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Svatí tři králové.
(3) Přemýšleli zajisté mnobo. Byla před

narozením Kristovým tak veliká mravní a spc
lečenská krise, že duchové pátrající činili přímo
zoufalé pokasy o konečný obrod lidstva. A
čím více se přemýšlelo o cestě, která by ze
smutného labyrintu vedla na slunnou výšinu,
tím více poctiví flosofové se přiznávali, jak
rozam lidský v řešení nejdůležitějších záhad
Jest nestatečný. Filosofie, odkázaná na pouhou
autoritu Jídskou, pohybující se zcela volně, za
bíhala do cest nejklikatějších. A pomalužádné
pošetilosti nebylo, která by nenalezla v někte
rém filosofovi zastance. — I svatí tři králové
pozorovali dobře apolečenskou rozháranost
tehdejší ; poznávali, že obyčejný filosof nepři
vodí žádoucí reformu. I kdyby některý teh
dejší mudřec byl mluvil jako anděl, neměl toho
vlivu, té autority, aby přimklvětší část lidstva
k svým zásadám. Jakmile by byli jiní ješitní
filosofové zpozorovali, že se mu práce částečně

daří, jiš by mu byli na vzdory pokas kazili.
Zavládala všude bezradnost přes různé pokusy
hlav vejbystřejších. Veliký mudřec Sokrates
prý nemobl k. následování svých životních
zásad přivésti ani všecky ty občany, kteří
s ním v téže ulici bydlili. Jiný pohanský filo
sof otevřeně projevoval touhu po zjevení Božím.
Tři mudrcové východní byli šťastnějšími. V ce
lém tehdejším východě zněl ohlas biblických
proroctví o příští Kristově.

Nejen židé, i pobané na východě věděli,
že bvěsda spásy brzy zazáří. Ano dle proroctví
Danielova byl znám i rok, kdy Mesiáš s nebe
sestoupí. Oni tři mudrci zajisté knihy Starého
zákona dobře znali; uprostřed pak současné
krise měli aspoň pevnou, hřejivou naději, že
spasení jest velice blízko. A s jakou touhou
pak spěchali za hvězdou jasně svítící! U nich

-nebylo domýšlivosti a pánovitosti jako u fu
rizeů. Tito mužové svým pokleknatím před
svatým Dítkem dokumentovali svoje přesvěd
čení, že lidský rozum skloniti se má před au
toritou Božskou, že pošetilostt jest všeliká
moodrost lidská před Hospodinem,jak smutný
stav tehdejší rozhárané doby potvrzoval.

A brzy na to milliony srdcí dobré vůle

FEUILLETON
Port Said.

Vzpomínka z cest.
Píše De. J. Hejčl.

Úterek, 11. říjen 1904. Ve svitu ranního
slunce vidíme na palubě »Elektry« v dáli uprostřed
širokých plání písku bělati se skupinu bílých domků,
Jest to Port Said. K 10. hodině vidíme příbytky
tyto již určitě, jsme v přístavu. Na pravo násvíté
silná hráz 2250 m dlouhá, která tu leží jak ob
rovský mořský had, o kterém bujará cbrazotvor
nost lodníků umí velice mnoho vypravovati. Po
vinností její jest chrániti vjezd do přístavu proti
bahnu Nilu, mořskými vlnami od západu sem při
nášenému, které se snaží změlčiti dno mořské,
zničiti velikou práci lidskou, jež zde byla vyko
nána,a zabránitivstupvelikýmlodíms blubokým
ponořem. Na levo, na východ jest menší její sestra,
drubá bráz v délce 1600 taetrů, která má po
dobný úkol.

Při vjezdu do přístavu jsou tyto dvě hráze
700 m od sebe vzdáleny, rozcházejí se čím dále
tím více, až na konci hledí na sebe ze vzdále
nosti 1400 m. Četné bubny (boje), plovoucí po
hladině mořské, vedálené od sebe 100—150 m,
jskož i svítilny se skly barvy bílé, červené a ze
lené, kterými s: vlny mořské pohrávají, ukazují,
v jaké šíři se smí »Elektra« pohybovati, nechce-lí
zabočiti příliš na levo neb na pravo a tak uváz

(nouti na mělčině.
Ačkoliv obě hráze staví se úporně proti

příboji vln, nesoucích bahno a písek, přece jen
nemobou nepřítele úplně zdolati, takle celá řada
menších lodic jest v průplavu stále zaměstnána
vyblráním u odvášením usezujícího se obsahu bu

oddychovaly volně pod štítem zásad Kristových.
Daše, jež nikde nemohly nalézti pokoje, které
dříve marně žíznily po pravdé, nalezly pramen
zázračný; i přes všecko ntiskování Be strany
císařů římských vládla v srdcích krásná har
monie, lidé nacházeli na všecky nejdůležitější
otázky životní z úst Kristových zcela jasné
odpovědi, kterých jim obyčejní filosofové dáti
neuměli. A jak se povznášel dach lidský u
vědomí svého vznešeného cíle| Jak jásali křes
fané nad tím, že sám Bůh tolik se k nim sní
žil a duše lidské tolik posvětil! Křesťanům
tedy konečně bylo jasno. Leč duch ješitnosti
a pyšné nepoddajnosti nikdy se světa zcela
nezmizel. „Nebudu sloužiti“, začalo se ozývati
za nějaký čas zúst hrdých davů. „Jest potřebí
hledati cesty nové; Kristus byl sice veliký
duch, ale nám, lidem moderním, nemůže přece
stačiti jeho věrouka a mravouka, která byla
dána lidstva před dávnými věky. Vždyť přece
ve všem musí býti pokrok.“

Tedy — „jde se ku předu“. Biblické pří

běhy prohlašují se bez dlouhého přemýšlení zapouhé bajky, činí se docela iútoky proti mra
vooce Kristově. Pátrá se znova bez ohledu na
nauku Kristova po podstatě, příčinnosti a cíli
lidekého života; jedni Boha popírají, jiní mu
udělují takové vlastnosti, jaké srdce jejich ráčí.
A při tom každý mlaví jinak, každý jde cestou
jiuou. Filosofie lideká jest stále roztříštěnější;
co se leckde považuje za výsledek hlaboké fi
Josofie, jest jen vlastně výronem osobní vášně,
náhlé podrážděnosti. Jest přímo komická po
dívaná,jak se snaží různí kandidáti nesmrtelnosti

rozběhů? Rozvinuje se takový obraz, jaký byl
před Kristem. Ani přední mimokřesťanští filo
sofové se neshodli v mínění o jistotě a povaze
života zábrobního; kteří v Boba věří, nemohou
se shodnouti v názorech, zda a jak jest ho po
třebí ctiti. O existenci, podstatě a cíli lidské
duše zase tak rozptýlené náhledy jako za
starověku.

Z čeho moudří filosofové na počátku kře
sťanství rádi prchali, do toho nyní zabřídají
svévolně moderní duchové. Sv. Irenej, sv. Auga
stin a jiní velicí filosofové děkovali Bohu, že
je zbavil pohanských zmatků, že i před jejich
zrakem zasvitla nádherná hvězda, která ony

sté vody. Když vidíme nyní při regulaci Labe
»baggry« vzpomínáme si mimoděk na podobná
hlubidla v průplavu Suezském. Lodice, odvážející
písek, však nebylo ani tfeba ani možno kotvou
upevniti na břehu nebo docela přivázati za kmen

ní písmena C, S. (Compagnie du Canal Suez),

dle své libosti.

Již jsme minuli dvé třetiny západní bráze.
Tu nám kyne kamenný muž 6 m 80 cm vysoký,
stojící e hlavou vztyčenou na podstavci děsetime
trovém, Jest to ženišlní tvůrce Suezského průpla
vu: Ferdinand de Lesseps, Svojí zdviženou pra
vicí nám ukazuje na vodní dráhu, kterou zde
vybloubil. Zdá se, jako by k nám volal: »Vízte,
Krištof Kolumbus Aledal vodní cestu do Indie,
Vasco de Gama ji malesl, a já ji vytvořil.«

Pomník jest uměleckým dílem francouzského
sochaře E. Fremieta, zbudovaným nákladem akci
ové společnosti kanálu Svesského (Compagnie
universelle du Canal maritim de Suez) r. 1809,
tedy třicet let po jeho otevření,

Muž, jakým je Lesseps, pocty takové prá
vem zasluhuje. Oč, blíže jest nám Východní
Indie, Čína, Japonsko, Australie! Cesta z Terstu
do Bombaye kolem mysu Dobré naděje méřila
dříve 11.504 mořské míle, nyní průplavem měří jen
4.188 moř. mil, Rozdíl 7.316 mil obnáší 63%,|

Výhody plynoucí ze zkrácené cesty tét pilně
všichni národové užívají. Roku 1go1 proplulo
průplavem zdejším v celku 3699 lodí, mezi nimi
2075 anglických, 511 německých, 281 frapcouz=
ských, 230 nizozemských, 138 rakouských std.),
které provezly 15 milionů tun různého zboží.

Za krátkou chvilku vidíme již nádherné ná»
břeší Port Saidu re slohu evropském vystavěnéa
nasvané ko cti našeho císaře pána nábřežím Fran»

Ročník XIV.Imserty se počítají [cvně.
Olmova vychásí v pátek v poledne.

tři mudrce k Ježíši vedla. Teď však ti, kteří
chtějí slouti lidmi moderními, stávají 6e vlastně
napodobovateli oněch starověkých mudrlantů,
již se svými theoriemi neslavně pohořeli. S ma
lými obměnami filosofaje se proti ryzí pravdě
nyní podobně, jako kolem času Kristova. A jen
se otaž, v kterém protikřesťanskóm a to posi
tivním názoru moderní madrlanti se shodli;
zeptej se, který náhled jich všech má býti
směrodatný pro Jidstvo celé. Uslyšíš zmatené
odpovědí: „To neb ono empirická věda posad ne
prozkoumala. O této otázce filosofX mluví takto,
filosofY nejde tak daleko, já pak zase jsem pře
svědčen,že oba nemají pravdy. Poslyš jen, jaké
jest přesvědčení mojel“ Několik let vévodí jisté
ma krahu čtenářstvajeden filosof; brzy však jeho
knihy, které natropily mnoho zla, nenapravivše
nic, odkládají se do skříně, aby se zase četly
domněnky filosofa nového. A tak to jde neu
stále dále. Leč hvězdu betlemskou nedovede
přezářiti nic, pranic. Žádný filosof neuvedl

Se slovy svými jako Kristus. Žádný muž tak
velikým, dobrovolně přijatým utrpením nev
svědčil svoji opravdovost a lásku k bližnímu
jako Ježíš. Nikdo nevykládal nejhlabší pravdy
způsobem tak poutavým, jasným, prostým jako
uáš Spasitel. A kdo že z moderních filosofů o
svědčil v poslední chvíli svojí dacha tolik od
hodlaného a laskavého jako právě Kristus?
Kdo učinil tak kardinální reformu v životě
tolika národů jako náš Spasitel?

Ale morálka moderní aspců v praksi již
se uceluje, již se soustřeďaje jedním směrem.
Schvalaje se surové násilnictví a Joupení na
katolicích páchané, vydávají se na ohlupování
lidu podvodně vymyšlené pamflety, kleká se
před takovými vědátory, jimž jsou dokázány
podvodné triky, hrabé nadávky vůči katolictvu
stále se množí, zásada mstivosti a jízlivosti
zaplašuje ve veřejném životě zásady lidumilné;
schvalují se hříchy do nebe volající, jaké na
př. páchali raští revolucionáři židovští, ozý
vají 8e hlasy, še katoličtí rodiče nemají ani
práva vlastní dítky ve svém náboženství vy
chovávati, atd. Pěkný to obrod společnosti
lidské! Začíná to zrovna tam, kde římské po
hanstvo přestalo. A ty veliké hříchy pohan
ských vládců, které se honsily samým ušlechti———————]
tiška Josefa. Nad všecky domy, v nichž umístěny
jsou skorem všecky konsuláty mocí evropských,
vyniká maják 53 m vysoký, který vrhá elektrické
své světlo na vzdálenost 21 mořských mil (to jest
skorem 40 km).

»Elektra« zastavuje. Urazili jsme z Alexan=
drie 148 mořských mil, t. j. 274 km; jsem tedy
od Hradce Králové již vzdálen 3588 km! Sestu
pujeme po lodním můstku do malých bárek, které
se sem zatím zcela klidně, bez hluku a ryku při
plavily a ve vzorném pořádku se sestavily. Ceny za
převoz jsou přísné stanoveny, takže jest cestovatel
ušetřen dlouhého, nechutného smlouvání, Tehdy
jsem si neuměl ještě ani náležitě vážiti toboto
pořádku, zavedeného zde Angličany. Teprv když
jsem později se vyloďoval též v Jaffé, Haifé, Bej
rutě a jinde a viděl zde opravdu turecký nepo
řádek, ryk a lomoz, který ohrožoval i život, do
vedl jsem zásluh Angličanů oceniti.

Za klidné plavby na bárce měli jsme příle
žitost pozorovati hlevně dvě lodi, které kotvily
nedaleko nás,

Jedna z nich, s půlměsícem na vlajce, úd
vážela turecké vojáky z Arabie se vracející do
evropských domovů, Poněvadě vláda cařilieadská
platila tuto dopravu, pochopíme, še loď byla
v pravém smyslu nabitá. Hlava na hlavě, fez na
fezu, turban na tusbenu, Polovojenský a polo
civilní oděv domů se vracejících vojínů nemohl
činiti nároků na celistvost ani na čistotu. Tak
veliké množství lidí v podobném úboru nejpestřej
ších barev sotva kdo z laskavých čtenářů v celém
životě kdy viděl... Snad může sloužiti k jejich
omluvě, že nikdo nesměl z lodi zamořené vstou=
piti na břeh, aby si svoji toilettu zacelil nab o
čistil, na lodi samé se mu pak nedostávalo ani
dostatečnéhok tomu míste. a

Druhý velikýpezník se právě zásoboval ublám



Jejším pobanům, nacházejí nyni u moderních
spisovatelů omluvu a někde i pochbvajů.

největší. S heslem „věda a pokrok“ kapči se
přímo dryáčnicky. Není nic snadnějšího, než
státi se přes noc pokrokářem.Stačí vésti zášti
plný boj proti ole vi, hodně nespravedlivě ji
topiti a již davy fanatismem zmámené horlivě

šího musí míti i tep „pokrokový“ učeň pohrd
livý úsměv; když však týž chlapeček zapalaje
si cigaretu, může si myslili, že zažíhá slunce.

Svatí tři mudrcové, kdybyste tak přišli
mezi lidi moderní, jak byste užasli nad nebe
tyčnou pánovitostí ubohých trpaslíků, kteří
řádně nestudovali nic, ale chtějí s vážně za
chmořeným čelem mloviti o všem. A přece
tito pozéři dobře by mohli věděti, še právě
největší světoví učenci, kteří svojí vědou
prokázali světa neocenitelná dobrodiní, byli
lidmi velice zbožnými. Ano — praví učenci
cítili takovou úotu před Ježíšem jako svatí
tři mudrci. U málokterých lidí zbožnost byla
a jest tak veliká jako u proslulých hvězdářů.
Ti, kteří bystrým okem prozkoameli mnoho
zabad obrovského vesmíru, v prachu se koří
„před Původcem tolik důmyslného a tak účel
ného kolotání hvězd. A myslí táhnou v této
chvíli ješté jménu jiných zbožných učenců, ne
smrtelná pro veliké záslahy. Pravá věda sklá.
něla se vždy 8 úctou před Věčným, Nejmou
dřejším; praví vynikající učenci vždy patřili

„8úctou ke hvězdě Kristově. Čím více kdo samce
statně a důkladně studoval, tím více poznával,
co nejrůznějších záhad přírodních a jiných
stává, jež nelze řešiti zkumem lidským. Právě

vynikající duchové dobře posnávají slabost
lidského rozamu; a takové poznání přivádí
nutně ke skromnosti,

Svatí tři mudrci ještě neslyšeli svaton
nauka Kristovo a již se šli klaněti — klaněli
se malému Dítku mužové dospělí, zkušení, ne
ohlížejíce se nijak na minění světa tohoto; za
Čest si pokládali, že směli k skrovnéma loži
Kristovu přistoupiti. Nyní již se ví, jak úchbvatně
krásná jest nauku Kristova, jak sám žívot Je
žíšův jest krásným naučením pro praktický
život. Ale — pídimužci se odvracejí. Leč tím
neuberou pranic na slávě Kristově. Kristovo
jméno bude slavně zářiti všem věkům, a lidé
dobrá vůle vždy sživým zájmem a s tklivým
dojmem budou vzpomínati, jak mužové vědy
eklonili se ochotně před Boho-šlověkem. Kri
stovo jméno činilo n učiní slavnými všecky ty,
na něž padá jeho záře. Jména tří skromných
mndrců budon velebena i tehdy, až jména
růsných protikřesfanských racionalistů upadnou
zcela v zapomenutí.

Dopis £ Prahy,
Tisk a sase tisk. Rozhlížíme-li se po

„našich katolických novinách, v nichž přev)á
dají týdenníky, máme dost příčin k radosti a
odůvodoěným nadějím. Některé naše časopisy
učí se ještě choditi, jiné již wmažněvykročily
do světa biedat janáckého štěstí. Pozorováním
života bromadí se nové a nové zkušenosti,
kterých třeba v časopisech našich co nejvy————————
na další cestu. Způsobem zcela primitivním, Vlečný
parník dopravil nákladní velikou bárku, naplněnou
uhlím, až k samým stěnám velikého plovoucího
obra, a prkny položenými upravena cesta. V oka
mžiku závládl zde čilý ruch. Celé hejno arabských

nosičů bbité seskákalo na loď, nabíralo do ošitek
uhlí, pozvedlo je na hlavu —| u již odnášeli je
jednotlivci do útrob velikého parníku, Jako včelky
Jitají neunavně do úlu a z úlu, tak tito Arabové
Poněvadž nosili své černé břímě po způsobu vý
chodním na hlavách a poněvadž nakládání trvalo
delší dobu, vypadali uprostřed své práce jsko čer
noši. Jest pravda sice, že ani naši uhlonoši ne

„ mohou závoditi s čerstvé padlým snéhem, tito
Arabové však předstihli i naše kominíky, Před
chvílí měli ještě někteří z nich bílý ovin kolem
fezu, jiní docela bílé vrchní roucho a teď...
teď by jen ještě scházelo, aby začalosilně pršet...

: Z černého prachu by se utvořila černá kaše,
— Kdy pak asi se očistí tito černí druhové našich
prášků, mládků a stárků? Snad až vítr ve své

" dobrotě se nad -nimi smiluje, snad až některý
z nich padne do moře? Či dříve?

, Divadlo, které ném jmenované dva parníky
poskytly, nás upoutalo tak, še jsme se ocitli u
břehu dříve, nežli jsme se nadáli.

Vystoupivše z lodi, kráčeli jsme rovoou
cestou k Františkánskému kostelu, ve kterém jsem

„měl toho dne »půldvanáctou«.
Krátee po polední jsme za průvodu jednoho

Františkáne, pocházejícího ze severní Italie, pro
*blédli zběžně město,
“ »Kolik mé Port Said obyvatelstva?« tážeme

: se ochotného průvodčího.
. +Obyvatelstvo velice rychle zde stoupá, R.

1883 měl Port Said ještě jen 17.000 obyvatel,
dnes jich mé již o. Obchodní rozmach pří
stevu má přirozené v zápětí vzrůst obyvatelstva,

datněji ošívati, Předem mosíme uhodíti vždy
na to, 00 jeat nejbližší povake a vzdělání čte
nářstva. A v tomto ohledu jest vylošenou
pravdou, že časopis, jenš počíná své poslání
ve vrstvách lidových, které se mají teprve
vychovávat, musí býti opatřováu četnými míst
ními zprávami a dopisy. Mnozí pozorovatelé
dosvědčují jedním hlasem, že uaší čtenáři,
najmě na venkově, sotva že dostanou list do
rukou, hned ženou se na zadní strany listu,
kdež jest rabrika pro dopisy. Zprávy a dopisy
sanjímají jejich pozornost. Jest to docela při
rozené, neboť vždy silně zabavuje to, co psáno
jest z místa bližšího, než vzdálenějšího. Proto
listy, které mohou přinášeti mnoho dopisů,
mají co do existence své na polovic již vyhráno.

Snad se mínění tomuto někdo usměje a
podotkne: „A což není lépe upozorňovati na
dobrý obsah článků poučných, než na místní
klepy ?“ Ob ano, opozorňovat 3e může a musí,
ale skutečnost se nepředělá. Lid chce miti
hodně často zprávy ze svého okolí. Konečně
dopisovatelé mají vždycky povionost, aby v je
jich dopisech ozývali se též obecné pravdy,
všem společné a aby dopisy jejich vzdělávaly
a ovědomovaly, Pomysleme ei, že málo jest
těch, kteří dospěli toho duševního vývoje, jenž
nedá se v klidu a jistotě vyvrátiti nějakými
dopisy, jež ostatně považuje za zbytečné; před
stavme si, že většina čtenářstva jde při četbě
novin za svými přirozenými potřebami, a pak
uznáme, že dopisovatelství v našich novinách
musí se věnovati nutná pozornost.

Náš lid začíná čísti, a můžeme-li konsta
tovati tuto radostnou skutečnost, musíme se
zároveň starati, aby v četbě vytrval. Hověním
jeho čtenářské počáteční náklonnosti dlužno
vésti ho k cílům dalším a vážnějším, a nichž
musí člověk myslit o veřejných otázkách a
úkolech životních. A tu jsme vlastně u věcí,
kterou lze vystihnouti krátce tim, že oaše la
ciné týdenníky jsou skrovného rozsahu. Ovšem
za málo peněz málo moziky, a za krejcar týdně
nelze žádati mnohostránkových novin. Potíž
dala by se snadno odstraniti. Kdyby kněžstvo
jistých krajův nebo určité diócese, uznávajíc
potřebu obsahového rozšíření toho kterého tý
denníku, zavázalo se k jistémo příspěvku,
bylo by na nějaký čas pomoženo. Jde přece
jen o výchova lidn, aby četbu novin zařadil
mezi jiné životní svá potřeby, Jakmile bude
toho dosaženo, možno pomýšleti na to, aby
část břemen byla přenesena na čtenáře samé,

kteří mezi tím naučí se oceňovati důležitost
novin a uznají za spravedlivé, aby zvýšeným
předplutným ke zdokonalení svých listů při

„Spívali a účastnili ve tak obecné mravní zá
sluhy a povinnosti —

*

Sváry domácí! Onehdy mezi katolickými
zemědělci a redaktorem Škrdlem odehrála se
malá událost. Stojí za to, abychom si jí po
všimli, ne že by snad hluboce zasahovala v chod
katolického života, nýbrž proto, že jest velice
výmluvna zvláštní otevřeností p. redaktora
Škrdleho. Katoliští zemědělci si zanaříkali, že
byli ve volbách málo peněžitě podporováni a
připomenuli, co peněz zbytečně se vyházelo
na jednotlivé hlasy v matičce Praze. Budiž.
Měli-li katoličtí zemědělci k tomuto tvrzení

(SD
Dnes možno již říci, že Alexandrii vyrůstá v Port
Saidu nebezpečný. sok. Zde, kudy kráčíme, bydlí
vesměs Evropané, kterých se tu nyní počítá na
12.000. Arabové mají svoji čtvrť více na západě,
Půjdeme na Lessepsovo náměstí, odtud na boule
vard císařovny Eugenie, přetneme ulici sultána
Hassana, abychom přišli na oblíbenou zdejší pro
cházku.«

Prošedše tyto ulice, přišli jsme na známé
nám již nábřeží císaře Františka Josefa, Zamávali
jsme rukou na známé spolucestující, dívající se na
nás s paluby +Elektry«, a sotva že jsme učinili
několik kroků, již jsme stáli ne západní hrázi pří
stavní, kterou jsme si mohli nyní mnohem dů
kladněji problédnouti. Pozorovali jsme, že množ
ství obecenstva se zde nu dobře dlážděné ploše
bráze sem tam prochází; dostatečná šířka její
dovoluje velmi pobodlně se protichůdci vybnouti.

Dosti daleko od břehu stála ve vodě řada
mužů asi tek jako u nás při honě stávají lovci.
Neměli sice mysliveckého stejnokroje, neměli pu
šek, byli však přece lovci — ale ryb. Stáli po
kyčle, někteří hlouběji ve vodě. Jeďní měli roucho
vyhrnuté, jiní ve vodě smočené, jiní měli jakýsi
druh košile, jinf byli polonazí. Svým kruhem za

| tábli značnou prostoru. Místo pušek třímali v rukou
podloublé sáčky, opatřené na dolním konci krubem
v průměru asi '/, m, ověšeným kousky olova,
Jakmile spatřil některý z nich,- že se přibližuje
ryba, bned hodil na ni sáček, kterým ji takřka
přiklopil. Ocitla-li se ryba v sáčku, začalprováz'y,
které podržel v ruce, sáček dole stabovati, až si

-učinil jakésisíťové -dno a — ryba byla na vždy
jeho. Podivný to rybolov] Vyžaduje cvičeného oka
a obratné ruky ve vrbání sáčku.

. Při procházce po hrázi .byl. přirozeně náš
roshovor soustředěn v otázce, jak vzaikl průplav.

„Vykládá nám Františkán: »Myšlenka, spojiti

Í

svému důvody, nemůžeme roshodovat, oni to
musí sami vědět nejlépe. Problášení jejich
mohlo vzbuditi pozornost, ale přece přejíti
obzorem novinovým tiše. A když p. redaktor
Škrdle považoval sa prospěšné oveřejniti proti
nim nějakou opravu, mohlo se tak zajisté státi
s náležitým zřetelem ke taktické opatrnosti.
Ale kdež pak! Pan redaktor vrazil do redakce
„Čecha“ a rospovídal se tam s takovou po
drobností a otevřeností, o které za takových
okolností v žádné. straně není slýcháno. Poví
dání jeho chytil se hned všemi desíti „Venkov“
a vytlonká kapitál z toho, jak prý katoličtí
zemědělci z Diovaspolkuatedy ze šlechtických
peněz byli podporováni. Jak jsem pravil. věc
sama sebou není omračující ranou pro kato
lické zemědělce, neboť bylo-li jim Piovým
spolkem za účelem obrany katolických zájmů
něčeho poskytnuto, jest to přece mravně A0
voleno; vždyť jest nad slance jasněji doká
záno, že Šlechtické vydatné přízni těšili se i
agrárníci. A byli-li by páni agrárníci tak zvě
davi, možno jim dokázat, kterak „Venkov“
dochází ua rozličné adresy za peníze předpla
titelů šlechtických. Nelze tedy dobře pocho
piti, proč redakce „Venkova“ o těch podporách
šlechtických pořád tak rámusí. Strannické vy
užívání tady není přece možné, protože tutéž
zbra, lze obratem namířiti na ty, kteří počali
ji bojovati. Také kuždému hned jest jasno, že
podpora Piovým spolkem, ovšem stala-li 80,
jest přece jen něco jiného, než pomoc skýtaná

a šlechtickým předplácením jeho pro určité

Co však o celý svět nemůže „Venkov“ kato
lickým zemědělcům vytknouti, jest, že přijí
mali podporyžidovské. Listy katolickýchze

mají takovou svobodu a nezávislost, že mohou
zhoubné řádění židovského kapitálu pojmeno
vati vždy pravým jménem a srozumitelným
výrazem. „Venkov“ však, maje o takových
věcech mluviti, chodí vždy po Špičkách a o
patrně jako mezi vejci. Tato opatrnost a ticho
Šlápství „Venkova“ jsou již kde komu právě
tak podezřelé, jako jsou jasné.

V tomto ohleda tedy „Venkov“ dává se

semědělcům 'příspěvky z Piova spolku. Ale,
abychom nezapomněli na p. redaktora Škrdleho,
podotýkáme, že nemožno schvalovati jeho lo
mení rakama: „lidé by žasnuli, kdyby se do
věděli, kdo všechno na volby přispíval“ Do
mníváme ge, že toto jeho vyjádření nemá soad
ani věcného základu, a že spíše vyplyoulo z ně
jakého rozborlení, za kterýchž okolností snadno
se přestřeluje. Kdyby však to „žasnutí“ něčím
bylo odůvodněno, pak prozrazování takových
věcí vůbec nelze pochoviti. Taktika politických
stran již odjakživa měla přece za prvou zá
sadn mlčení, kdykoli toho jest potřeba. Ta
kové zjevy v našem boutí musíme kárat a vy
mycovat.

Vánoční dárky Ješíškovy.Když jsem ce bral
podle oken, jimiž zářilo do tmavého večera
světlo vánočních etromků, vzpomněl jsem jsi,

Ježíška, a ke vzpomínkám těm, nevím ani jak,
——=

nějakou ©vodní cestou Rudé moře se Středo
zemním, odděleným šíjí 112 km dlouhou, není
nová. Zdá se, že jíž král egvptský Seti I. (před
chůdce Ramsa II. 1324—1258 před K.) přešel na
své zpáteční vítězné cestě z Asie přes průplav,
který spojoval obě moře.

Ve století VII. př. Kr. farao Necbo (610—
594) začal stavěti průplav, který vycházel u města
Bubastis z ramene Nilu a měl se táhnouti na
východ podél údolí zvaného nyní Uadi et — tu
milat a ústiti do Hořkých jezer. S jakými pře
kéžkami bylo králi pracovati, vysvítá z toho, že
při této stavbě zahynulo 120.000 lidí. Započatou
práci dokončil — jak se zdá — Darius po dobytí
Egypta Peršany. — Když po bitvě u Aktia r. 31.
před Kr. Aatonius přišel do Egypta, hleděla Kle»
opatra převléci své loďstvo přes šíji, spojující
Afriku s Asií, aby tek zachránila své poklady,
Tohote plánu nebyla by však pojala, kdyby ne
bylo za její doby vodní spojení nějaké mezi Středo
zemním a Rudým mořem bývalo. Pokus její se
nezdařil, snad proto, poněvadž průplav na někte
rých místech byl asi pobořen a zasypán.

Když se zmocnili Egypta Arabové, tu "Amr
ibn el-'As, vojevůdce kalifa Omara, opravil staré
koryto a užíval ho k depravě obilí z Fostatu
(dnešní Kahýre) do Oolzumu (dnešní Suez) a
odtud do Arabie,

Avšak v VIII, století ocitl se průplav již zase
ve stavu, še bo nebylo lze upotřebiti, Pozdéji Be
nátčané začali se zabývati myšlenkou prokopati
šíji. překážející jejich obchodu, Leibnitz r. 1671
vřele vykonání tohoto plánu doporučoval Ludvíku
XIV,, však marně. Napoleon Boneparte při své
expedici do země faraonů dal docela již vykonati
potřebné předběžné práce, dále však nepokročil.
Zavadou byl výpočet jeho inženýra Lepěrcs, který
tvrdil, že prý bladina moře Rudého jest vyší ©



přišla myšlenka na horlivost mnohých pánů
učitelů, kteří povašají za vychovatelskou po
vinnost poučovaši dítky, že dárky vánoční ne
dává Ježíšek, nýbrž rodiče. Jest otázka, co jest
správnější. Pohovořme si něco o tom.

Myslíi, že touha po pravdě v tomto 0

příkrasa dětského života vánočního, ušlechtilé
a radostné city, vznikající z dárků Ježíškových,
mají mnohem větší cenu, než prozrazení pravdy,
jež duši dětskou tak bolestně raní. Nejsou
všechny pravdy pravdami vychovatelskými. A
jestliže ve vychovatelství tolik se cení samo
statnost dítěte, nuže, proč se nemůže ponechati
času, až dítko vývojem rozamovým konečné
samo záležitost si rogřeší a pravý stav věcí
rozpozná? A že dítko asoudí, že může také
lbáti, když mu rodiče nalbávali?! Takový úsudek
jest velmi omělý, bledaný a násilný, konečně i
nepravdivý. Takový důsledek by mohlo číniti
jen dítko hodně pokažené. Svědčilo by to jižo
náchylnosti, každé příležitosti využívati k o
spravedlnění hříchů, a prozrazovalo by to již
zvláštní rafinovanost, která tak jako tak vá
nočních radostí dětsky užívati není již ani
schopna. Když nezkažené dítko pozná, že dárků
nedostává od Ježíška, nýbrž od rodičů, nepře
mýšlí, jsk by z toho mohlo obchodnicky těžiti
ve svůj prospěch, ale jme se přemýšlet, proč
bylo klamáno a kdesi v daši ozývá se ma ne
jasná tucha, že ta lež nebyla zlá a že rodiče
z důležitých asi důvodů měli za cíl něco vyš
šího a posvátnějšího. Již tolik století dostávali
dítky dárky od Ježíška, a nebylo nikdy vypo
zorováno, že by byla odtad přišla mravní ně
jaká nemoc, až tu pojednou shledávají páni
učitelé v našich časech, že jest to veliký přečin
proti vychovatelským zásadám. Naopak, toto
zbližování s Ježíškem, působíc mocně na cit a
vůli dítěte, má dobrý vliv na jeho mravní po
vahu a rozhodování. Sklání se tu k dítka ne
pochopitelné, a křesťanská ctnost počí z ne
pochopitelného, jako květ pučí ze stromu.
Nepochopitelné jest duší křesťana, jest jeho
světlem, jeho silou a životem. Kdyby člově
čenstvu odňato bylo nepochopitelné, nastalo by
strašné divadlo. Nechť se dovolávají vychová
vatelé pravdy a rozumu v udílení vánočních
darů, nechť odstraňojí vánoční poesii a roz
množají beztoho již unavojící střízlivost ži
votní, křesťanští rodičové přidrží se darů Je
žiškových, pokad je badon viděti u dveří ctností,
které láska a přítulnost k Ježíškovi v jejich
dítkách zakládají.

* +
“

- Krek oonira Masaryk. Řeč dra. Kreka proti
Masarykovi na říšské radě zasluhuje toho, aby
8e Co nejvíce ve avětě katolickém u nás četla.
Jest to tak zvaná řeč těžká, Obdivuhodnou silou
doševní šíří rozhled a pronikavostí přimyká se
nebojácně k vývodům Masarykovým, vyvracoje
je anebo objasňaje. Vynalézá proti obvyklým
frasím Masarykovým taková nová hlediska a
taková vyšší odůvodnění, že všechen kadidlový
dým, jimž řeč Masarykova od listů pokroko
vých a židovských byla okuřována, se rozpty
luje do nedozíráma, a domnélá pevná skladba
její povážlivě praská a se rozestupuje. Dr. Krek
se novyhýbal a šel přímo, jistě a klidně proti
nepříteli. Mohli bychom spastiti na plné kolo

E
9.908 m než hladina moře Středozemního, a že
prý provedení průplavu jest proto vůbec nemožno.
Laplaceův protest proti těmto vývodům potvrdila
pozdější podrobná měření Linantova, Stephenso
nova, Negrelliho a Bourdalouova. R. 1854 před
ložil Lesseps celý hotový plán tehdejšímu egypt
skému místokráli Said-pašovi, kterýž dal dne 5,
ledna 1856 dovolení k jeho provedení. První rýč
do země zapuštěn dne 22. dubna 1859. Podnik
žádal obrovské finanční prostředky, Jen doprava
pitné vody na velbloudech pro dělníky stála týdně
56.000 franků až do zřízení zvláštního sladkovod
ního průplavu. Celý podnik stál 19 milionů liber
šterlingů (cedy asi 456 mil. korun [) Všecky tyto
obtíže byly však překonány tak, že za deset let,
t. j. 16. listopadu 1869 průplav slavnostné za pří
tomnosti císařovny Eugenie, císaře Františka Jo
sefa a jiných vysokých hostí byl odevzdán veřejné
dopravé.«

»Tamto — ukazuje náš vůdce zpět směrem
jižním — »stojí obrovský palác akciové společnosti,
která jest nyní majitelkou celého podniku.«

»Dělá asi dobré obchodyře tážeme se,
vZajisté, Příjmy společnosti obnášely před

třemi roky 103 miliony franků, vydání pak 28%,
mil. franků. Za průvoz každé tuny zboží společ.
nost žádá od poštovních a obchodních parníků
8%, franku, taxa za osobu obnáší 10 frankůl«
Mesi hovorem pohlédl přítel můj na hodinky.

»Rafička ukazuje již ns ',4. Jest čas k ná

vratu, ozn vElektrae již 0 5. hodině odcestuje dále.«
Klusali jeme zrychleným tempem zpět na

palubu. Zrychleným tempem proto, poněvadž
»Elektras hodlala nás přivěsti jiš za několik hodin
k našemu cíli; za několik hodin, zítra ráno spa
třímejiš — Švatou zemí|

chvalozpěvy na řeč jeho, ale nechceme se ří
diti ošuntělou šablonou listů pokrokářských.

úsudek, usměje se skepticky všem fanfárám,

Obrana.
(3)Dr. Drtina donuneinutem. Aznova

uvádíme na páměť,jak se pokřokáři „mravně“
rozčilovali nad tím, že katolíci zvedli protest
proti Iži Judové. jež neomaleně zlehčovala lidi
věřící vůbec. „Čas“ byl na koní, komandoval
proti katolictvn, rozdílel válečné funkce, npo
zorňoval, že záležitost Judova nesmí apadnouti
v zapomenutí, Statečný kolec Machar snažil se
vylíčiti v témže listě pod čarou „denuncianta“
Dostála-Lutinova nejčernějšími barvami. Tento
tolik statečný rvtíř přímo hrůzou trnol při
slově dennnciant. — Zkrátka Masarykovská
četa poučovala, že denanciant jest nejbídněj
ším tvorem na světě.

Teď však měl „Čas“ příležitost k vylo
vení lososa zvlášť znamenitého; teď nastala
chvíle, kdy měl látka zvlášť případnou k mra
voučnéma kázaní protí denunciantství. A přece
—- přece pojednou zalezl jako zajíc do houští.
Jedná se totiž o vybarvenou denunciaci dra
Drtioy, chlouby to strany pokrokářské. A tu
ovšem platí o mravně povýšených Masarykovců
loket jiný. Jest potřebí věděti, že cesty rytířské
morálky pokrokářské jsou hodně klikaté, žeta
mravouka rozhoduje od případa k případu.
Morálka vláčná jako vosk na slunci! Co není
dovoleno jiným, může bez pokárání dělsti po
krokář.

Dr. Drtima denuncoval u barona Becka
řsditele měšť. školy Jeřábka, aby překasíl jmeno
vání téhoš inspektorem. Kdyš pak se vyšetřila
věrohodnost obvinění Drtinova, shledáno, še byly

udány na Jeřábka nepravdy. Takhle joy vypadátavyššímorálka,kteráprýutvořímovélidi,vprak
tickém provádění. Že katolictvo řeklo o Jadovi
pravda, bylo mu spíláno. A teď má co činiti
naše veřejnost se mužem, který denuncoval
věci nepravdivé. „Našinec“ dne 29. prosince
napsal: „Tak počíná si universitní professor
proti řiditeli měšťanské školy, který jen proto
je tupen a pomlouván, poněvadž stal se in
Bpektorem na okrese, na němž také působí
hlavní původce pokrokářských směrů mezi uči
telstvem moravským. Toto „amravněné“ počí
nání Drtinovo narazilo na odpor poslanců jinak
svobodomyslných, kteří s ním k bar. Beckovi
šli, když však uslyšeli, oč běží, £ předpokoje
mo atekli, nechtějíce míti na denunciaci nija
kého podílu.“

„Cus“ ještě dosud inseraje „Zrcadlo kate
chetů“. Bezpochyby, že si vzal Drtina z toho
zrcadla „denonciací“ odstrašající příklad. Rádi
avidíme, jak se teď zachovají k Drtinovi po
krokoví ačitelé a professoři, kteří farizejské
slzy prolévali nad „denanciacemi klerikálními“,
když si všecko řádění nedali katoličtí kněží
lbiti. Tolik chválený „paedagog a sastance
učitelstva“ najednou sahá k prostředku tak
poťouchlému, aby učiteli uškodil! Anebo snad
ohtěl tak prospěti našemu živnostenstvu, jemuž
sliboval všemožnoa podpora? Ozvou ge nyní
také hromadné protesty proti takovému bez
ohlednéma poškozování existence?

(3) Pretikřesťamský vztek sociální
demokraele. Ty zlobnéútoky socialistických
listů proti všemu křesťanskému že mají osvěd
čovati touhu Bocialistů po skutečné vědě a
pravdě? Jest přímo hnusno pozorovati, jak 8e
zavilá vášeň v listech těch vybíjí. Ukázali jsme
již na př., jak dovedl dr. Šmeral falšovati ci
táty z Písma, aby ve svém populárním spise
o oflech socialistických dokazoval, že Kristus
vlastně byl odsouzen jako sociální revolncio
nář. Socialisté vydávají podvodně složené řeči
katolických předáků, jež od těchže vůbec pro
aloveny nebyly, přezdívají Kristovi, atd.

Nyní v „Právo lidu“ vyšel článek s tito
lem „Nazaretský“. Plno lží předkládá se v něm
bezcitně čtenářstva. Dle toho článku „Ježíš
naplněn hněvem zvolá: „Ty mé nepřátely, kteří
nechtějí, abych nad nimi panoval, přiveďte
sem a zaškrfte je přede mnou. (Luk. 19, 27.)“
Takové balamucení není jen bezcitností, ale
nejdrzejší troufalostí, Vždyť si kapitolu sv. Lu
káče, na niž se naráží, každý lehce může pře
čísti. Leč — „Právo lida“ hřeší na tu okolnost,
že soudrazi biblí vůbec nečtou. Jednou vyčítá
socialistický tisk církvi, že Kristus řekl, že
království jeho není z tohoto světa, podruhé
drse klade do úst Kristových takový výrok,
Jaký by vysloviljen krutý pozemský samo
vládce. A kdože jen měl přivésti Kristu ty ne
Přátele k „saškrcení“ ? Vědyť přece hlouček
Jebo učedníků dle slov téhož „Práva lida“ byl
Prý plný obav, pochybností a zbabělosti. Ab
60 poznalo,jak rafinovaně dovede rudý tis

oovati, nechť sí každý te v bibli o
Barozeném člověka, který přijati králov
sel. (Mat. 99, 12, 14.) Pak00 pozná, jak jmé

socialistický „osvětáf“ švindlovat, jak svůj ze
lepený vztek -snaží se odívati do roncba po
róku a.poučování. u

Politickýpřehled,
Rukousko-uherské vyrovnání císařemschvá

leno, čímě ukončen jeden z hlavních aktů ra
kousko-uherské politiky, zbývá ještě jedna
otázka česko-německé vyrovnání, neméně dů
ležité, v jístém ohledu ještě důležitější. Zatím,
co každý český človék spatřuje českoúěmecké
vyrovnání pouzev plném provádéní rovnopráv=
nosti, jako posledně i na voličské schůzi v Že
lezném Brodě problásil dr. Kramář, jen že ještě
třeba, aby bylo rozšířeno volební právo do
sněmu: chtějí Němci příliš mnoho; tak na př.
dr. Chiari jmónem Němců žádá národnostní
autonomii. Jednací jazyk ústřední správy prý
musí býti toliko německý a jazyk český z „ně
meckého“ území v Čechách musí prý býti
vyloučen.

Volby do sněmu království Českého jsou
již vypsány, ovšem dle starého řádu. Volby
poslanců za venkovské obce konati se badoa
20. února, za města a místa průmyslová 24.února,
za obchodní komory 2. března a za velkostatky
svěřenské a nesvěřenské 5. března. Přitom od
stupujícímu nejvyšším" zem. maršálkovi kníž.
Lobkowiczovi poděkoval císař vlastnoračním
listem za jeho neocenitelné služby, — Na mi
mořádné schůzi zemského výboru království
Českého usneseno stanoviti celkovou spotřebu
na 91,768.263 K a na celkovou úhrada včetně
výnosu bó proc. zemských přirážek a ostatních
zemských dávek arčiti obnos 67,761.077 K.
Schodek obnáší tadíž 23,997.186K, o 3,113.966 K
větší než loni. Hospodářství zemské rok od
roku ve větší finanční tísni, ale vláda k ozdra
vění jeho nepodniká pranic. — Téměř na týž
čas jako v Čechách vypsány jsou také volby
do sněmu kraňského, haličského, tyrolského a
goricko-gradišského.

V Krakově zemřel minalý týden bývalý
fnanční ministr v Taafeově ministerstvu dr.
ryt. Danajevski ve věku 85 let. Byl to vyni
kající národohospodář, který první z rakouských
ministrů odstranil z rakouského rozpočtu deficit.

Vláda uherská, když nemůže oposici chor
vatskou násilím zlomit, snaží se ji přiklonit
sliby. Bán chorvatský na schůzi chorvatské
strany „národní“ (maďaronské) vyložil vládní
program. Bán stojí prý na stanovisku vyrov
nání z r. 1868; jazyk chorvatský chce chrá
niti v rámci zákona. Pro Chorvaty zřízena
bude zvláštní škola ohledně služby železniční.
V ministerstvu orby bude zřízena zvláštní
chorvatská sekce a v čelo chorvatské sekce
v ministerstvu financí povolán bude chovatský
úředník. Při veškerých úřadech společných
v Uhrách budou dosazováni Chorvaté dle počtu
obyvatelatva, při společných úřadech v Chor

narskn dle možnosti jen Chorvaté, atd. Samésliby!
Ve španělské sněmovně přišlo se na stopu

velké úplatkové aféry. Na př. poslanci rozdé
lili se o obnos určenýna jinou záležitost, zne
užívali svého práva, že totiž mohou posllati.
bezplatně psaní a balíčky poštou.

Rumunská sněmovna schválila vsnovu
zákona, kterým se upravují poměry mezi velko
statkáři a sedláky. Stanovena nejmenší mzda,
vydána trestní astanovení proti agrárním lich
vářům, atd.

Co úsilí třeba, aby se potlačila morálka Evan
gelia (morálkou volnou, přirosenou, rošumovou) a
co neúspěchu sároveň! Výsledek všech těchto snah
jest a bude, še v morálce, jak jí dnes mnosí ros
uměti chtějí, není mic adsolutné jistého, nemí šád
ného určitého a stálého principu. Veřejná mravnost
spočívá jiš jen masvycích, které dem codem se
oslabují a více a více mizí, varůst kriminality,
evláště v mládeži, výlučná starost o materielní věci,
patriotismus veřejně smišovaný jako hloupost atd.,
tof konsekvence (důsledek) morálního úpadku, vy
volaného roslepláním a odhvstním staré morálky
Kristovy. Morální kodex (sákonník) křesťanství
obnovil starý svět a po 20 století dršel svět nový
a drší jej přese všechny útoky nepřátel. A jestliše
jest dnes něco dobrého v theoriích moralistů mo
derních, mají to s Evangelia, neboť co tu bylo
mošno řící, řekl jiš Kristus. Budoucnost ukáše, še

úci begmábošenskémravnosti byli na omylu.

Alýr. Fougny.

Z činnosti katol. spolků.
£ Heolehlav. Velice zdařilou schůzí

žádal náš katolický spolek v Holoblavech dne 36.
ce opůl 3.hod.odpol. Za řečníka

Re řídielučitel V.Špaček,který o„Ýolné myšlence“. V pěkné, hluboce promyšlené a
veživým zájmemvyslechnuté řečí poukázal p. ředkík
ne to, še „Volná myšlenka“ Jest vlastné odnoží
svobodného zednářetva. Proto také cíje -„Volné

á



myšlenky“ ce anabami svobodného zednářstva Be.
kryjí. „Volná myšlenka“ bojuje za odstranění ná
boženství ze čkoly, rozlučiteloost manželskou, od
luku církve od státu, spalování 'urtvol, svobodu
svědomí; než uskotečoční těobto snah, jak nám
pan předoášející jasně dokázal, znamená zničení
veškeré zbožnosti a všeho náboženství, bez něhož
společnost lideká šťastnou býti nemůže. Ku konci
vřelými slovy vybízí slovatný p. řečník přítomné,
aby hleděli se co nejvíce urědomovati jak piloou
návštěvou schůzí spolkem katolickým pořádaných,
tak také borlivou četbou katolického tisku. Vřelé
díky vzdáváme p. řídícímu za jeho zlatá slova,
Jimiš nejen se poučujeme, ale z nichž též čerpáme

vzbuzení k další čianosti. K slovu se pak při
ásil místní kaplan dp. Fr. Novotný, který pou

kasuje, že svobodní myslitelé nespokojí 88 snad
programem na papíře, ale zajisté užijí všech
možných prostředků k jeho provedení; proto
svatou povinností všech katolíků jest organisovati
se k obraně. Dále prosí přítomné, by měli důvěru
k svým duchovním, kteří pracují jedině ku blabu
našeho lidu, a vyzývá všechny katolíky dobré
vůle, aby rozmnožili naše řady. Pan jednatel B.
Bartošek klade členstvu na srdce, aby hledělo
četnou účastí odměniti každého řečníka v našem
spolku, p. K. Řebák uvádí, že sami pracujeme vo
prospěch nepřátel, jestliže nepodpurujeme svůj
tisk, a proto prohlašuje: „Heslem naším budiž;
Každý člen katolického spolku nechť čte a ode
bírá katolický list!“ Na to zdařilá tato schůze
fedsedou dp. F. Frydrychem skoncena. Další
innosti Zdař Bůh

Z Kolíma m. L. Lid. spolek křeať. soc.
pořádal dne 15. prosince 1907 v sále zámecké
resteurace přednášku „O kulturních poměrech na
Slovensku“ o 3. hod. odpol. Hlavním řečníkem byl
dp. P. Vinc. Cigánek, katecheta z Nuslí. Před
náška sama přes nepříznivé počasí a tupení pana
řečníka místním realisticko-evang. časopisem „Č.
Stráž“ těšila ge veliké účasti, a přednášející kate
cheta dp. Cigánek za opravdu mistrné líčení po
měrů nebohých Slováků aklidil bouři potlesku.
Drubým řečníkem byl p. Ferd. Dubravský, učitel
slovenský, jenž velmi dobře vylíčil poslední ukrut
nosti, spáchané na dobrém lidu v Čeroové,po
tvrdil vývody p. předřečníka a v delší své řeči
pojednal o poměrech a pokroku Slováků (svépo
moci) přispěním lid. bank a potrav. spolků, dále
rozmnožením časopisů slovenských. Vysvětluje cíl
přednášek o Slovensku aslibuje, že Slováci budou
prý vděčností zavázáni. I řeč p. Dubravského
(strýčka Ferdinanda) byla 8 velikým zájmem sle
dována od posluchačatva a teprve před 7. hod. byla
přednáška předsedoup. Zd. Koudelkou ukončena.
Přednáška byla rázu slavnostního (přítomno bylo
mnoho členů « růz. míst. stran) a bylo při této
vybráno 155 K na školu Kopaničářekou a 20 K
na sirotky v ové; mimo to rozprodáno na
600 pohledaic ve prospěch týchž. — Dne 25. pro
6ince sehrál týž lid. spolek za součinnosti meška
jící zde div. společ. Zó'lnerovy „Druhé přikás.
lásky“ při úplně vyprodaném domě (ve prospěch
podpůr. pokladny). — Dne 12. ledna pořádá týž
spolek hudební „akademii“, při níž účinkovati
budou vybrané síly místní i cizí. „Zdař Bůh.“

Kdešto vědecky je materialism překonán, trvá
dnes ještě jako politickýčinitel v sociální demo
kyacii. Avšak jako ustoupil ve vědě,tak musí ustoupit
$ v politickém Šivolě, a strana, která ještě dnes ma
terialism sastupuje, musí hledat si nový program;
musí se Z mám křesťanským sociálům přiblíšit
amebo musí saniknouí.

Dr. Drezel na radě říšeké vdebattě o umiversitdch.

skladby a školy
pro všechny nástroje,

jakoš i veškeré knihy a Časopisy
má v nejbojnějším výběru stále na skladě

BOHDAN MELICKAR,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod bodební
v Hradei Králové.

Zal. r. 1808. (Býv. závod. Pospíšilův.) Zal, r. 1808.

Veliké sklady umož- Nejlepší reklamou pro
nují vyřizování objed- závod je jeho P
návek ještě téhož dne, steleté

kdy dojdou. trvání.

Zprávy místní a z kraje.
- Zprávy církevní. Jeho Bisk. Milostdr.

Josef Doubrava zakončil občanský rok 1907 slav
nostním kázaním, chvalospóvem „Te Deum“.a
šebnáním s nejsv. Svátostí v kathedrálním chrámu

Páně sv. Ducha. V denObřezání Pýgě na Nový
rok byl nejd. p. bisbup sa aagistence: nejd.kathe

drální kapitoly přítomen pontifikálníměl sv., kteron aloušil vysdp. generální vikář Magr. dr. Frýdek.

V pátek, ranním vlakem odbjel noji. azelpaří

do Praby, odkud pojede k návštěvě J. J. knížete

děli 5. ledna pojede do Budějovic, aby účasten
byl svěcení nejdp. biskupa Hůlky. V úterý a

vrátí se do HradceKrálové. "s én
Ve schůzi městské rady králové

iradecké dne 27. prosince 1907 usneseno: Po
šitek studentského nadání Františka Palackého
v ročním obnosu K 200 — poukáže se k výplatě
p. Frant. Tichému, řádnému posluchačic. k. české
vysoké školy technické v Praze, počínaje dnem
1. října 1906. — Podá se ohražení proti snase
Němců porušiti jednotnou správu zemského fondu
sirotčího roztržením této společné instituce dle ná
rodnosti. — Výkaz pokladní hotovosti ze dne
16 t. m. byl vzat na vědomí. — Okresním výbo
rem schválení prodeje pozemků ve výměře 164 9 čtv.
sáhů za K 9894 pro zřízení silnice obci Velké
Bělči bylo vzato na vědomí. — Panu Josefa No
votnému, staviteli, se nařídí, aby odstranil ve
14 dnech stavební materiál, složený na stavební
parcele p. prof. Suhrady v bloku C. — Panu Ant.
Vejvodovi, hostinskému v Novém Hradci Králové,
dá se svolení k vysekávání ledu na obecním ryb
níku „Plachta“ za obvyklých podmínek. — Pro
dloužení chudinských podpor bylo povoleno veskrze
do konce roka 1908, žádosti o zvýšení těchže pak
byly vesměs zamítouty.
chudinská podpora řádná a jedna mimořádná.

Ruský koncert v sále „Besedy“dne27.
prosince ztratil se mesi svátky a zábavami, takže
návštěvu vykazoval praslabou. Též morální úspěch
nebyl velký. Ruské písně střídavě přednášeny el.
Elisavetou Michajlovnou Gončarovou (8oprán) a
p. Alexandrem „Ivanovičem Fomin-Kojnarovským
(baryton). Slečnín soprán zní jen v některých po
lobách pěkně, trilek na g již působí jí obtíže; je
slabý a hodí se jen pro menší sál neb scónu. Táž
jsem konstatoval několik distonacf. Pan Fomiu
Kojnarovský má mohutný sice baryton, zdá se
však, že mu chybí methoda a umírněnost. Vpo
sledaím duettu „Nezkušuj mne“ od Glioky zakryl
úplně soprán a strhl jej v oktávách 8 sebou. Nej
lepším číslem bylo místní kvartetto, z něhož zase
první číslo (Beethoven) stálo nad drahým (Grieg),
a uspokojilo úplně všecky umělecké požadavky.

Dr. Aliguis.
Vánoční hra v „Adalbortinu“. Jed

nota katolických tovaryšů pořádá v pondělí dne
6. ledna 1908 ve dvoraně „Adalbertina“ vý
pravnou vánočníhru: „Narození Páně“. Opera ve
3 jednáních. Verfem napsal Dr. M. Kovář. Hudbu
složil J. Zelenka. Dirigent p. J. Wůlnsech ml.
Orchestrální průvod obstarají přední síly zdejších
hudebních kruhů. Začátek v 5 hodin odpoledne.
Konec o 7. hodině. Ceny míst: Křeslo 1 K. Ss
dadla předních řad 60 hb, zadních řad 50 b. Par

terre 40 h. — Sedadlo na galerii 40 h. Dělnický,
vojenský a studenteky lístek ku atání 120 h. —

Dětské lístky na sedadla poloviční, ku stání 10 h.
Předprodej lístků v Adalbertinu člalo dveří 1.

. „Plesspolku ma podpora chudých
studujících gymnasia, reálky a paedagogia,
který těšívá se vždy všestranné a zasloužené přízni,
konati se bude již příští úerý ve dvoraně „Be
sedy.“ Komu snad dosud pozvání doručenonebylo,
ať laskavě promine; nechť se laskavě uváží,
že rozuesení velikého počtu pozvánek musilobýti
svěřeno jediné osobě, Reklamace buďtož dodány
školníku gymnasia p. Noskovi, kdež sij
spolku vyzvedne. „ kdežsi je jednatel

Málo se ohřeje pasažérna Severozápadní
dráze. Cestující přijíždějící do Hradce odOhotě
boře, Pardubic atd. stýskali si velice 28. prosioce
a den na to na nevytopené vagony. Mrzli v nich
jen což! Inu, uhlí jest dražší, moobo stejně apo
třebuje sama lokomotiva — co má zbýti na pa
sažéry? Však se nějak ve vagonech „tadýchají“ ;
a ještě ani jeden z nich ve vlaku dosud nezmrzl.
Jaké tady zvláštní starosti ? — Sami židovští ma
jitelé drah ovšem tím více sedí vteple, čím méně

Snad se bude plésti de všech ře
maesel. Zdejšímu p. B. Steinovi nestačí, že si do
pomohl obrataě k tiskárně; začíná totiž také
truhlařiti. Ví dobře, že v zimě jest mnoho mla

dákům nepodala pomocná ruka? Všdyt to není
svláštní oběť; takový opuštěný dělník za pár
krejcarů nadělá nějakého díla ochotně! A tak
chytrý p. Stein najal ai trublářského dělníka, který
za skrovnou odměnu mu dělá a spravuje v jeho
domě v Pospíšilově třídě podlahy a opravuje mu
starý nábytek. — Ví o tom společenstvo? Vidyt
by zde v Hradci malezl onen dělník také

u mistra. práo
a vánočnístromek chudýmditkám

hluchoněmýma laskavě přispěli P. T. dobrodin
cové: 20 K: Jeho Biskupská Milost Dr. J. Dou
brava. — 5 K: vysocectění pánové: F. rytířz Ko
schinů, Josef Schulz, Karel Schuls a pí. A. Urbanová.
— « K: vysocectěný pan H. Steinfeld, vysoce

ppí.: A. Slámová, A. Nováková, E. Procházková,
P. Tolmanová, A. Voleníková, Nejmenovaná. —
3 K: vlot. pp.: Jaroslav a Stanislav Červený,ppí.:
M. Srpová a M. Neubertová. — 2 K: vadp. J.
Barták, prof. Th. V, Rath, V. Sekera, J. A. Rotter,
Dr. Fraat. Reyl, M. Masil, Dr. Fr. Šale,Dr. Hejůi,

A. Nývlt; Dr. J.Spukup Fr. Kerner, vlct. pánové:V. Collino, A. Sloka, Dr.Tanesig, J. Janča, V.
Rášž, K. Richter, J. Špalek, B. Melichar, B Weles,
K. V. Bkuberský, J. Fršnkl, K. Patzák, V. For
mánek, Postlerova lékárna, Dr. Honzák, 2 jména
nečitelná, ppí.: A. Mattošová, M. Klamparová, R
Bergrová, M. Valtrová, E. Russová, F. Julišová,
J. Zlatníková, Z Lexová, J. Weinhengstová, V.
Rejchlová, F. Mahrlová, M. Fischerová, B Vojtová,
R. Jeřábková, V. Jihlavcová, Z Zimrová, M. Srdín
ková, L. Ulrichová, B. Kuklová, V. Plesnivá, M.
Mandelíková, M. Havránková, Aut. Červenková, sl.
A. Lendecková, otih. Školské sestry, A. Vaníčková,
K. Progsová, M. Bartheldy, M. Dostálová, L. Wi
plerová, F. Zippe-ová, H. Ruthová, A. Šteffková,
A. Javůrková, E Uhrová, M. Baťková, H. Len
decková, M. Schmidtová, K. Trappová, J. Gangová,
H. Ippenová, B. Peřinová, Broukalová, B. Drasla
rová, M. Faltová, al. R. Pospíšilová. — 1 K: vldpp:
J. Haráň, F. Jukl, A. Hrubý, V. Frtihbauer, R
Černý, J. Sahula, dr. Šetina, Á. Pogerth, dr. Pavlík,
dr. Palička, J. Hampi, dr. Jiadra, dr. J. Novotný,
J. Trnka dr. G. Domabyl, J. Fiala, J Veverka,
J. Černý, J. Šole, F. Hrabý, V. Bayer, J. Kopecký,
J. Brabec, dp. V. Honzák se Žebaně, vletpp.: R.
Paldus, 2 jména nečitelná. ppí.: A. Pokorná, M.
Rybová, M. Kašparová, Z. Divecká, H. Čiháková,
A. Enšpengrová, M. Sporová, P. Marvanová, M.
Hrouzková, H. Koutníková, B. Durchánková, Ž.
Fajererová, O. Kounovská, M. Hrušková, a Stej
skalová, R Zvěřinová, A. Melicharová, M. Kada
níková, M. Hackerová, L. Morávková, M. Šedová,
M. Svobodová, E. Fialová, A. Štyrská, M. Oebmová,
M. Pippichová, A. Stejskalová, F. Spitznerová, M.
Růžičková, R. Vieveghová, E. Steinmaunová, F.
Součková, A. Morávková, M. Kneprová, A. Dur
díková, M. Kulířová, el. R. Pospíšilová ml., F.
Vocáskova, M. Rottrová, K. Bitterlichová, P. Melz
rová, M. Píšová, M. Cvachová, Singrová, A. Pa
zourková, A. Brtnická, A. Šolcová, L. Stehlíková,
A. Vrabcová, K. Černá, sl. M. Šímová, A. Luke
šová, A. Šandová, Šteinová, p. V. Bouček, J. Pá
tek, pí. M. Hajnovská, Ž. Rezková, A. Šimková,
J. Blažková, J. Preitenbergrová, F. Holatová, A.
Šubrtová, A. Škabradová, M.Novotná, M.Petříčková,
F. Hermannová, B. Řezníčková, M. Dadková, J.
Feierabandová, S. Miřiovská, M. Hodovalová, T.
Tvrzská, A. Košťálová, F. Popprová, B. Peřinová,
T. Vacková, J. S:hrollová, E Jiříková, M. Koštá
lová, A. Scheinerová, B. Štolbová, A. Štěpánská,
M. Urbanová, A. Gergaričová. A. Oehmová, T.
Sommerová, E. Česáková, H. Šteinová, A. Nepe
řená, A. Červenková, R. Jakuboová, F. Riemrová,
A. Staňková, E Valdeková, M. Soukupová, 4 jména
nečitelná. — 80 b: pí. A. Hanělová. — 60h: pí.
Richtrová a M. Trykarová. — Všem veleváženým
dobrodincům chadých dítek hlachoněmých vzdává

S é komité dam v HradciKrálovéardečný dík.

Dobytší trhy v Hradel Králové.
C. k. místodržitelstvípro král. České uděliloprávo
platným výnosem ze dne 4. srpoa 1906 č. 191.023
městské obci v Hradci Král. povolení ku odbývání
pěti nových dobytčích trhů (vedle dosavadních
Šesti). C.k. okres. hejtmanství v Hradci Král.
pak výnosem ze dne 14. září 1906 č. 29805 po
volilo trvalé přeložení výročního trhu dobytčího ze
dne 18. května na den 26. dubna každého roku
Bude se tudíž rokem 1908 počínaje každoročně
v Hradci Králové konati jedenáct trhů dobytčích
v tomto pořadí: 1.dne 26. ledna, 2. dne 1. března,
3. dne 29. března, 4. dne 26. dubna, 5. dne 30.
května, 6. dne 30. června, 7. dne 4. srpna, 8. dne
7. září, 9. dne 5. října, 10. dne 4. listopadu, 11.—11.
prosince. Připadne-li sobota, neděle neb zasvěcený
svátek na některý ztěchto dnů astanovených, koná
Be. trh dotčený v den všední bezprostředně násle
dující. Dále c. k. místodržitelství pro království
České výnosem ze dne 4. srpna 1906 č. 191.023
svolilo, aby byly vyblrány následující tržní po
platky na novém dobytčím tržišti v Hradci Král.:
za koně30 haléřů, za hříbě 10, za dobytče hovězí
20, za tele, ovci, prase neb kozu 10, za jehně,

Kap“ šele 6, za povoz v ohradě umístěný10f

Krutá zima rozběsnilase Novýmrokem.
Sučhu sice nevalně, zato ke krutému mrazu při
dal se ostrý severák, který řezal aš do kostí. Ve
čtvrtek fičelo tak, že, kdo nemusel, ani 8e na ulici
neukázal. Nejtužší mráz byl v pátek ráno, kdy
teploměr klesl na 17“ R, ač se sdálo mírněji,
proto, že vítr ustál.

Župní odber Zemské Jednoty řemesi
ných a šivnostemských spoločemstev pro
království české v Praze, v Hradci Králové, avo
lává na neděli dne 5. ledna 1908 delegáty všech
stávajících živn. společenstev z polit. okresu na
2. hod. odpol. do Živnostensko-čtenářské Jednoty.
Na programu: porada o sestavení okresní Jednoty
dle nového žlyn. řádu, dále o ustavení zkušební
komise pro skonšky tovaryšské dle nařísení nového
živn. zákona. Přednáška p. Julia Tvrsníka, I. ta
Jemníka Zemské jednoty, o příštích volbách do sem
ského sněmu.

doopold Vrsák. V Byštréma Poličkysemřel dne 3.t. m. vldp. Leopold Vrsák, bisk.
notář a farář. Pohřeb zesnulého bude se komati
tato neděli o 2. hod. odpoledne. Odpočinutí věčné
dejš mu o Pane!



-Ddpověď na lži „Ratibora" z Nového
Hradec Králové. Na bezcharakterníchlžích,

jež zdejší o zakuklenec do »Ratiboru« jiždříve napsal, nebylo dosti, Proto do 52. čísla téhož
listu zanesl ještě lžinové, které jsou ještě nejapnější.

Odpovídáme však přece, aby seukázalo, proč podfanatické řádky pisatel se podepsati důvodně váhá.
1. Jest lží oprava pisatelova, že Slovenský večer

pořádaladoopravdyr besedaSdeuženéspolky věpozváníjest přecevytištěno:» né6 v No
vém Hradci Král. pořádají pod protektorátem slav.
obecního zastupitelstva Slovenský večer. A tak

pořádán večírek všemi SpoleT národními vůbec, jakzde všichni víme. 2. Pi jest na mylné cestě,
domnívá-li se, že zprávičku onu do »Obnovy«<dal
muž od něho víckrát hrubě.napadený. Nábodou ten
pán se vždycky pod svoji zprávu podepsal Tážeme
se vážného lidu, co bylo zléhovoné zprávičce? 3.Dále
sdělujeme dle osobních informací, že jest zákeřnou
lží podezření, jako by p. Benda vylučoval z národa
lidi pro neúčast na matiční slavnosti a že příspě
vek 2 K matičnímu odboru odepřel. Věc má se
takto: p. Benda byl zvolen v ustavující schůzi za
jednatele matičního odboru proto, že sešlo 6e jen
tolik členů, že každý musel přijmouti fankci ve
výboru. Páni, kteří dnes tolik křičí a jimž rozkvět
Ú. M. Š. na srdci ležeti má, schůzituto ignorovali
a ani pořádané potom slavnosti se nesúčastnili. Při
poslední valné hromadě, kde přítomni byli starosta,
místostarosta, jednatel a jiní členové »Sokola«, bylo
jednohlasně usneseno pořádati po velikonocích ma
tiční věneček, Tu stalo se něco neočekávaného.
Někteří členové »Sokola« blízcí dopisovateli do
»Ratibora« provedli pustou agitaci, aby věneček
navštíven nebyl a nebýti obětavosti některých přátel
odboru, byl by skončil fiaskem. Při následující vý
borové schůzi uznal sám starosta »Sokola«, že o

jakési agitaci věděl, že však ani na mysl mu ne
přišlo, že k takové špatnosti by došlo. Sám
doznal, že stalo se tak pouze z osobního záští.
Nechtěje poškozovati odbor a nemoha za takových
okolností zůstati dále členem »Sokola«, reaignoval
p. Benda na funkci jednatele a vystoupil z obou
spolků. Aby však odbor o příspěvek zkrácen nebyl,
přihlásil za člena svou paní, za niž lživým dopi
sovatelem postrádaný příspěvek byl zaplacen. Co
tedy říci bezcharakterní pomluvě zákeřného dopi
sovatele? Jelikož pak přímo nutí lhář z »Ratibora«
k určitějšímu vysvětlení, proč p. B. ze Sokola vy
stoupil, nechť veřejnost odpustí, dotkneme-li se ně
kterých bolavých bodů, třeba že si zásluh starosty
a jiných velice vážíme. P. B. snad měl zůstati čle
nem »Sokola«, jehož někteří členové provedli agi
taci proti Ú. M. Š. i jindy proti ní nepřátelsky
vystupujíce! Mohl se cítiti doma ve spolku, do
jehož valné hromady přišli členové ostentativně s ru
dými karafiáty? Zavládl snad zdravý reformní
duch tam, kde starší, přispívající členové po svém
příchodu do valné hromady nazvání byli »zjedna
nými strejcic? Jeden výbor »Sokola« zrazoval p.
B. před rokem všechna výborová usnesení, aniž by
býval o to žádán a při poslední valné hromadě
zradil stranu národní, jež opřela se tlaku bezná
rodnímu. A vždyť vystoupili i jiní pro »bratrské«
jednání některých členů. Nenídivu, že po 17 letech
z červené košile »zbyly jen cáry«; leč při tom ta
košile zůstala čistou. A jestliže by oblékl p. B.
nabízenou košili černou, jsme jisti, že zůstane čistou
zase. A myslíte-li, že český katolík vlastně má býti
z vlastenecké práce vyloučen a že syn českého ná
roda do katolického listu psáti nemá, tážeme se,

proč se norvtjké nevlastenectví těm, kteří do svýchpokrevních bratrů katolických kopají a proti nim
se spolčují i s něměícími židy? U vás se nikdy

P nebudeme na vlastenecképovinnosti. Mocmáloého bychom u vás pochytili S takovým fanati
kem, jehož píchá do očí i pouhá nestranná zprá
vička o záslužném večírku, jest rozumná řeč těžká.
Takový člověk, který po oné lokálce dovede ulevo
vati své zlobě tak nespravedlivým tupením, jistě
velmi málo prospěje bratrství národa; tací jízlivci
jsou dobří jen k rozsévání záští a jiných odstrašu
jících vlastností. Tolik zatím. Budeme-li provokováni
dále, povíme více — a veřejnostodpustí, přejdeme-li
k offensivě (ovšem spravedlivé) sami. Máme toho
v péře ještě dost a dost.

Jak umí pan Hajnodpovídati. Zasejedna zajímavá ukázka vyšší pokrokářské morálky,
Rozumí se přece, že žák Masarykův nemůže 80
říditi nějakými šosáckými pravidly, uznávanými již
před dávnými věky. Pokrokář přece musí jíti dále
a výše. Moderní pravidlo, které síce není ještě
zásadně vyřčeno, ale prakticky se v „Osvěté L"
provádí, zní takhle: „Potup svého soka nepoctivě,
a budeš-li žádán o důkuz, buďtose schovej, nebo
se vykrut anebo odbuď tazatele vtipem. Jen neod
voláveji“ — Dvakrát jsme ne tázali p. Hajna,
jakým že spůsobem štval prof. Teplý proti před
nášce dra Foustky. Po prvé otázce zabalil 8e
pokrokový lev v plášť mlčení, při drubém našem
apelu seznal, že kašdíčká lež „Osvěty lidu“ ne
(obi proklousnonti jen tak hladce. Proto odpověděl.
Ale jak! V čísle s 81. prosiace napsal: „Ctihod
nou redakci „Obnovy“ a „zvědavé o tvo pat
dubské“ odkazujeme aa proř. Teplého, který jistě
se nejlépe pamatuje, v kterých třídách a jak proti
Foustkovým kám mluvil a bade tedy moci
svědarost „Obnovy“ i zdejšího obecenstva úplsě

ukojiti“ — I ne, holenku, takhle můžete uspoko
jiti leda jízilvá svoje stonpence. Ale nestranná
veřejnost musí slyšeti něco jiného. Zvědavost o
becenstva jest povinen ukojiti ten, který zpráva
o „štvaní“ Teplého pustil do světa. Kdo napo
věděl, nechť dopoví. Prof. Teplý nikde neříkal, 4o
proti Foustkově přednášce štval, není tedy pranic
povinen dokaxovati něco, Čeho nikdy nevyřkl.
Až by někdo na př. obvinil. pokrokáře ze mstivé
denunciace, saad přece v případě požádání bliž
šího vysvětlení nebude žádati pokrokáře samého,
aby jeho obvinění potvrdil Ostatně úhořovitá od
pověď Hajnova se odsuzuje sama dostatečně. Ta
kovými „odpovědmi“ by se dala odbývati každá
lež. Proto znovu — již potřetí. — žádáme za
zcela jasnou odpověď toho, kdo se tváří, jako by
nědo o tom štvaní professora Teplého věděl.
Poctivý žurnalista buď má podati důkaz anebo
odroiati. Vykrucování a uskakování před soud
nou veřejností neplatí nic Stáli jsme o jasnou
odpověď proto, aby veřejnost viděla, jak žák Ma
sarykův dovede v praksi aváděti vyšší morálku.

Cistota voleb v Nechanicích. Přese
všechno prohlášení, že Nechanice jsou městem po
krokářským, tvrdím rozbodně, že tomu tak není.
Nechanice jsou městem konservativním. Ať jsou
volby do čehokoliv, vědy tam jsou jedni a titéž
lidé. A co pak je toho příčinou? Jeden a týž duch
(ovšem nikoli svatý) osvěcuje volby aje při nich.
Není sice neomylný ani všemohoucí, ale mezi sle
pými je jednooký králem. V poslední dea v race
právě uplynulém bylo jakési manévrování při
volbě výboruhonebního před volbami obecními.
Mají býti nyní v prvých měsících roka obecní
volby. To jste měli vidět! Celý obecní apparát
bylovtabu: blídači,poslové,ponocný(mělsi sebou
vzíť ještě malého chlapečka ponocňátko) cestáři,
písaři obecní i okresní, dělníci na cestách, stráž.
píci, kancelářští sluhové — pravé to všeobecné,
jen ne rovné a správné volby. O plnomoci starali
Be dříve než byla vyhláška o volbách. Už měli
plnomoci v rukou všelijaké, správné i nesprávné a
nejlepší k tomu to, že přítomnému p. patron. ko
missaři nechtěli volební lístky vzíti — že prý
musí jako patron. komisař míti plnou moc. Práv
nicky však všdy a všude xastupuje patr. komisař
zádoš. Leč byli zde také voličové, kteří neztratili
svobodnou soudnost. Jeden měšťan pak prohlásil,
že patr. komisař volil vždy za záduš přímo, a že
plná moc byla notoa jen u jeho zástupce. A tak
— páni lístky přece přijali. Byli ovšem v komissí
také mužové práva znslejší — a tím věc hladce
ukončena po hlasování komisge. Proslýchá 8e, že
bude rekurs protivolbě bonebního výboru, a že
je silná proti strana. Pán Bóh rač nás chrániti,
budou-li volby obecní s takovým hlukem konány
zvláště po tak velikých přirážkách, které my pla
tíme na komando jednoho pána, který, platí-li co,
má to dávno už v kapsách. Budoaené toho sadě
lím vám více a myslím, že i v jiných listech to naše
hospodářství v nechanickém pašalíku někdo vylíčí.

Z Hromova m. M. Spolek křest. 50c.žen
a dívek odbývá dne 12. Jedna ve dvoraně u
„Mostu“ spolkový ples. Hudba osobním řísením
p. Hepnara. Vstopné: Dáma 80 hal, pán 60 hal.
Zučátek o 7. hod. večer.

Z České Skalice. Kdyžčlověkcestujepo
našich větších i menších městech, snad všude bývá
saražen faktem, že nejen závody větší, ale zejména
obchody v nich jsou majetkem cizinců, když ne
nám nepřátelských, tedy alespoň ku všem našim
snahám a tušbám vlažných. Platí to zejména o
obchodech sukoy a látkami, železem a zbožím
zlatoickým. Blízký Červený Kostelec a město naše
snad tvořiti budou v ohledu tom výjimky Čestné.
V Kostelci nachásí se textilnictví v rukou úplně
křesťanských, u nás pak vedle moderaího obchodu
sukny zařídil právě pan Vrabec z Náchoda velký
slatnický a hodinářský závod, který překvapuje
výběrem a vyhovuje všem požadavkům doby naší.

úme z takových nových závodů vždy radost
proto, že jsou jen k dobru domácího obchodua
jeho rozkvětu, jako krokem ku konečné emanci
paci: naší z rukou židovských.

Z Cerekvice u Litomyšle. V neděli
dne 29. prosince m. r. installován byl na obročí
Oerekvické u Litomyšle důst. p. Vojtěch Balcar,
farář s Radhoště. Installoval nového p. faráře sám
vys. důst. pán vikář litomyšlský, probošt Václav
Bier, za ussistence četných duchovních spolubratří,
mesi nimiž zvláště jmenujeme: veledůst. p. vikariát,
sekretáře Klapálka, pana děkana vysokomýtského
Bvatoše, morašického p. děkana Simons, pány fa
ráře Maška z Knířova, Melickara x Vratelavě a
dp. bisk. sekretáře Huráně. [ostalace zůčastníl ae
p. 'okresní hejtman vysokomýtský Smitka, dále
patronátní komisař p. Starm, pp sástupcové při
fařených obcí farní osady Cerekvické a Radhošť

ské —a co zvláštěmileK —| pp. sástapcové škol. Důstojný pan farářbyl jiš dříve býva
lými svými osadníky s nemalou účastí doprovosem
a sde okárale uvítán — vědyť nepřišel mezi cisí,
nýbrž tam, kde byl již dříve po mnohá léta pů
sobil. Z přátelského přijetí, jehož se mu v Cere
kvici se všech stran dostalo, může směle doufati
v lásku aoddanost svých faraíků, oož sajisté budé
mu drahou oporou v pracích úřadu jebo. — Na

„maobá lénl |

Z Lukavice u Bychnova. Že povaha *
didská ve vášní dopouští se ráda křivdy, bezpráví.
a násilí, to dokázalí místní pp. akademici svým *
vystoupením pro práci „národní“, Přijetí « matičky
Prahy na vánoční prázdniny, a aby ukázali svoe
dobrou vůli a snahu vlasteneckou, pořádali na 
Štěpána divadelní představení. Nikdo s celé vsi
by se proti této jejich akci nestavěl, kdyby z bí
névanula vášeň křivdy, bezpráví. Již 21. rok zde
působí Beseda hospodářeko-řemeslnická, která ve
své práci a 8naze národohospodářské dostála všdy
plně svému poslání. Jest pravdou, že aplynalý
právě rok zanechá v koize protokolů místo prázdné,
čehož příčinou jsou jen a jen neblahé jarní volby,
ta sobeckost a politickástraanickost nejen členů
Besedy, ale i jejího výbora. Proto však, Že činnost
v Besedě za uplynulý právě rok nemůže ge v mi
čem rovnati činnosti z let předešlých, Beseda
přece existuje, výbor besední má právo rozhodo
vati o majetku besedním a £. d. Nežpp. aka
demici beze vší opovědi neb žádosti výboru be
sedoímu za zapůjčení jeviště prohlásili, še
budou o svátcích hrát divadlo a také jeviště
dali s půdy snést. Olbývaly se zkoušky.
Tato až příliš krotká a smélá odvaha byla by
snad nyní za stávajících poměrů pp. akademikům
prošla, kdyby i správce šatny na jejich písemnou(!)
žádost byl vydal klíče od šatny. Tento klíče vy
dati odepřel s poznámkou třikrát opakovanou, že
obleky a potřebné věci ku hře vydá, jen ať páni
napíší, oo vše budou potřebovat. Že ale vedle své
známé ochoty ku věci divadelní poukázal na ne
taktnost a společenskou „slušnost“ pánů akade
miků vůči Busedě, se zlou se potázal, neboť tím
učiněn náraz na — pokrokovou dotěrnost. A jak
to už bývá, všecky nejpokrokovější živly od nej
mladšího aocialisty ze zvyku, přes všecky blavy
agrárních bojovníků až poony hlavy pokrokových
akademiků spojili se proti těm, kteří a vůlí nej
lepší pracovali a fankce jim svěřené zastávali.
Svévolnost přivodila neústapnost, a Douřa na je
zeře lukavickém dostoupila výše nebývalé. Vloy
výmyslů a lichých domučaek strašlivým jekotem
narážejí na tvrdé skály nezlomných důkazů a ne
smazatelných upomínek, že jest véru na nváženou,
zda pravda padne, či zda vítězství alaviti bude
lež! Či neděje se křivda těm, kteří aspoň Špetku
uznání zaslubují, když dnes přivalí se živel „mo
derního pokroku“ u hrabě je odkopne? Není to
bezpráví domáhati se věcí cestou zlomyslníku
vlastní a chtit dobýt vítězství nad slušností a
spravedlností? Proto pryč e takovým pokrokem,
který místo pravdy leš hájí a místo spravedlnosti
koná bezpráví| :

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Za příčinou nojvyššího vyznamenání rytířským
křížem řádu císaře a krále Františka Josefa I. vě
noval vidp. P. Frant. A. Pecka, č. kons. rada,
biskup. vikář okresní a děkan v Náchodě, na
stavbu nového chrámu v Náchodě na místě hostiny
snačný příspěvek 200 korun, což jest činem šle
chetným, účelným a vznešeným, jakož i oslavou
nejtrvalejší. — Váženému panu děkanovi, jenž
sároveň za zakládajícího člena spolku pro vysta
vění nového farního chrámu Páně sv. Vavřince
vNáchodě se přihlásil, projevují se zasloužené díky.

Městská spořitelna ve Výs. Mýtě
vykazuje za prosinec 1907: vloženona kníšky více
o K 40).905*44, vloženo na běšný účet méně o
kor. 822.95456, zůstatek vkladů na knížky kor.
2,721.739'87, na běžný účet K 865.360-83, úhrnem
K 3,687.100-70, bypotečních půjček vyplaceno K
22.807-60, zůstatek 2,110.101:60, eskomptovaných
směnek226 03274, vkladů v jiných ústavech K
103.950-90, cenných papírů vlastních K 964.807-—,
záloh k súčtování K 69.000'62, hotovost pokladní *
K 68.866.18, obrat účetní a pokladní za čas od
1. ledna 1907 do 91. prosince 1907 K 21,166.612'88.

Z Nových Hradů. (Schůse katol. země
děloů.) Dne 26. prosince na den sv. Štěpána od
bývali u nás katol. zemědělci veřejnou schůzi, která
byla velmi zdařilá a tak četně, jmbnovitě od mužů,
navštívena, že prostranný sál obecního domu ani
pojmonti jich nemohl. Průběb měla veskrze dů
stojný. Řečníkem byl pan Jos. Adámek, rolník
s Vojtěchováu Hlinska. Ten zahájil chůzi, načež
shromáždění zvolili do předsednictva pp. Vaňáska
s Hrašové, Krejsu ze Zderaze a Bartáka s Libe
ciny. — Potom pan Adámék pronesl řeč, která
sršela břitkým vtipem a jadrným obsabem přímo
uchvacovala. Přehledně vylíčil politické dějiny doby
nejnovější od r. 1848. Kde jsou ty doby, kdy Pa
lacký odmítl přijmouti úřad ministra vyučování
jenom proto, že vláda nechtěla splniti ani nejdů
ležitější pošadavky českého lidu? Kde jsou ty
doby nadšených a odhodlaných deklarantů, kteří
atálí pod vedenímRiegrovým? — Pak | pan
řečník k vyrovnání a Ubrami; vytknul, kdo vlastně
při něm slskává. Mluvil o stávající drahotě, o Wo
bodě universit, o jubilejním návrhu Luegrově, jak
se tyto věci projednávaly na říšské radé. Přitom
vysvětlíl a obbájil činnost katolickýchposlanců ve

Vidal, s nimiž vede Čilou korespondenci ustovičně.
Dobře pravil, če nemáme se ohlížet pouze 18.,
drahota potravin, poněvadě mnohem více zdrašují
se výrobky průmyslové jako ma př. uhlí, potrolej,

by mohly vésti kozdravění českých poměrů země
dětských,naznečil asi tyto: 1. oměseaíbursovajch 



behodů, 3. upravení daní. Nejhůře jest na tom
olník, pvařnje-li o vysoké daní pozemkové a po
ovpává-li, jak málo zdanén jest kapitál.. Proto jest
údoucno zrašení daně pozemkové a zavedení
estapné dané s příjmu. 3. Dále jeat třeba účin
jější podpory zemědělství. Avšak takovéto pod
jory, dostanou-li ge od země čí státu, nutno roz
lileti nestranně a spravedlivě, a ne pouze těm,
rteří jeou osnačení zeleným cejchem agrárnickým.
— V ohledu politickém zdůraznil státoprávní sta
novisko strany katol, semědělců, dle něhož si pře
eme, aby země koruny české měly v rakouské
úši asi takové postavení jako na př. Bavory v říši
Německé. V ohledu kulturním nepřejí si katoličtí
mědělci ani rozlučitelnosti manželské, ani vy
oučení náboženství ze škol, ani odlaky církve od
tátu. Svoboda církve musíme bájiti. Avňsk ože
oračiti církev s « mí učiniti slušku byrokracie
státní, to ení svoboda, nýbrž násilí a zotročení
srkve. — Pak mluvil ještě pan Krejsa ze Zderaze.
A ne konec poděkoval řečníkům za jejich práci a
shromášděnému lidu za jeho účastenství pan vikář
zdejší vadp. AL Kopecký. — Přihlásilo se 24 no
vých členů a na agitační fond vybralo se 11 K.
— Dne 24. listopadu odbývána byla v sále ho
since „Na skalce“ ve sdejší obci Dvořišti zdařilá
schůze pro organisaci katol. mládeže — důvěrná
— ale ke 150 účastníků čítající. Řečnili mladý p.
Krejsa ze Zderaze a vel. pán Nováček s Nových
Hradů. Téš při ní velmi mnozí k řečené orgaui
Baci Se přihlásili. Přihlásili by se zajisté jak ke
sdružení českých katol. zemědělců, tak k organi
saci mládeže všichni, kdyby nebylo toho zápisného
(1 K). Ale těch korunek není!

K tragickému skonu pí Harie Rós
slerové s lavě. Pohřebnešťastnététo paní,
jež zemřela na rý den otravou krve, konal
Be za velice četné účasti na sr. Štěpána odpol.
Kondukt vedl vdp. děkan Jos. Folta za assistence
vdp. Frant. Kohonta, c. k. gymn. professora, dpp.
místních kaplanů P. Otak. Semeráda a P. Stan.

popíši P. Frant. Khuna, kaplana z Chotusic aP. J. Zvěřiny, člena řádu maltezakého z Prahy.
Pohřbu súčastnily se vzděl. katol. sociál, spolek
se zastřeným praporem, ctihodné sestřičky z okr.
nemocnice a městské. opatrovny jakož i veliké
množství obecenstva. Po zapění dojemných sborů
na hřbitově spostěna rakev 8 tělesnými ostatky
v chladný; klín země. Vp. P. Rosalera, syna v
Pánu zesnulé, došla celá řada telegraf. i písem
ných kondolencí; mesi jinými kondoloval J. Milost
vysdp. Dr. Frýdek, general. vikář s Král. Hradce,
vdp. M. Velický, děkan s Říčan, jakož, i kněží z
vikariátu Rychnovského. R.ipacel — Vp. P. Jos.
Rósaler, kaplan z Vel. Ouříma, který, ač po ope
raci, súčastnil se s obvázanou hlavou pohřbu své
drahé matky,dlí nyní v okr. nemocnici čáslavské,
kterou — dík péči operatéra p. dr. Horáka a ctih.
sester — běbem asi týdne opustí a odebéře se
na svópůsobištědo Vel.Ouřímau Solnice.Štědrý
dea zajisté navždy utkví vp. P. ROsaleroviv bolné
vzpomínce!

Z Vilimova m Čáslavě. V neděli dne
16: m. m. konala ge ve Vilímověschůze katolického

o hospodářské a politické činnosti říšské rady.
Vysvětlil mnohé věci, ješ zloba nepřátel našich
(agrárníků) o katol. poslaucích lidem nalhala a
poukázal hlavně na to, jak páni 80c. demokraté
kteří nejvíce lidu naslibovali, v říšské radě si po
činají, jsouce úplně ve vleku židovatva. Po řeči
p. poslance Prokopa přihlásil se ke slova „svou
nervósou“ proslulý evangelický farář p. Machotka
z Vilímova, který obhajoval socialisty a Židy, ja
kožto dobrodince chudého lidu, a tvrdil, že nená
„ist k těmto původ má v klerikaliemu a svědčí o
níské úrovní katolíků. Nad touto urážkou propukli
přítomní katolíci v mohatný projev nevole. Řeč
jeho řízně odbyl a k odvolání urášlivých slov při
nutil p. Satorie a p. Pospíšil ze Špačic. Když pak
někteří socialisté do debaty Be vmísili, byli nále
žité p. místopředsedou a p. poslancem usazeni.
Schůze byla přes velikou nepohbodu četně navětí
vena, což svědčí o tom, že oyní i venkov všímá
ei horlivěji života hospodářského a politického.

Z Humpolce. (Jak se časopis„Náš Kraj“
blamuje.) Dopisovatel do mladočeského časopisu
„Náš Kraj“ píše nepravdu za nepravdou. Nedávno
ostře kritisoval sbírku, učiněnou na Černoborce,

žeji se ztratila; a zatím obnos sebraný uložen„J. Trnkou do zdejší zálošny. Nedávno „Náš
s obvinil dp. Aloise Svojsíka, který přednášel

o oestě kolem světa, še sebral celý obnos, určený
pro sirotky v Černové, a nechal jen 8 korun pro
dobrý účel, a satím pravdou jest, že p. cestovatel
měl obnos 160 korun jiš předem ujednaný, aniž
by byl věděl, že čístý výnos věnován jest pro
amísčný účel. Z těchto dvou zpráv jestviděti, jak
se v časopisech často lže a jak nesprávně se na
cti utrhá osobám, které toho nezaslabují. Nej
omntnějším jest však to, še „Náš Kraj“ opravy
nepřijímá, bezpochyby se stydí vyvraceti své
„pravé referáty“ — Spolek „Svornost“ pořádal
vásoční stromek, při kterém přednášelo 7 chlapců

ovocema ořechy280dítek dělníkůa řemealníků.—
Věeedbororé sdružení křesť. dělnictvamá ve IV.

téš učněpočtem45. Abyi titoo

po městě ve prospěch učňů a sebráno celkem
76 korun 60 h. Zakoupeny byly různé potřebné
věci pro učně,dle přání každého jednotlivce adne
26. prosince o 4.Bod. odp. při vánočním stromku
rozdány. Všeodbórové sdrušenl vzdává nejsrdeč
nější dík všem, kdož k tomutu krásnému účelu
přispěli. — (Dobročinnost). Dne 31. prosince m. r.
sdejší továrník p. Em. Dítě rozdal svým dělolkům
29.000 korun. Každý dělník obdržel částku dle
toho, jak dlouho jest v závodě zaměstnán; mnohý
dělník dustal až 300 —400 korun. Kéž by každý

ve Všeodborovém sdružení křesť. dělnictva, vzdává
odbočka uejsrdečnější díky za tuto štědrost pana
Emericha Dítěte. — Firma bratří Beoků darovala
pro 16 nejchudších chlapců obleky. „Zaplať Bůh!“
—Za rok 1907 narodilo se v Humpolci 129 dítek
(66 chlapců,63 děvčat) a zemřelo129 osob (mužů
68 a žen 61). V celém farním obvodě narodilo se
celkem 258 osob (186 chlapců, 122 děvčat) a ze
mřelo 200 osob (107 mužů a 93 žen).

Různé zprávy.
Rozhodnutí správního dvoru soud

ního v příčině mládeže bez vyznání.
Dne 31. prosince m. r. rozhodoval správní dvůr
soudní ve Vídni o sporné otázce, zda děti, méně
než sedmileté, mohou býti bez vyznání, když jejich
rodiče prohlásili ge za bezkonfesijní a nepřistvu
pili k žádné zcírkví státem uznaných. Případ je
ten: Manželé Karel a Berta Mackovi z Dolol Ro
ketnice oznámili v srpou r. 1906 okres. hejtman
ství v Jilemnici, še s církve katolické vystupují
i se dvěma dětmi ve věka od 4—6 let, a že sů
stanou bez vyznání. Okresní bejtmanství odpovč
dělo, že vystoupení manželů z církve béře na
vědomí,ale kvystoupení dětí že nesvoluje, protože
čl. 2. zák. ze dne 25. května 1868 dovoluje změnu
náboženství u dětí méně než sedmiletých jen
tehdy,změní-li manželé nábožen
ství. Prohlásí-i se však manželé bezkonfesij
ními, nelze v tom spatřovati změnu náboženství.
Ješto rekurs manželů Mackových byl místodrži
telstvím král. Českého i ministerstvem kultu a
vyučování zamítnut, podána byla stížnost k správ
nímu dvoru soudnímu prostřednictvím advokáta a
říš. posl. dra Julia Ofoera. Ale správní dvůr
soudní stížnost zamítl jako neopodatatněnou. Vdů
vodech se praví: ČI. 2. zák. ze dne 25. května 1868
stanoví, že u dětí do 14 let nemůže nastati změna
v náboženství, vyjímaje tři případy, mezi ačá ná
leží směna náboženství rodičů. Změna nábošenství
nastane, když manželé přistoupí k jiné církvi,
státem uznané, nikoli však tehdy, zůstanou-li ro
diče bez vyznání. Pod pojem „náboženské vy
snání“ bezkonfesijnost sbrnonti nelze. Zákon dále
obsahuje, pokud se týče dětí, positivní ustanovení
o příslušnosti k náboženskému vyznání, kterážto
ustanovení mohou se vztahovati jen na některou
otrkev státem uznanou. Může tudíž stát předepsati
příslušnost k určité církvi a nikoliv k určitému
náboženskému přesvědčení.“

Veliký úpadek liberalismu jest do
kumentován výrazně finanění chorobou a zani
káním liberálních listů. Orgán italských liberálů
„Unione“ zastavil další vycházení. Probuzení ital
ského katolictva otřáslo jeho existencí. Orgán slo
vinských liberálů „Slovenia“ ohlásil také konec
svého života. U nás „oípy“ dávno ztratily interee;
odbíraly se ještě — ze setrvačnosti, až konečně
oblásily také svůj pobřeb. V kterémkoli kraji
českém jeví se silnější ruch katolický, tam abývá
šmshem liberálním listům abonentů. — Jest ještě
v Čechách dosti listů tak zvaných konservativních.
Jejich konservativnost jeví se v tom, že do kato
liků netlukou, ule také jen při největší nutnosti
ozvou 8e nějakým slovem proti řádění sociálol
demokracie; hříchy židovatva na našem národě
páchané pomíjejí mlčením, zato všěsk velice se
diví, jestliže katolíci, kteří nejsou upřímně hájení
nikým, založí si pro obranu list vlastní. Proč prý
to „sbytečné“ tříštění národa? Také honem, beze
všeho meškání učiní mravokárné kázání té kato
lické společnosti, která, nemobouc snésti jiš příval
nespravedlivých poličků, rázněji ge proti násil
níkům ozve. Tím prý samo náboženství bude tr
pěti! Jaká starost o katolické náboženství tak na
Jednou! Před tím, kdyš způsobem nejhnosnějším
naši odpůrci naše ideály náboženské tupili, tu ta
kový list o náboženství se nebál. Část liberálních
listů, když se seznalo, že mladočeši při volbách
do sněmu, okres. výborů, do městské rady a pod.
bez pomoci katolíků noprorazí, dala své dřívější
bojovnosti výhost. Jen měkdy staří Ivi sješili pro
Hdlon hřívu dle vzoru let osmdesátých. Ale pak
zas — jako beránci. A jakkoli mladočeská strana
s počátku zřejmě potírala katolické zásady vůbec,
Jakkoli zcela otevřeně ohtéla národ proti Římu
poštvati, přece i liberální listy v posledním čase
jevily nápadnou starost, abyse katolickým hnutím
naše náboženství — nepoš

mladočeskésachovávajíodnh pyvř případukekatolictvu oportunitu s ou . Ale jest povizea
za to jejich komanda poslouchati katolík, který
marsě od nich nej ochrana čeká? Pryč
s obojakosti! A jea houšť katolických lístá! Uri

díte, jak bezzásadní, na všechny strany opatrnický
tisk bude -klesati a kolška takovým papírovým
tichošlápkům katolické baatí odzvoní; připevné
vůli a energické práci pomůžeme si sami. Na
proatý bankrot liberalismu ať již zřejmóho či zg»
kukleného rozhodné se zadržeti nedá.. 

Učitel americký a rakenský. Ame

„Srovnejme americkou veřejnou Školu s rakouskou
a francouzskou. Učitelstvo tamější je samý 80
cialista a nevěrec, v Rakouska 90 procent, ve
Francii veskrze Šmahem. Zde máme učitelea uči
telky nazvíce věřící, velké procento praktických
katolíků a věřících protestantů. Časopisy učitelské
v Rakousku, Francii a Italii plší hanebně v katol.

Zdejší učitelské Časopisy jsou věnovány nazvíce
praksi učitelské, dávají velmi dobré praktické po
kyny 'učitelům, a vynechávají všelikou nejapnou
polemiku náboženskou; mluví-li kdy o nábo
ženství, činí tak vždy 8 vážaostí a úctou ve
likou a nešavadí o žádné vyznání křesťanské.

náboženství, neboť oa, co zástupce státu, není
k tomu povolán; však také nesmí vystupovati proti
žádnému náboženství, a zvláště neamí vyučovati
nevěře a eurovému modernímu materialismu. Dejme
tomu, že by Bartošův kateobismus byl přeložen do
aogličiny a některý učitel ve veřejné škole chtěl
by vyučovat dle ného své žáky nevěře, rouhání...
Dejme tomu, že by uočkterý učitel veřejné školy
začal takovéto svobodomyslné „voloé“ nauky va
škole žákům vykládat. Která ze všech veřejných
státních škol by takového učitele strpěla i jen
Jediný týden? Brzo by dopracoval takový učitel!
Známo, še aa zdejších učitelských ústavech na
léhá se přísně na plnění náboženských povinností
a že ředitel ústava se každé pondělí ptá všech
chovanců, zda-li byli ve svém kostele na službách
Božích. Veřejné školy zdejší jsou boznáboženské,
nikoliv ale „volné“ nevěrecké školy, v nichž by
mohlo býti všem nevárockým nesmyslům vynčo
váno. Lid americký celkem dobře pociťuje nedo
statek náboženského vychování ve veřejných školách.

A uase nový „klášterní skandál“
Socialistický list '„Arbeiterwille“ ve Št. Hradci
roskřikl letos v létě, že v ústavě Milosrdných
sester pro zanedbaná děvčata ve Št. Hradci jsou
chovanky nemilosrdně týrány. Zprávy té chytil se
kde jaký socialistickýa liberální list, „Lid. Noviny“,
„Rovnost“, „Červánky“ atd. nevyjímaje. Do věci
ge vložily i úřady. Bylo vyšetřování a soud. Ob
žalovány byly tři sostry s kratého zacházení 8 cho
vaakami. Po velkém křiku socialistickém dopadl
soud 26. září 1907 tak, že při okr. soudu ve Št.
Hradci byly dvě sestry od soudce dra Gounppa
odsouzeny k pokutě jedna 20 K, druhá 10 K,
třetí pak byla osvobozena. Odsouzené sestry se
z rozsudku odvolaly. Nyní pak senát ve Št. Hradci
rozeudek prvaí etolice zrušil a obě sestry od viny
i tregta osvobodil. Socialistické a liberální listy,
které po celé týdny blátem potupy a pomluvy po
Milosrdných sestrách házely, ovšem výsledek pro
cesu neuveřejní a o rošsudku senátu štyrsko
hradeckého slovem 8e nezmíní. Nejdeť jim o
pravdu, ale o čtvaní.

Hiinkův odkaz. Loučese s námi, jedno
především obzvláštní péči naší doporoučel, nači ve
vězení ustavičně myslí, zač i z kobky želářní
důtklivě prositi nestává. Umlčeni, živého slova a
svobody zbavení jsou vůdcové bojovníků „sa tú
našu slovenčimu“, a tato jsouc vypušena z úřadů,
ze škol, ano vyháněna iz kostelů, poslední oporu
a útočiště své bledá ve slovu tištěném, v knihách
a časopisech. Ty jsou nyní jediným zdrojem života,
posily a potěchy v dobách těžkých pro lid trýzněný.
Však i tomuto poslednímu pramení národního pro
buzení a uvědomění hrozí záhuba, vědyť všechna
sloba nepřátel obrácena a soustředěna jest nyní
proti listům slovenským. Konfiskacemi, procešsy,
pokutami jsou jen jen zasypávány. Na kořen stromu
života přikládá sekeru ruka katanská. A najmě
jsou to „L'adové Noviny“, proti nimž vztekem
srovná zuří nepřátelé, protoše jako jejich svědomí,
které ničím se nedá zastrašiti, ničím umičeti, bez
ohledu na osoby a hodnosti veřejně bičují a na
pranýřpřibíjejíčernéskatky vrahův lidu slovenského.
Proto stůj costůj musejí býti potlačeny, sničeny,abity.
Chápete jiš, proč Hlinkovi osud „L'udových Novia“
tolik na srdcí leží, proč za ně tak snažně prosí,
proč louče se se světem, je jako svoje dědictví
nám pod ochranu odkázal? Marne snad bude jeho
naděje, marny jeho prosby, zklame se v nás, dáme
zahynouti dědictví jeho? Toho bohdá nebude! Do
kážeme, že nebyl chvilkovým a planým náš zápal
pro něho a jeho ubohý lid, když mezi námi pro
dlévaje, nás rosohňoval a uchvacoval, že dove
deme netoliko alibovati, nýbrž sliby své i skutkem
plniti. Přijmeme zajisté všichni s láskou jeho
odkas a věnujeme našemu drahému Andrejovi

k Novému roku mil který jej nejvíce potěší, totiš předplatné na jeho „L'udové Noviny“
(ročaě celé 4 kor.)Pak-li jeme tak jiš učicili,

Bona je, možno-li,chudýmbratřímSlovásískejme také každý aspoň jedacho sového
předplatitele a pošleme nějaký novoroční dárek
Da jejich záchramu! Neotálejme! Kdo odkládá, za
pomene. Sotva jsme si toto přečetli, jišpišme po
ukázku s adresou: „L'adové Norisy“ v Uber,
Skalici (Ssakolesa Ny. a.) — je.



. Věblasný spisovatel © pruské po
Mtfee. Bjorntjenspe Běrsnson, který tak vřele
ujal se utiskovaných Slováků, napsal říšskému po

"mlanci Kulerskému o poslední protipolské politice
ruské: „Podrobený, potlačený národ nemusí 12

-bynont, pokud má dvě pevné opory: náboženství
a půdu. Ale bere-li ee mu mateřská řeč, ve které
náboženství se zrodilo a kterou bylo živeno, bere
se mu zároveň i náboženství. A jestliče konečně
dovedou zbaviti ho i půdy, teprve pak je ne
šťastný národ vydán zkáze. Jak může podnikati
něco takového křesťanský, kalturní národ, nechápu.
Ale co chápu, jest, že si Prasko tim jiné menší
státy germánské odcisuje a vzdaluje 8e od oněch
národů, jež sjeduotit bylo jeho posláním.“

Až příliš dojemmá starost o židy.
„Hlas lidu“ uveřejnil 23. prosince tento dopis ze
Sušice: „Příliš otcovakou péči o „utiskované“ židy
v Rakousku jeví slavná c. k. okres. školní rada
v Sušici. V Petrovicích (okres Sušický) jest ja
kýsi žid Krane, který osmělil se žádati slavnou
e. k. okr. školní radu v Sušici, aby mu na útraty
státní obatarala učitele náboženství židovského
vyznání pro jeho dva syny, kteří navštěvují obec
nou škola v Petrovicích a sice mladší chodí do
prvé a starší do třetí třídy. Poněvadž v Petrovi
cích není žádného židovského učitele, poslala
slavná c. k. okr. školoí rada přípis do Hartmanic,
zda by tamější rabín úkolu toho proti nálešité re
muneraci na sebe nevzal. Tento však odmítl z dů
vodů mně neznámých, že vyučovati nebude. I
obrátila se slavná c. k. okr. školní rada s toutéž
žádostí až do Velbartic, osady to dobré 3 hodiny
od Petrovic vzdálené, na tamějšího rabína p. Pop
pera, zda oo by vyačování ono nepřevzal. Cestovné
by velmi ochotně bradila sl. c. k. okr. školní rada
ze státní pokladny, jen kdyby aspoň jednou týdně
docházel. Nevím dosud, jakou odpověď p. Popper
dal, ale táži se, zda by sl. c. k. okr. školní rada
jevila tak horečnou péči, kdyby se jednalo o při
alošníky katolického náboženství. Jsem jist, že by
žádost ta byla vyřízena jako vídeňskýchČechů 0
české školy.“

Dbejme © zachování zvyků vámeč
mích! Píše se nám: Tak zvaná moderní doba
naše čím dál více zanedbává starých zvyků a 0
byčejů, které dodávaly různým dobám ročním tolik

Úvabu a zajímavé barevnosti. Zvláště bobata jimi
yla sama aebou čarovná dobu vánoční. A ta je

v obledu tomto u nás nyní v městech i na vesní
eích čím dále — chudší, lhostejnější. A přece
takové obyčeje byly milými mladým i starým
každoročně. Vzpomínal jsem na mnohé z nich 0
letošních vánocích a mohu říci, že jsem jich po
strádal již po oěkolik let nerad. Tak v kostele
kláštera v Nové Pace bývalo obyčejem, že o půl
noční vešel jedním vchodem (zadním) do chrámu
starý ponocný, odtroubil dvanáct hodin a vátným
hlasem svým odzpíval starodávné „odbila dvanáctá
hodina, chval každý duch Hospodina“. V prosto
rách chrámových by'o v té chvíli ticho úplné. A
když jednou ibned po těchto zvucích prostých roz
lehl se a ohóra zpév „Andělé zpívají radostné
písně“, skladba to známého Fr Záborského, zdálo
de,že vznáší se do svatyně oblas sborů andělských...
V naší nevelké obci zase před lety odtroubii ve
12 hod. ponocný a pak chodili 2 -3 hudebníci
místní po vsi a troubili melodie písní vánočních,
za což dostávali výslušky v četných statcích i ji
ných příbytcích . . . Bylo to prosté, ale dojemné,
opravdu vánoční. A dnes? — — Ztrácí se to vše,
jako pel minulých, krásných dnů.

Lidový leták „Pozer ma movimy“!
Vhodný agitační leták pro šíření katolického tisku
vydal tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny dp.
Fr. Svátek v „raze II. čp. 16358. Leták opatřen
je seznamem katolických časopisů z Čech a Mo
ravy. Doporučajeme veledůst. duchovenstva, uvě
domělým katolíkům a katolickým spolkům i orga
pisacím leták tento k hojnému rozšiřování. O vá
nočních svátcích rozvinuli soc. demokraté usilovnou
agitaci pro svůj tisk, je třeba, abychom jim aspoň
trochu čelili. Cena letáku byla stanovena co nej
nižší. Prodává se i 8 poštovní zásilkou: 10 kusů
za 20 hal., 50 kusů za 90 hal., 100 kusů za 1:70 K,
500 kusů za 6 K. Objednávky přijímá a vyřizuje
Fr. Svatek v Praze II čp. 1638.

Prosba = Vídmě. Skupioa Všeodb.Sdru
šení křest -sociál. dělnictva českoslov. ve XIV.
-okrese vídeňském prosí přátele své, aby jí byli
nápomocni při zakládání knihovny. Každý sebo
menší dar nám bude vítán. Již předem za dárky
děkujeme. Adressováno budiž vše na p Jindřicha
Hudce XIV,, Pereiragasse 3. Vídeň.
. ©Nevý katelický bojovník. Již bylnej
vyšší čes, aby také na Českém západě sapučala
úsilnější práce organisační. Upřímných. katolíků

*Jest tem dosti, scházela jim však dobrá komceo

trace. Nyní však -prrním lednem již vyšel sonevjápad“, ilustrovaný to týdenník, tištěňý v Pl
"6 přílohou „Česká Žena“. Tento list bude mlavěím,
organisátorem, ochrancem katolictva západočeského. |

".Prvé číslo representuje so velmi pěkné; patrno, že
oHtení lista spočívá v rukouvelice obratných a
gkušených. Novému bojovníka přejeme mnoho

"gdaru. Jen ku předal Vykonal-li českobudějovický
"„Hlae lidu“ v krátkém čase tolik úspěšné práce,

1 Byjhnté* šé-pfpen. * vykoná též velmi mooho.ABová zbaydu

již dikdo. Kóž jen kašdý katolík bděle stojí na
stráši|

Obecní úředy smírčí. Ve Vídníukon
čeno právě vyjednávání o zřízení obecních úřadů
smírčích ve smyslu zákonu říšského ze dno 37. ú

Od 1. ledna 1908 započne v každém okresu ví
deňském činnost svou obecní úřad smírčí. Soud
tento jest příslušný pro vyrovoávací pokusy v ob
čanských záležitostech právních dotčených okresů,
naproti tomu pro pokusy o smír v urážkách na
cti jest každý smírčí soud příslnáný pro celý obvod
města Vídně.

. Vykopání města Heorculanea. Jak
známo, byla zasypána r. 79. po Kr. strašným vý
buchem Vesuvu města Stabiae, Hereulaneum a
Pompei. Poslední město odkrývá se již delší čas.
Nyní italská vláda prohlásila, že Be co nejdříve
započne i s vykopáváním Heroulanea. A tak zaše
— ovšem za velikých obětí finančních — odkryto
bude kus starověku. Mohutná vrstva zkamenělé
laviny se bude odatraňovati, aby lidatvo poznalo

ještě lépe tichá, ale významná svědectví antickéhoivota.

Židovští lnplči. Policii podařilose lep
nouti ve Lvově lapiče Vasiňského. který po ne
zdařené loupeži v Praze zastřelilo Štědrém večeru
klidně po ulici jdoucího vězeňského dozurce Kau
ckého. S Vasiňským lapeno ještě několik chlapiků,
kteří jsou členy mezinárodní lupičské bandy. A
při tom zjištěno, že kromě Adamského všichni
známí členové této lupičské společnosti jsou ruští
a polští židé. Lupičské bandy židovské z Ruska

UHi do Rakouska přecházejí. Požehnání židů se

Vámoce slovenských vězňů v Sege
dině a Vácově. Jak „Slovenskýtýždenník“,tek
„L'adové noviny“ ve vánočním čísle vřelými články
vyzývaly čtenáře, aby ve dny svátků vánočních, kdy
srdce každého je citlivější, vzpomněli si našich milých
vězňů slovenských. Z četných přípisův a pozdravů
vězňům zaslaných patrno, že tolik srdcí s nimi cítí,
tolik sympatií že jim věnují ctitelé v našich krajinách!
Dr. Alois Kolísek byl svědkem jejich dnů vánočních.
Navštívil na Štědrý den vězně segedineké a na Hod
Boží vánoční vězní vácovské. Shledání v Segedině
bylo nadmíru tklivé, návštěva sama pak do jisté
míry vzrašující, protože při ní byla mimořádná opa
tření; totiž byli přítomní ne dozorci, nýbrž sami vě
zenští úředníci, jelikož návštěvník byl s „ciziny“
(t. j. z Rakouska) a podezřelý, a sice od 10.—11. hod.
při návštěvě Hlinkově jeden úředník (rodem Maďar),
od 11.—12. při návštěvě Dra. Šrobara a faráře Tomíka
drahý (rodem Ramun). Oba se aice chovali velmi
slušně, alo teké přísně, hovor musil býti veden jedině
v řeči, které oni rozuměli, nikoli slovensky. Hlinke

sad se nesmí stýkati se Šrobarem ani s jinými,
leda s Jančkem. Štědrý veder oslavili si při čaji v jizbě
Šrobarově „dolňáci“ t. j. 6 Slováků v přízemí, „hor
ňáci“ (v horním poschodí) Hlinka s Janěkem pak pro
sebe. Všichni jsoa zdrávi. — Voseleji utvářelase ná
vštěva ve Vácově, třeba že takó za dozoru —sterého
feldvébla, Slováka rodem. Od 11—12 na 3 části bylo
dovoleno hovořiti 1. s Jarigou, 2. Porabským, 3. s Al
binim. Mimo ně jsou ta ještě 2 Slováci: Polák a
Baňari. Ti oslavili si Štědrý den a Boší hod vánoč
ním stromkem, k'erýš jim z pod Tater poslal farář
Myš. Nemajíce jiných ozdob, okrášlili si jedlička
tatranskou — novinami slovenskými a měli z ní radost
jako děti. Do Vácova chystali se také vajnovětí za
svým farářem, snad dojeli aš na koleda či s koledou.
Hlinka vskazuje, še po nějakou dobu nesmí peáti ni
komu slovensky, protože ředitel, jenž slovensky umí
a jeho dopisy censaruje, má dovolenou. [ Jariga vska
zujesvýmpřátelům,še pro bedlivéanapjaté studiam
neodpovídá na přečetné dopisy a pohlednice. Adresea
na Hlinku zní: A. Hlinka, Sseged Allamfogbáz Ma
gyarorsag. Dopisy jemu saslané se cenenrají, projevy,
která mají ráz „schvalování sločina“ (po maďarsku
myšleno), se nedoračí.

Rozmařilost v Nev. Yorku. Listya
merické stěšují ci, še panaje u boháčů veliká rozma
Hilost. V Novém Yorku je nejméně 6000 dam, s niché
každá potřebuje ročně pro avé toilety po 8500 korun,
Je tam asi 1000 dam, z nichů kašdá vydá na týž
účel 75.000 K, ano je více princesen dolarových králů,
které spotřebují pro svou osobu ročně 800 až 500
tislo korun. Vědyť mají kapesníky po 500 K. —
Millisrdář Venderbildt zařídil ai vo svém paláci
w Nov. Yorku kachyni, na kterou celkem vyn lošil

24 a Ovšem še přes to všecko více jísti stejněnemůže.

Ze zemského pojišťovacího fondu
elsaře Frantiáka Josefa I. Již třicetičtyř
telo téměř doatoupil počet pojištěných u této král.

čes. semsképojislovny starobní, uspokojivý to sajístévýsledek, uváší-li ae, še podobný ústav vříší německé,
král. saská banka starobní v Drážďanech,teprve po
po 90 letech dosábla prréáho tisíce pojištěných, Jeví
se téš zájem o somský pojišťovací fond nyní jiš vo
všech vratvách obyvatelstva, především ovšem u div
postnictva a rolnictva, jek patrno nenovo s přihlášek
aš dusad vyřízených. Největší jich počet došel právě
od příslušníkůtěchto dvou atavů, Příčinu toho dlužno
hladati zajisté tóš voařízení značných nadlepšovacích
fondů pro star živnostenský a zomědělský, jimiž stá
vaší eo podmínky pojištění u semoké pojišťovny ata

ní — samy 0 sobě již velmi výhodné —

výhodnějními, V roce 1907psdu 5809 nových pojištěnců, čídiš dostodpil počet

poapýce dnem 80. listopada 1907 výše M +9

ještě

úhrnným penisem 064.187 K. K výplatě povoleny
v r. 1907 aš dosod 94 důcbody ve výši K 34.194-76.
Celkem poukásány jiš k vyplácení 688 důchody v ů
hrabén -obaoseK 140.570-63,—Kdokoli,najímášseo
fato zémohoa pojišťovnů etařobří,2M

semského pojišťovacího fonda v Praze-III. u Montágů
v úředních hodinách (6—12,v neděli a ve svátek 9—
11) nebo dopiš si lístkem korrespondenčním a kanoe
lář tato podá 00 nejochotnějí šádané poučení, pro
upekty, vzorce přihlášek a aložní lístky zašle úplně
zdarma a franko, Podobně učiní jednatelství tohoto
ústavu, zřízená u všech téměř okresních výborů, 0
beoních úřadů, různých spořitelen, záložen, Baiffoise
nek, divnostenských společenstev, duchovních úřadů,
epráv škol, firem atd.

Staří lidé. Nejstarší nyní dijící člověk j
černoch Brani Cetrim v Buenos Aires, čítející 150 Jet.
V Moskvě žije kočí Kustrim, který mé 140 let. VAn
glii v Midletownu žije kočí James Kapliran, který je
116 let stár a doposud jezdí s kočárem na výdělek.
Nejvíce starých lidí žije nyní v Bulharsku, kde je
8388 lidí, kteří mají přes sto let, v Rumunsku je jich
1084, v Srbsku 678, v Iraku avi tolikóž, vo Španělsku 
401, ve Francii 218, v Aoglii 146, v Německa jen 78,
ve Švýcarska nikdo, Všeobecnědosáhnou šeny většího
věku než muži.

Jí jako vrabee, říkáse o člověku,který
požívá potravy velice málo, Zatím věsk čipera vra
beček poměrně sezobe velice mnoho. Vrabec požije
denně skoro tolik gramů potraviny, kolik sám váší;
rovněž tak kanár a jiní ptáci.

Kláštery a rukopisy. Kustosuniversitní
knihovny pražské Jos. Truhlář vydal „Katalog če
ských rakopisů“, ješ jsou v této knihovně, Je jich
482, u 221 je označení, odkad pocházejí. Z nich 175,
tedy celé čtyři pětiny, pocházejí z klášterů srašených.
Z jesnitských klášterů je 81 českých rakopisů, z ostat
ních mužských klášterů je 72, z klášterů ženských
22, Truhlář praví: „Musíme uznati, že největší počet
našich rakopisů českých pochází od jesnitů“, mesi
nimi je Husova postilla, jakož i sborník spisů Haso
vých. Není tedy pravda, že by Jesaité byli lebko
vážně ničili všecky spisy protikatolické.

Petrolejevé slkvrmy sesuknaodstraníme,
když znečištěné místo asi ne prat vysoko posypeme
semákovým škrobem, kterýž za několik hodin odetra
níme. Na to se skvrna pokryje pijavým papírem a
horkou žehličkou přetábno. Žehlení ae po případě
opakaje, při čemž pokaždé se vloží čerstvý papír.

Páně Jelínkova opoclalita „Napo
mlé“ razí si cestu do světa obchodního a dostává se
jí všude vřelého přijetí. Časopis „Šťastný domov“,
jenž použil Saponitu sa prémii svým odběratelům,
přináší o něm posudek, který jí byla mn. pootěné
dáma zaslala: „Po několika zkouškách sÓavědčil se
„Saponit“ jako výtečný prostředek k doofiení čistého
prádla. Toto jest po něm sněhobílé, moohem jasnější,
než vez Saponitu, užitím pouhého mýdla. Také pří
jemný nádech jemné vůně fialkové zůstóvá i po vy
žehlení. Saponit neobsahuje žádných škodlivých pří
davků (chlor a p.) jak bylo chemicky v laboratoři
zdejší reálky dokázáno. Obsahuje pouze malé množství
asi 14 9/,) louhu, tolik, kolik so i jinak do prádla
dává. Mohu tedy směle tento výtečný a při tom náš
český prostředek doporačiti a dávám mu přednost před
různými těmi prášky, jichž jeom so vědy bála ušíti.
V úctě Josefe Sobotková, chof profesora, Uh. Brod.“
Přejeme p. Jelínkovi tohoto uznání s plna srdce,

Statistika pro kuřáky. Ministerstvofi
nancí vydalo právě atatistiku za r. 1906 o apotřebě
tabáku. | Tabákový monopol vynesl v roce 1906
841,672,815 K, ol1 mill. K více neš v r. 1906. Stou
pla tedy spotřeba tabáku opět o 5%,. V čele kuřác
kých zemí stojí Čechy, kde ;rodáno výrobků tabáko
vých za 59'/, mil. K. Pak přijdou D. Rakousy s 55
mil. K. Nejméně so kouří v Dalmacii, kde se otršily
jen 2 mil. K. Nejnoblejší kařáci jsou ve Vídni, kde
Be prodalo specialit se 6'/, mil. K, kdežto ve všech
ostatních semích dohromady jen za 8 mil. K. Pozoru
hodným zjevem v roce 1906 je, že zpačně stoupla spo
třeba cigar. Zvláště to lze pozorovati na „krátkých
doutnících“, jichš se prodalo o 10 mil. kosů více, s
„portorikách“, jichš sa spotřebovalo o 9%/,mil, kusů
více. Viršinek se prodalo o 71/, mil. kusů více. Zato
prodalo se méně doutníků „Kuba“ a „Rosites“. Malo
nikotinové dontoíky tedy apadají. Vótší spotřebou
cigar nebyl ovšem odstraněn vítězný postap cigaret.
C.garet „sport“ prodalo 60více neš dvě miliardy kusů,
tedy o 300 mil, kusů více neš loni. „Drama“ se pro
dalo jen něco přes miliardu. Spotřeba jejich málo
atoopla. „Memfi:ek“ spotřebovalo se o 38 mil. kusů
více, „dámských“ o 25 mil. kusů. Neproti tomu klesle
spotřeba „Daoajek“ o 14'/, mil. kusů a spotřeba „oul
tánek“ o 9 mil. kusů. Stejně klesla spotřeba „Stam
bulek“, „Hercegovina“ a „Jenidge“. Obyčejného ku
fáokého tabáku prodalo se © 500 metr. centů méně,

Záchodový hmůj nejlépe se zušitkuje
v zahraděa sicev jesenii v zimě,dokudje

da otevřená a rytí se dá vykonali. Tekuté hno
Jivo se leje do brásd a pak saryje. Do jara roše

loží se v půdě a promění v živiny, Zkypří půdu
a sůrodní tak, že go na vesno hodí ke všem plo
dinám zahradním. V půdě na podzim nebo v zimě
hnojené sáchodovým hnojem všechna seleniná 80
daří a je v každém ohleda bezvadná. K hnojení
Jarnímu se výtečné jinak bnojivo nedoporučuje.

Hasé na omráliný. Obyčejnéčočkase
usuší, na prášek rozemele, promíní s husím sádlem
rospuštěným. Mastí ge omrslé místo natře a či
stým plátýnkem ováše.

Příleba: K celémunákladudnešníhočísla

odporačujeme |seka:řátel. 2 nosti „ěechněch

oj jetársesvé ka.
I toto Čislo mosili jsme vydatí z

peku ek teprve vsobota. Příštíčáslevše jiudou pravidelné vycháseti -v pátek. —. ©. S.
Polktd se kaše v úepřáteléké kuchyní vaří, jest
dobře někdy, jostliše se jí předčasněs naší strany



Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou

"o[rupemF181Z9061sáPTOT

"9061EHT9ITEPom3917ZlatámedailiePardubice

Vídeň 1906. Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujtea žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská alice číslo 7.
1. Telefon č. 416

| Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30.000,

Veledůstejnému

duchovenstívu!

Jan Slaněk, £2,srůž

1 doporučiti svůj hojně zásobený
* aklad ve vlastní dílně ručně praco

vamých kostelních nádob a náčiní,
ako: monstrance, kalichy, cíboria,

py, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobky at d, vše
v přesném alohu cír Staré
předměty znovu opravuje v původní

intencí a jem v ohmí slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce D8 ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky aslacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce, presované vý

robby bezcenné. Vše posílám již posvěcené,

V místě bez konkurence.
P

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

v Hradol Králové.

=—— Prevní česká

výroba gramofonů.

a LadisarKasa

.

| | Paramenta. 

Ignáce V, Noškuda sn A
VY ' „© (protokolovaná firma) i

SRORÍTERY | v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) (

4 JAN ZÁCLONY Eoo Ealndy tale navýrunita)
i je P, 1. vel , !

| STORY A "Ov ormšdčenýa častovyznam |
: DTOUPA,rana ŽUPbát É výrobní závod

nyní UELÁKY 3 všech kostelních paramentů t
| dtndřišakáaltee 6.1 PŘÍSTAVCE | | Praperk a kovového náčiní tů)

ZÁSTĚNY ej Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku M
: se na požádání franko zašlou,

KOBERCE © p EEE
, | ce čpanemseJIM ČS DPS

COCA 901 jedateateM6)AO)St 1Ojěteiote/8
ROKKA KOOKKOKMA

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.AKKOKKK

Zá | Jan Kryšpin
(J. Sylvaterův

hrobka na prada
Na starém hřbitově Pouchovském ná

sledkem převezení mrtvoly se prodá vyzděná
a zachovalá hrobka č. 711, při hlavní cestě
bez obložení a bez náhrobku,

Bližší v administraci Obnovy.

šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

„ 8iC66 86 čelemným
rámy, sllčmi vsasením.

Vefkeré rozpočty, skizry i odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PR“ Nesčetnáveřejná | písemná:pochvalná'aznání.fy

Založeno roku 1896.

koberec 160/360 cm. 9-— K, 65/110. 1-90 *
koberec 120/150 cm. 450 K, 106/200 em,5-— *

Koberce se zvířaty (arnky, psi, labutě a pod.)
100/200 cm. kus 6 K. Celé soupravy 2 velké
přikrývky na postel a jednu na stůl od 12--80 K,

ve všech barvách, vlněné nebo hedvábně.JEIIIC

synovec, nástupce)oNNNO
—umělecký zárod — +. 00

MM | kakkákkákkitkák
oken kostelních ita SF z prvníPRAHA,| ŘUDUjte ZK%

u č. 145 ut., Malá Karlova | em -—Aizre|= Josefa Laška=
i 60 roků na Malém ná

najeeen dopo- V HLINSKU.
U ku dodání okem chrá- i —

: nových odnej jed c Sr pbe. metry široký, 3 metry dlouhý 14 — K

Iain 922.
doporučuje

Madony a Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
druhů, moderní rámce, sochy, sto
jany na fotografie a nejrůznější
dekorační

a umělecké

Výroba rámců a zarámo
vání obrazů ve vlastní

dílně,

kreslicí potřeby.

Skvostná alba a památ
niky, kassety dop.papírů,
modlitební, obchodní a

obrázkové knihy.

Hry, kalendáře, “Syg
a vše do obora toho spadající sbo

Největší výběr dopisnic,

S v vědysolidníobsluha

Městská spořitelna ve Vys, Mýtě
zúrokuje veškery dosavadní 4',%, vklady

íWe-420 -0
dnem 1. Hjma £. r. počínajíc. |

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv úplně nemožná, |

m
— Vydavatel a sodpovědný redaktor Antonia Poohmem. — Tiskoz bisk. knihliskáray v Hradri Král,



Sylvestrovské „kemmaado“,
(M) „Ač na maej“

" Jo, to si počkáši — Raboja!“
„Jda l“
„Taky!"
„Vaky!“
„Kolik ?“
„Deěl“
„Ale, ale ty jsí nějak zasobsnýl A ty?“
„Čtyři“
„Třil“
„Tak a mně dvěl A ož to může jíti“ 
A pan Pleticha „kommandoval“ o Sylve

stra jen což. Panička jeho, hezká blondýnka,
seděla v koutko jako putička, ani nedýchajíc.
Žalostně pohlížela, jak její pan manžel vesele
pije a prohrává pětky, desítky. Co pako ty
peníze! Pletichovic měli jich dost, ale pan Ple
ticha byl jinak než u karet náramně rozvážný
pán. Kdyby měl své paničce dát víc než šede
sát korus za klobouk, ten by byl dělal dílo! A
tady desítky jen lítají, šustí a mizí v bezed
ných kapsách spoluhráčů.

Radši se tam ani dívat nebade! Proč sem
jen chodila? K čemu se tak pěkně vystrojo
vala do hedvábných šatů a nádherného klo
bouko? Napáchne to hospodským čmoudem a
žádným parfumem toho nepřemůžeš. Aspoň
kdyby se měla s kým bavit! A to už je druhá
hodina s půlnoci, všechny její známé paničky
jsou pryč. Měla aleta kontrolorka vztek, když
viděla její nový klobouk; sezelenala, a oči se
jí sašpičatily jsko jehly.

„Možíčka,pojď domů“
„Hued,: hned miláčku, jen jedno kolo

ještěl“
„Milostpaní se asi nudí, že ano“, slaďoun

kým bláskem prohodil panprofessor Zezulka,
který už měl aspoň padesátku v kapse a hle
děl taky, aby už zmizel, předně, aby padesátka
neprohrál a zadrubé aby paní nebubovala.
Jeho paní byla z míry hodná paní, ale jenom
někdy. Pan professor Zezolka pamataje jenom
jeden okamžik dobroty své Bábinky; to bylo,
když jí přinesl čtyři stovky za vydanou cvi
čebnici. Ale to až bylo dávno.

„Ina, miláčku, počkej chvilenku! Vrchní,
dejte mépaní Fliegende, Český Svět,Světozor!
Teď nemohu jít domů! Zase jsem tam spadl!“

Hra šla vesele dál. Marné bylo prošení
ubohé paničky, které až se oči klížily. Pan
Pleticha hrál jak zběsilý. Už měl „v tom“ čtyři
stovky. Spoluhráči hráli vesele, oči se jim le
skly jak hráčskou vášní, tak i množstvím po
žitého piva, vína, ponče a likérů. Hodiny oka
zovaly čtvrt na čtyři.

„Nepůjdeš-li domů, půjdu sama.“
„Dělej ai, co chceš.“
„Já milostpaní doprovodím 8 lucernou“

nabízel se kluk drobný, pikkolo, jenž až dosud
dřímal za kredencí. Panička odešla a čtyři
kompaňoni tloukli kartami dále — —

Pan professor Zezulka vyhrával už třetí
padesátku, a pan Pleticha měnil už šestou
stovku; bylo půl páté, když se v tom otevřely
dvéře a do lokálu, ož jen dvěma lampama
matně osvíceného, vstoupily dvě důkladně do
plášťů zakuklené dámy. Rozkuklily se — paní
Pletichová a její mamá.

„Švigrmuta", prolétlo blavou všech čtyř

hrázů, znali ráznost paní Kafkové, „teď budezlel“ —
„Skládáme právě karty a chceme jíti

domů !“ sladce povídal pan Zezulka, strkaje
do kapsy peníze 8 tácku.

„Jen se neračte vytrhovat. Hrajte dál.
To byste tomu dali, vždyť je Nový rok a te
prve půl páté. Hrajte dál! Já se ráda na bru
v karty kookám. Co to hrajete ? Aá, čapárky,
kommandíčko! To je hezká hral A tuhle Božka

přijde domů brečky, že prý Tonouš hrajellázne, můžeš být ráda, že hraje. Kdyby dělal
něco horšího, mrselo by tě to víc. Tak hrajte.
Hned bychsi e vámi hodila!“

"O prosím, milostpaní“, hráči byli jako
s másla. To se ví, čekali randál a zatím paní
tchýně bude hrát s nimi. Otevírá peněženku.
O jé, na té se dá něco trhnoot, ta tam má
penězi

A karty pleštily znova.
Pan Pleticha prohrával důsledaě. Paní

tobýné hrála si náramně chytře. Ještě ani ne
sáhla do svého. Líce ae jí zruměnily, ruce jen
kmitaly. A byly to zázračné roce! Kdykoliv
JÍ někdo animal, vědy měla es0 neb sedma
dole, „na rabáka“ jí zbylo vždycky es0, v har
tech měla vždy aspoň tři tramfy a vyhrávale,
vyhrávala báječeě, Bylo tři čtvrti na kdyš

pánové byli neceni prohlásiti, še ně sobadouti. Neměl nikdo aní viadry.
PanZesulka, professor,prohrál celo výhra,

svých dvacet alatých, třicet zlatých vypůjčil

si od vrchního a neměl teďaoj. čím saplatit
útratu. ©

Pan „švigreóa“ Pleticha prohrál osm
stovek, nezbylo mu na útratu.

Paa Doskočil, kapec,prohrál celou výbra,
svých otopadesát ulatých a čtyřicet slatých ai
vypůjčil a vrchního. Pas JUDr. Hosdecký
probrál celou výhru, svých dvě stě třicet zla
tých a hospodského šestnáct zlatých. Nezbylo
jím na útrata. —

„Už jdete, pánové? To je škoda, mně se
tek krásně hrálo. Až si budete ohtíti.zuhráti,
vzkažte si pro mne, já si ráda sabraju. Kolik
pak jsem vyhrála, no, maličkost, asi třináct
Set, ani ne, dvanáct sot devadesát šest. A jak
jeme se pobavili, že jo, pánové! Boženko, to
je hezká hra, té 86 musíš naučit, abys mohla
také brát. Já jsem se něco nahrála, když jsme
měli s mým neboštíkem hospodu!“

Paní Kufková se oblékla, paní Pletichová
a pan Pleticha za ní.

„Tak pánové, až budete mít choť na kom
tmando, jen si vzkažte. Já tomu zatím naučím
Božšenku, Tonouš až umí, pobavíme gezas. Po
zdravujte paničky. Dobré jitro |“

Odešli. — — — —
„Ta nás vzala! Víckrát nehraju. Už se na

ty čertovy obrázky ani nekoukno.“
„Bábinka už bade vzhůral“ šeptal zdr

cený pan professor.
+ *

+

„Poslechněte, Tonouši, já vám nezabra
čuju hrát karty“, kázala paní tchýně panu
Pletichovi, vracejíc mu jeho osm stovek, „ale
když neumíte držet kartu za nehtem, tak kom=
mando nehrajte, hrajte dudáka o oříšky. Chce
te-li brát, já vás vezmu do parády, naučím
vás všelijakým praktikám, ale pak vám po
vídám, že se nechá dcera od vás rozvést.
Fixlaře za zetě mít nechci. Co si může dovolit
bývalá hostioská v kartách, to můj zeť si do
volit nesmí l“ — — —

Sylvestrovská hra byla poslední hroa na
šeho čtyřlístko. Když evrběly je prsty, a hráč
ská vášeň je posedla, vzpomnělisi na zázračné
roce paní Kafkové, vzdychlisia vášeňspláchli
notným douškem piva.

Kulturní hlídka,
(3) O Boba. „My jsme v sobě Boha pc

razili“, tak problásili obrovití duchové pokrokář
ského učitelstva českého. Nic snadnějšího a po
hodlnějšího, než jakým způsobem jste vy, moderní
Herkulové, zápas ten provedli. Když Adam hřešil,
skrýval se před Bohem a měl velikou toubu, aby
Hospodin vůbec neexistoval. Pokrokář ukryje se
za husté houšií frází, ke všemu ještě přivře oční
klapky a volá: „Ejhle, teď jest zřejmo, že Boha
není; já ho nevidím, porazil jsem ideu Boha v milé
duši své.“

Lidé aměční! Jak resolutně, bez dloahého
přemýšlení, bez jasných vědeckých důkazů dovedou
rozbodovati lidé ti, kteří jindy tolik jméno vědy
nadarmo berou! Při popírání Boha, při otázce
tolik důležité dávají všecku vědu strauou. „Zá
stupcové vědy“ nalezli důležitou cestu odstředivou,
jež je dělí od davů věřících, ve přání vého srdce.
A tací lidé, ubírající se cestou, která dosad ani
v nejmenším není vědou ospravedlněna, posmívají
se lidem věřícím jako obmezencům, jako občanům,
u nichž vítězí srdce a „pověra“ nad rozumem.

Také uslyšíte tuto filosofii: „A co! Víra ve
věčnost hmoty má zrovna takovou oprávněnost
jako víra ve věčnéhoTvůrce, který hmotu učinil.“
Není taková fráze výronem mozku zpohodinělého,
který 8 nejvážnějšími otázkami dá si práce nej
méně? Hmota, podlehající změnám, měla by právo
Da věčnost, na to, aby od věčnosti zde byla sama
od sebe! Jen trochu přemýšleti o podstatě a pří
Činnosti změn u hmoty — a hned se pozná, jak
bláhová tráze hází se do lidu.

Nyní „Národ. listy“ přinášejí dne 30. pros.
s péra docenta dr J. V. Pexidra zajímavou úvabu
„Neřešitelnost záhad avěta“, která jest dobrým
zroadlem slabosti vědy v příčině těch důležitých
otázek, na něž jasnou odpověď dává sjevené ná
boženství. Dr. Pexider velice promyšlenými slovy
vykládá, na jakých základech apočívá determinism,
(t. j. nauka hlásající, že vše se děje z nutnosti,
že svobodná vůle nemá vliva na vývoj světového
dějatví). Dále však uvádí zuse vědecké zásady
svědčící ve prospěch principu biologického (životo
slovného) a existence Prosřetelnosti. Píše mimo

jiné: „Mechanika učí, žepobyby všech molekuluniversa (veškerenatvu) závisí na diferenciálních
rovnicích druhého stupně. Když se před čtyřmi
lety podařilo ukásati, še integrály diferenciálních

rovnic drahého Badnů s analytickými koeficientyjsou sa jistých mínek, ale jen za těchto, opět
analytické funkce, vyslovil prof. Hilbert příleži
tostně myšlenku, že všechny přirozené problémy
(sáhady),jakje vídámemapř.vesměsv neživé

přírodě, vědou K saalytickým funkcím, t.j. že
v neživé přírodě vše jest determinováno (k neú
prosnému ose“u předem předuršene). Naproti tomu
shledalo se, še při umělých problémech

dny nejsou, že tedy oxistajídva různé
draby problém, přirozené a umělé, č še mohou

skytatise v obivonépříroděi děje, ješ nejsou
ermimisticky stanoveny . . . Běh světa není

tudíž předem určen; určese jest jen mekonečně
mnoho různých praménků v síti možnýchpřípadů
a přírodaí dějství jde chodem, jejž vyznačuje
jedenz nich. Míačaítoto melzevyvrátiti. Vytčený
názor světový jest tedíž logicky přípustaý a sku
šenost nikdy nemůše jej dementovati (poplrati).“

V kapitole o theinasu a svobodě vůle doznává
dr. Pexider: „Svět vzaikmouti mohl v konečné mi
nulosti a světové dějatví opět zajíti může po ko
nečném údobí, blížíc se v přítomné době svému
vzdálenému konci. K výkladu zjevů a vzniku jich
nevyhnotelna jest jsvucRost mimopřírodaí moci
tvůrčí, jsoucnost Boha. Svět mobl stvořen býti po
etapách a dlouhých periodách. Člověk má svobod
nou vůli, jíž spolnurčuje osud avůj. Ani theism
(věření v Boba) zkušeností nikdy vyvrácen býti
nemůže.“

| Tohle jest již jiná mluva než řeč těch, kteří
bez pracného hloubání tančí radostí nad svým
„objevem“, křičíce jako chlapci: „My jsme v sobě
Boba porazili.“

„ Dr.Pexider ovšem snaží se mlaviti o logicky
přípustných názorech na svět vůbec, ukazuje obtíže
se stanoviska nejmodernější filosofie. Jiným myslite
lům jest zase úplné jasno. Ale tolik z úvahy vysvítá,
že náboženství ani nyní po tolika houževnatých
útocích nedá se odbývati pobrdlivými, pozérskými
úsměšky těch, kteří by přání avého převráceného
srdce co nejdříve nejraději viděli skutkem.

Právě 17. prosince m r. zemřel největší sou
časný fysik Thomson Kelvin. Jeho ženiální výklad
fysických zákonů naprosto potvrzuje křesťanský
názor na svět, na jeho vznik a konec, Jeho ma
thematické výpočty na hlavu porazily domněnky
protikřesťanských spisovatelů o věčném kolotání
vesmíru a věčných silách bmoty. Vyjádřil se roku
1903 v N. Ceut: „Nemohu říci v příčině začátku
života, že vědu ani netvrdí ani nepopírá tvůrčí
sílu. Věda kladně potrrouje tvůrčí a vůdčí sílu,
jiš přijmouši jako článek víry nás nutí“ Tak
vyznal muž obrovských vědeckých zásluh, že Bůh
existuje. Jak se proti němu vyjímá od volných
myslitelů zbožňovaný Haeckel, který k vůli lep
Šíma úspěchu savé protináboženské vědy neštítil
se nízkých podvodů!

Přiredozpytec a náboženství. Slavný
geolog francouzský Joachim Barrande, který val
nou Část života svého strávil v Praze, zabývaje se
studiem zkamenělin, o nichž napsal dílo obrovské,
byl vzorným katolíkem. Náboženské své povin
nosti konal s příkladnou svědomitosti a vroucností.
Soáboženským avým přesvědčením nikdy Be neta
jil, nýbrž. když k tomu naskytla se příležitost, i
ve vědeckých spisech neváhal je projeviti. Životo
pisec jeho praví o něm: „Hluboký náboženský cit
ovládal veškeré jeho smýšlení a jednání. Byl to
muž dokonalý myslí i citem; vzácný vzor úplné
harmonie mohutného inteliektu rozumového a nej
jemnějšího citu ethickébo, jakých málo a zřídka
mezi námi smrtelníky se vyskytaje. Celý jeho
život byl pásmo oddanosti a obětivosti k nejvyš
ším účelům lidským: rozunožení vědecké pravdy
a mravotho ušlechtění pokolení lidského.“

Finsko „Volmé školy“. Vídeňský„Vater
land“ píše, že již to sdružení netáhne. Někteří
lidé, kteří rádi svoje jména čtou, vystupovali v roli
svobodomyslnýchharcovníků; zdálo ae, že nastává
mocný rozmach. Volby však poučily o velké ala
bosti avobodomyslitelského občanstva, které něco
znamenalo jenza pomoci sociální demokracie. Část
spolubojovníků odvrátila se a ušklivostí od řádění
„Volné školy“, část nastoupila do zákulisí. Přesto
však sdružení ohlásilo s fanfárou práci další. Prý
však potřebuje kavé operaci maličkost— 160.000
K. A po dlouhém úsiloém sbírání, jakkoli prý
sdružení čítá 20000 členů, prohlásil pan dvorní
rada Hock, že mu chybí do předem vypočítané
sumy pouze 130.000 K. Sebralo se todíš až příliš
málo, volní myslitelé drželi korunky v kapse.
Svého jazyka pro „Volnou školu“ nešetřili, ale
jináč byli hodně vypočítaví. Proto Hock vydal
provolání k vánoční sbírce. Leč teď při opětovné
výzvě již toho sebere velice málo. Lidé se již ne
dají tolik zaslepovati blýsknavými frázemi jako
dříve. Nastává střízlivá rozvaha. — Když měl
baron Hock schůsi v Mědlingu, čítajícím 17.000
obyvatel (hlavně intelligence), dostavilo se pouze

A (0 lidí, hlavně socialistických ciblářů a mla
(3) Fráze © našem národě. Věrastojí

sa pozornost, co všecko už tvrdili o našem
národě sami vůdcové. Kolikrát již jejich ústy
ovaba národa přebarvena| Co všecko plamou
ečí se strká na národ! Ve frázovité charakte

ristice vyvikli avláší mladočeši. Nyní však
posud není v tom nápravy.



Dr. Drtina při debstě o pilném návrhu
prof. Masaryka (v příčiněsvobody universit)
prohlásil: „Většina Českéhonároda je přesvěd
Čena, že pouze prohloubení a rozšíření vzdě
lání, pouze účinná účast na vědecké a kulturní

práci přispěla lidstva ka svýšení národní síly,obrození asabespečení národní existence“—
Dobrý muži, jak by to bylo heské, kdyby vaše
fráze byla pravdou. Leč rcete, jak jste pro
zkoumal srdce i ledví celého národa, že víte,
o čem jest přesvědčenavěíšina národa? Chara
kteristika většiny oároda hotova bned. „Vý=
borně, tak jest |“ zatleskají ruce i toho ven
kovského starosty, který svého pasáčka nechce
do školy posílati. Pane professore, postarejte
se oto, aby návštěva škol nebyla oncená; pak
oeznáte, že ce scvrkne návštěva školy zvlášť na
venkově tak, že s toho blava půjde kolem.
Postarejte se o to, aby student na gymnasiu
uloženou látku studovat nemosil a přesto aby
za osm let vysvědčení dospělosti obdržel; nvi
dite, kolik těch jinochů i nejdůležitějšíto před
mětňm bude se učiti, A což studenti univer
sitní? Ti přece mohou již co nejlépe chápati,
jak cenným statkem je vyšší vzdělání; a k toma
nota bene vědí, že vyšší učenost jest u nich
v těsném styku s bmotnoa existencí. A přece
.., Anebo snad má se potvrditi vyšší kulturní
snaba „většiny národa“ tím, že jej nazývají
pokrokáři „národem husitským“? A tu se shle
dáváme ovšem zase 8 novou frází, a to vod
natější, než jest Drtinova, Husité se přece
vyznamenali hlavně prací protikulturní, boře
ním, pobíjením, upslováním, ničením. A tu
„husitský národ“, obdivující se zbožně cepům
a sadlicím hositským a odvracející svoji
zornost od velikého vývoje kulturní práce

klerikálů“ českých, by měl „ve své většině“
Býci tolik zanícen pro vědeckou a kolturní

ráci? Náhodou seznáno, že přes všecka ohnivá
[ova mladočeská národ náš právě busitský

není. —

A teď dále. Katolíkům přezdívají pokro
káři zpátečníků. Jak to tedy přijde, že národ,
který jest „ve své většině“ přesvědčen 0 po
třebností prohloubení vzdělání, odevzdal v
chách a na Moravě tak obrovský počet hlasů
kandidátům katolickým? Tak by se mobla
položiti otázka jako argamentam ad hominem.
—Zkrátka u našich protivníků fráse na frázi,
£ nichž jedna potírá drahou.

V týž den a v téše říšaké radě prohlásil
poslanec Udržal, že prý český národ a zejména
český sedlák nenalezá žádného salíbení v ná
boženských sporech. Zase fráze — a to hodně
ubohá. Tak že by se choval flegmaticky k ná
bošenským otázkám národ, který žil tři staletí
v nejtužších vysilujících náboženských sporech?
Proč jen tolik rozvířili hladinu společenského
života českého „husitští“ mladočeši bodáním
do katolického přesvědčení? Co znamená v Če
chách hotová spousta konfossionelních časopisů
různých náboženských stran? A co říci Široce
rozvětvené společnosti spiritistů? Ostatně a
grární poslancisami x volebních schůzí dobře
vědí, zda zvláště český venkov hledí k nábo
ženským rozdílům netečně. A proč jenom a
grároíci tak nepoctivé a časté útoky podnikali
proti katolickým zemědělcům, jestliže věděli,
že český sedlák o náboženství nerad se pře?

Fráze na frázi. Posud po vzoru mlado
českém hned se připisuje národu českému to,
co platí jen pro malou část jeho. Kdyby se
tak vydala sbírka frází, které sami předáci
čeští o svém národě promluvili, byla by to
srovnu humoristická strakatina. Jedna fráze
by se stavěla ostře proti druhé. Hned se národ
pochválí, hned se pohaní, dle toho, jak to
klika kteró strany vyžaduje. A nyní by už
přece mělo nastati střízlivé, důkladné nvažo
vání, prve než se něco o národu řekne. Byl
by již nejvyšší čas; planými, nedokáranými a
sobě odporajícími výroky ei před císinou
jenom škodíme.

Školský obzor.
Školetví v Boropů. Jedna obecná škola při

padá ve Švýcarsku ne 918 obyv., v Bulharsku na
2820 obyv., v Norvéžsku, Švédsku a Francii na
480, v Italii na 580, ve Španělsku, a Dán
sku na 790, v Německu, Portugalsku, Belgii, Nizo
zemí a Anglii na 1260, v na 1310,
v Rumunsku na 1980 obyv. — Jest vidět,že. jame
+ Rakousku ještě hodně pozadu.

Střední školy v Rakousku. Rakonsko má
dnes 208 Í, 105 reálky a 70 učitelských
ústavů. V roce 1908 přibude 12 gymnasií a sice:
německé v Lublani, Aši, Těšíně, Šumberku [Un
čově a Freudenthale; české v Kyjově, polské
v Myalenicích, Zolklevě, Lvově, Novém Sandeci a
Tarnopolu; 4 reálky a sice: 1 ve Vídni, česká
v Turnově a Vršovicích, nižší státní v Palji; 3
učitelské ústavy: 2 v Haliči, jeden slovinský v Ca
podistriji. Rospočet ua r. 1908 pro ministerstvo

OD DOKRoo R
Jak sí vlastně pokeok jí? V číslo

16. „Věstníků“ v Rozhledech časových rele
továno o komfereacích učitelů škol středních, na
nichž odporučeno též zjednodušení maturitních
skoušek. Referent ve „Věstníku“ projevoje při
tom málo pokrokové přání: „Maturitní
ua učitelských ústavech měly by býti taktéž zjed
nodušeny.“ — Pane pokrokáři, všdyť přece matu
ritní zkonšky, předepsané organisačním statutem
pro ústavy učitelské, jsou ajednodušeny od škol.
r. 1886/7 dost! A pří tom pamatujte, že šák na
gymnasiu jest zkoušen při maturitě z osmi let
svýchstudií, kdešto na paedagogiu ze čtyřlet.
Ačkoli za ta čtyry léta musíse učiti šák paeda
Gogis také dost, přece přirozeně při dobré píli
může spíš maturita udělati než žák gy ní.
A pak přece při skoušce učitelské spůsobilosti
musí podučitel zase odpovídati s předmětů,skte
rých byl zkoušen při mataritě. Načtedy zjedno
dušení? Kdyby se mluvilo o odstranění maturity
vůbec, pak by byls věc jiná. Ale — pokrokový
referent chce — zjednodušení matarity. Tak snad
má býti dokumentována touha pokrokového uči
telstva po vyšším, universitaím vzdělání? Napřed
veliké stesky na to, še vlastně paedagogia mevy
bovojí, že jest potřebí učitelstva poskytnouti vadě
lání zvlášť vynikající — a teď přání po drahém

ednodušení maturity. Co tedy vlastně chcete?
oužíte po zdravé osvětě upřímné? Dovolte, štva

ním proti katoliotvu ještě skutečný pokrok nezís
kává, nepostupuje.

Polské studentstvo a theologickéfakulty. „Po
krokové“ etudentstvo ve Lvově, jehož valnou část
tvoří židé, přijalo nedávno resoluci pro odstranění
theologickýchfakults universit. Proti této resoluci
obražuje se ve všech polských listech ostatní polské
vysokoškolské stodentatvo ve Lvově zvláštním pro
jevem, v němž se praví: „Theology na universi
tách považujeme sa rovnocenné kollegy . . a pro
hlašujeme důrazně, že chceme utužiti pásky, které
nás 8 nimi spojují v našich nejevětějších požadav
cích na poli kulturním, vědeckém, národuím a
společenakém.“ — V Haliči již velmi dobře zaají
požehnání židovských machinací pro národ polský.

Křesťanská Škola, která tak účinně a obě
tavě bojuje za náboženskou výchovu, která jest
trnem v oku pokrokářským listům učitelským, za
bajuje nový ročaík. Budiž s naší strany tím více
podporována, čím eměleji proti ní vystupují naši
odpůrcové. Redaktor Váci. Špaček, muž v oboru
školství velice zkušený, vydává a vede „Křest.
Školu“ i po stránce praktické velice pečlivě. Před
platné 6 Kročnějest velice mírné. Administrace:
Praha 200-II.

Další postupve Franciš proti svoboděsvědomí.
Nestačilo bezcharakterní špiclování a denuncování
katolického důstojnictva, oestačilo oloupení kato
lických řeholí, násilné zavírání katol. škol, atd.
Jde se dále. Ostří namířeno proti zákonu z roku
1850, jehož přední zásadou jest svoboda vyučo
vací. Zákon ten dopomohl k velikému rozkvětu
katolických škol. Za nynější krise mnoho klášter
niků dalo se zlaicisovati, aby mobli dále vychová
vati dle svých zásad. Už skončila komise svoje

práce a ha te prohlašuje, že 8e sice nežádá provšecky dítkystejná, šsblonovitá výchova, ale —
zabrániti prý jest potřebí tomu, aby duch dítěte
opíral se o různé dogmatické formule a byl jimi
zatížován. Předloha pro spolky i soukromé osoby
obsahuje nejobsáhlejší práva k zakládání svobod
ných čkol. Jak se v ní však měří katolíkům? Ať
jiš bývalí řeholníci sebe déle a sebe lépe vyučo
vali, mohou býti připuštěni k vyučování až sa
deset let (!!) po svém vystoupení zřádu. Duchovní
jsou z vedení středních ústavů úplně vyloučeni;
seznam učitelských sil, osnovy vyučovací, knihy
atd. dlužno předkládati vládě, která může otevření
Školy zakásati, obsahuje-li její program něco proti
ústavě a řádům. Jediná kniha neodpovídající stát
ním předpisům může už vésti k nzavření školy.
Bprávcové a učitelé privátních škol podlebají přís
ným nařízením a důrazné školní inspekci. Tak
proti katolictva! Anarcbismu, materialismu, racio
malismu otevřela Francie brány do kořán.

A takovým způsobem snad se má dokončiti
odluka církve od státu? Není tohle další pokus
o sotročení církve? Ve všem má podlehati kato
lický učitel nejpřísnějšímu dozoru, existence kaž
dého katolického ústavu bude viseti na nitce;
katolické školy úplně budou záviseti na milosti a
nemilosti zednářstva, které na základě nového zá
kona zi nalezne lebce záminku k pronásledování
všdycky.

A u nás tleská se svobodné Francii Její
násilnická taktika se u pokrokářů schvaluje. Pa
stvo odkrývá tak svoje karty aš příliš okatě. Na
jedné straně volají naši odpůrci, aby si církev
spravovala své záležitosti sama, aby si sama na

ly konfessní platila — aby se nepletla do zá
ležitostí politických. Pak prý nikdo proti ní ne
bade, každý jí budesvobodu přáti ; a na drahé
straně tecí farizoové projevují nepokrytou radost
nad těmi, kteří kladou katolictvu na ruce otrocká

ponta. Zvláštní to svobodomyslnost! Bůh nás
čhraň před „svobodomyalnosti“ takových vychyt
ralých farixejských násilníků, kteří savedon ty
ranství ihned, jakmile moci k tomu dosáhnou!

P V „One“

np polda s kudsís Blatenska:sÁ učitelstro? — vý vřed! Většina vám tane
na mysli, čtete-li „Písně otroka“. — Jen kdyš
sedí sa varhanami, pro které j bozcharakternosti *
se dopouští, po kostelních výborech poníženě leze
a žebrá, předchůdce svého tupí, místa střídá, kde
varhany více Vynesou| 8 neamí nacvičiti třeba
ani jednoduché pohřební písničky.Aby se neřeklo,

sem tam do „Volné Bkoly.“Druzí, jimž škole
est stánkem posvátným, kteří jsou vědy a na každé

štaci poctivými učiteli, smutné věsí hlavu v ne
blabé předtuše dob zlých, dob ponížení. Co po
mohou, když mnoho jest srádcův uprostřed nich,
zrádců s usměvavou tváří a zatatou pěstí mozi
kollegy — kdo amí s0 za nynějších poměrů ozvati,
aby nezničil své existence, nevydal bídě rodinu.
Klerikální msta nestane ani před slzami nevinných
dítek, s aa třicet stříbrných kostelní služby najde
se dosti bratří, kteří se salichotí nějakým nevin
ným slovíčkem: „kollega povídal,důstojný pane ...“

poznáme po zasmašilém oku, ty druhé učitele,
to oko obestirá se steskkem, še škola, jeho chrám,

jest besbranněpána draacovníkůmducha,jichžsymbolem kropáč a karabáč.“
O těch „dramoovnících ducha“ pomalu, pane

pisateli! Kdyby tak chtěli kněží veřejnosti sdělo
vatí aspoň čtvrtinu dokladů, jsk pokrokářský učitel
koná své školní povinnosti, jsk si vede při svém
rytiřetví „poctivě a důsledaě“, to by byla hotová
spousta nejrozmanitějších kapitol. Jak jest tako
véma štváči škola „stánkem posvátným,, o tom
by mohli muobo hovořiti starší zkušení učitelé,
kteří své povinnosti řádné zastávají, a přece tolik od
eSvobodomysloých“ kollegů zkusí. Pro samé po
krokové schůze, pro pokrokové dopisování atd.
nejméně užije vědeckého pokroku od takového
učitele žactvo.

Leč námse zde jedná hlavně oten stesk
na nedůslednost i těch dopisovatelů do „Volné
školy.“ To přece může onen pisatel věděti, že
právě u pokrokářských učitelů jest největší sobec
tví a snaha ždímati ze všech stran. Pokrok až po
ty kapsy! Pod štít pokrokového sdružení vstapo
vali pánové přece hlavně proto, aby z toho měli
materielal zisk. Jen čtěte ty olegie v nedávných
letech pronášené ve „Škol Obzoru“ a jinde. Pořád
se mlavilo o penězích, o kvinkvenálkách, s kon
kurenčního sáští se „vrášželi“ šťastnější kolegové
do novin, chlebařství drah druhu vyčítal přímo
neomaleně, až bylo hnusno čísti. Až naposledy vy
dral se s úst „Českého Učitele“ stesk: „Nejhorším
vředem našeho učitelského tělesa jest neřest spo
jená esobsazováním míst. Zlá je protekce, špatná
věc je strejčkovství, velmi ošklivá věo je tajná
kvalifikace, hanebné je obcházení a žebronění o pří
seň, ale nejhorší při tom jest, když jeden druhého
pomlouvéa zlehčuje, aby sobě prospěl... Nej
horším úkazem mezi námi je — jalovins chatrného
povrchního vzdělání, když je spojena s hloupým
se nafakováním a vyvyšováním nad okolí. A nej
horším je, když učitel je bezcharakterní člověk,
na něhož nemůže se nikdo spolehnout a jemuš

nemůže nikdo důvěřovat .. .“ Tak bědoval kedysám ústřední orgán i nad ziskachtivostí svý
členů. Ovšem že učitelští pohlaváři, srazující od
přílišného sobectví, své tučné příjmy, plynoucí
z organisace, dále si ponochali.

Kde jen ta příčina tských nčitelských ne
důsledností, zkrátka charakterů rtuťových? Bylo
tak již dříve? „Čes. Učitel“ se vymluvil nejapně,
pravé, že má co Činiti v organisaci 8 „všelijakou
obáskon“, jež jest plodem systému,nad nímě drží
kněšstvo ruku. Tak tak! Jenom (to je divno, še
dříve ta „všelijaká cháska“ meri učitelstvem ne
byla. A teď „chásku“ má sama pokroková orga
nisace za avó Členstvo — a nevyloučí jí.

To je tak. Vyrasili jste, pánové. s radikál
ním pokrokařením příliš záhy. Prováděli jste bez
obledné útoky da tvrze kongervatismu tenkrát, kdy
mnoho soudnějších vašich členů poznávalo, že boj
váš jest příliš ostrý, novčasný a nespravedlivý.
Vrchní komaodo nadělalo plno pokrokových para
grafů, nutíc k slepé poslušnosti i ty, kteří chtěli
jíti cestou umírněnou. Vaše paragrafy jsou hotovou
svěrací kazajkou pro ty, kteří si zachovali ještě
nestranný úsudek, svobodu myšlení. Jelikož však
se mnozí báli potapného, brubého pranýřování i
od nevyspělých mladíků, nechávali si své názory
pro sebe. Vždyť věděli, še na zaslepené fanatiky
těžko jíti s rozumnými slovy, že jest těžko nutiti
je k chladné rozvaze. A tak nejsou právě bes
charakterní učitelé ti, kteří nejednají zrovna dle
paragrafů vrchního štábu. Jest mezi nimi mnoho
ubohých zajatců, kteří na venek se neozývají, ale
kráčejí dále v praktickém životě dle zásad vlast
niob, pokud jim to možno. Ale na druhé stravě
Jest zase pravdou, še právě velicí pokrokoví Ivové
umějí chytrácky se odmlčeti a jednati proti prin
cipům vrchního štábu, kdykoli se jim jedná o
hmotný zisk. Obracejí se jako koroubvička vědy
na tu stranu, odkud něco „kouká“ O velikém
užitku peněz přesvědčili se přece právě ze svých
stavovských listů. Povahy obojaké, nespolehlivé
vychovalo si vrchní komando svým málo paedago
gickým taktem a despocil samo.80



ové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Bociulisté ve prospěch obilních lichvářů.

V německém říšském sněmu byla debata o
vyděračekém terminovém obchodu, který měl

býti Pole poh návrbem odstraněn. A tu 60olalistický poblavár žid Singer pravil: „Pří
tomná předloba znamená úplné opuštění zá
kona z r. 1896. Těžiště zákona leží pro nás
v $ 16., který jedná o zákazu bursovního ter
minového obchodu v příčině obílí a mlýnů.
Terminový obchod v tomto sboší jest dle
našeho dobrozdání potřebnější, neš terminový
obchod za hotové, poněvadž má větší význam
pro blahobyt lido.“ — Takble se tedy sase
„postavila“ sociální demokracie proti vydři
dochům. Inu, žid proti šídovi nebude.

V rudém odborovém listě „Holzarbeiter“
čteme vyhlášku, že Rodolf Kos s Inzersdorfu
vyloučen z organisace, „poněvadž jako důvěr
ník dělnictva považoval to za slučitelné 80
evojí fonkcí přejmouti místo dílovedoucího při
dopravě.“ Tedy —dělník, který ei chce svojiexi
stenci zlepšiti, není trpěn. Pohlaváři socialisti
čti, kteří dávají jiné do klatby, žijí ovšem z mo
zolů dělnictva znamenitě. — Jinak takto do
vedou socialisté zuopalřovati své soudruby
pobodlně na útraty těch, jimž nadávají. Na

ř. 18. ledna 1902 přinesla Arbeiterzeituag ve
fdni tuto vyhlášku předsedy nemocenské po

kladny kolářů ve Vídni: „Je-li některý dělník
z naší organisace nemocen, af rychle se blásí
do nemocnice „Milosrdných bratří“. Kromě
toho, že nemocnici této plstí nemocenská po
kladna pouse 1 korana denně, dostane ne
mocný při svém odchodu z kláštera ještě zby

ných. Vjiných c.k. nemocnicích musíme platit
2 korony a přebytek nedostaneme žádný“ —
Ovšem že potom se epílalo řeholnjctvu vesele
dále. — Nebo ještě něco jiného. V textilní
továrně Hellerově v Hranicích byl socialisti
ckým důvěrníkem Skurský, který si v posled
ních dnech přivedl do továrny jednoho kama
ráda, chtěje bo hned prosadití sa pomocníka
bez předohozí doby učednické. Leč dělnictvo
neohroženým 8 jednomyslným protestem docí
lilo toho, še kamarád Skarského přijat pouze
jako učedník.

„Podřipský Obzor“ píše: Ve vodolském
cukrovaro pracoval dlouhá už léta mezi jinými
i dělník Josef Voráček, otec četné rodiny. Hned
při počátku letošní kampaně byl soudrahy při
nucen přistoupiti do organisace sociálně-demo
kratické s 90 hal. příspěvkem a nadějí, že bude
míti pokoj. Ale jinak má psáno sociální demo
kracie. Vorášek byl vyzván v krátké době k při
stoupení do odborové organissce 8 povinností
zaplatiti 1450 K příspěvku, a když prosil tento
agitátory, že není mu vzhledem na rodinné
poměry možno, že děti chtí jísti také, tito ne
vzali žádného ohledu a když Voráček těch
1650 K příspěvku uesložil, Šli sociálně-demo
kratičtí vůdcové na správu cukrovara, kdež
problásili, nebude-li Voráček propuštěn z práce,
že zahájen bude boj, že bade stávka. A co 86
stalo? Chudý dělník, otec četné rodiny, byl
-správou cokrovaru propuštěn.“

„Opavský Týdenník“ častěji odkrýval
pravou podobu soc. demokracie ostravské, tak
že soudruzi vztekem se necítili a zasypávali
redaktora „O. T.“ surovými oadávkami. Věc
šla tak daleko, že když redaktor nežaloval,
stávali s6 čím dále emělejšími, až jednou na
padli redaktora p. Hanse tak, jakoby se byl
-a vojska dopustil nesprávnosti. Redaktor ža
loval, a soodruh Řídký, redaktor „Ducho Časn“,
když měl podat důkaz pravdy, zalezi do kouta
a dává odprošení, kdež mezi jiným píše: „Po
něvadě jsem se přesvědčil, pokoušeje se o dů
kaz pravdy, o naprosté nesprávnosti tohoto
odezřívání, neváhám (abych unikl kriminálu.
, p.) požádati tímto pana redaktora Václava

Hansa za odpuštění a zavazují se prohlášení
toto dáti otisknoati na své útraty v „Ducha
Času“ a v „Opavském Týdenníku“ v Opavě a
nésti útraty (a proto, dělníci, chystejte své

kapsy.P.P řízeníazaplatitidobrovolně „Matici Opavské“ obnos 10 K.“

Křeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Doporučujeme

nejvýhodnějších podmí
:«nek dodávají spojené :
: továrny :

A NOVOTNÝ
V TÝNIŇŠTÍ m Orl

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

KNIHY.
„ÚSTŘEDNÍLAGINÉši

Výbor nejlepších spisů českých i cizích, oboabající
práce autorů jako: Balucki,Beneš Třeb,Gogol. ek,Chocholoušek, Krassovsky, Marryat, Psger, Podlipská,

Sienkiewicz, Světlá, Targeněva j.

Sv. 1—100 (najednouodebraný)místo za 10 zl.
pouze 6 zl.

Sv. 101—200 místo za 10 zl. pouze 5 zl.
Obě kolekce za 9 zlatých (pokudzásobastačí.)

Nakladatel I L, KOBERV PRAZE,Vodičkovaul

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

cena levná, jakost výborná,

C.k. státem vy
znamenaný zá
vod klobouč

nický.

Klobouky,
čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
galoše (trojhran).

na skladě má sa nejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
zárod kloboučnický v Hradci Král

83. Palackého třida.

M
(RPSvůjk svému!-=

Rudolf Váňa
w Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulíce,

doporaduje svůj hojně zásobený

obchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj=

šími likéry, koňakem atd.A
Koderní pražírna káry.

Nábytek
na splátky

měsíčněna každou stanici dodává

c. a k. dvorní továrna nábytku

K. V. SKUHERSKÝ
Hradec Králové,

proti hotelu „Merkur“.

—: (Cenníky a prospekty zdarma a franko.

AG“ Vhodné "E

dárky vánoční a novoroční

a
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrárspol.
v Hradci Králové.

Budapošt,VIII.kerJózšel
kórůát 15 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň=VIL,Mariahilferstr.
86.

P. T. dachovenstvu zvláštní výhody.

r
©. JEDINÝvÝRORCE

ALOtSJELÍNEKuaPARDUBE
RAHA148,CRND (B C TOS
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7 BOŽÍ HROBY, '.

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
An ,

- KOSTELNÍPRÁCEZE DŘEVA Y KAŽDÉMSLOHU

DOPORUČUJÍ UCTIVĚ

IPETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ,

ZALOŽENO 1689. PROVEDENO PŘES 600 OLTÁŘŮ.

R
Důležité upozornění.

ducho lectik.Vys. tt čstavám1aonde :
O«namuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz

níkům, že rosšířív svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych

za stoupající drahoty py sto, lerně a spravedlivě po
sloušiti zbožím ne m. Proto jest mi umožněno přiodebírce aspoň t arů sveškerého sboší čítali ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno

dosud s velkou výhodou potřeby bvé ufirmy "křesťanskéobstarati.
Na akledě u velikém výběra mám zboží: mýdla

toiletní, hygienická ve všech vůmích i cenách.
sa sudy, pasty,crémy,ústnívody. Kartáčenav
Iřebeny, kosmetiky,barva na vlasy, vůné 06 stkasetách pro dárky , osvědčenéor ýdla k holení,
vyzkoušenébbřitvy anglické.Velkýv dro obnýchjehlic,
dámských hřebínků"o vlasů a A ec veškerého druhu“
tolletních potřeb.

ábím.
RovněšoáeliképotřVlasyustřihané ZPrčelaní epují zanjnsa nejvyšší ceny.

ORP“ Cenník.naA vdát sašlu obratem pošty. "NE —

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podatí
šádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární aklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř.č. 1.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakoasku veškerých

koslel, paramonů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

Kovového máčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl. č. V

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

XGODX CSDAGB XCSB XB8Ď X

Jan Horák,*soukenník

B, RychnověnadKněžnou ©zasílá na požádání vždy

2 te roční salsony A lekel
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicešiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Welojemnélátky na taláry. X
oTéžnaopitky borzvýšeníeee! JD

K 0D X GMDX BDX G0 X S05 X

KC632

———
Lalešženo r. 1800. .

Vymamenimstétnímodel

- Voledástojnémuduchovenstvu“
doporačujese

.první a:nojetesší odbornádílna pasířeké *

v Hradci Králové č. 88.
k zhotovení veškerých ho
stolních nádeb ze stříbra,

ne ýchkovů.odjsdnod o do nejskvostoč
čího provedení, v každém

vzorkua ryse církorním oloha.
Vše přesné, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, číméunošmíno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou zaceny přiměřené.

Veškeré rzerky jsou Jeho
Biakupskou Iilostí reride
vány.

Moežní nádoby jem v ohni
alatím za ceny velice levné.

Veškeré oprary nádob ko
stelních se ryule, řádně a
levně vytisují.

Všezasílámjen Pon
r. pošty,

* hotové zbodína nkásku
to zašlou.

Chuděím kostelům mežnosplácet bez přirážek.
poručenía Šesinýchuznání

nd kroslmreloděstejné 4 vemstvo0 vou píBAĚ

AdůvěruPalklu deporudují rychlé levné odB dm ru a le vedení
amikáSaikových v 7 Pe

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,;
všech druhů

koupacích van
(MS*“skamnyi beznich WE

Josef Komárek,
závod klempířský, zařizování plyne- a vode
vedů, hromosvodů, pivních tiakostrolů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma u franko

ž Půjčuji za npejmírnějšípoplatky ší

ku národním slavnostem

Boblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antením Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

Vsor

Realitní kancelář

Int.G.JANAKOTRČE
v Hradci Králové

od k prorok úsí veškrá koupí ©prodejůr oborkz
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

ulýaů, domů, Warobalců míst, dořů, továren a

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřízejí se co nejrychleji. —

Největší sgendaj jakKea srosemeká, tak

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

E0000000XIO0C00C

ŠBob, úvěrní společnost
w Hradci Králové,: (protiGrandhotelu):

zůrokuje vklady 4',/%, bezvý ovědi, 69
proti 30denní výpovědi a 5M, proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

z ložní lístky zdarma.
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dnech 18. až 23. března t. r. Jodnotou
sdložen © Praze opětně revidovdna.

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám=“ náI

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník= v HradciKrálové==

Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskupské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj. duchov.

správám doporučen.

KKXAKXXXXXAXAKXKRRRA

Rozšiřujte

A > č©

vá, železné ploty
železná okna k to

Zá ehm o B nibobům



Přidýlatné ma čtvrt roku 2 k 50h

Číslo 2. | , na půl rohu SA — A |

V rozšíření dobrého tisku naše
vitězství!

(3) Jak to, že soc. demokracie přes všecku
zradu, na dělnických zájmech páchanou, loni
dobyla tolika mandátů? Jak to přišlo, 7e rudá
strana, mající v čele svém kapitalisty a pod
porovaná tolik hojně pokladaami židovských
boháčů, dovedla zmámiti veliké davy tolik, že
v ní viděly spásu lida chudého? Tážeme se
dále, jak mohla sociali stická strana šířiti klamné
mínění o mravní povýšenosti svých štábů nad
poblaváry jiných stran, ačkoli tolik bezcitných
násilností napáchala, ačkoli její vůdcové ve
řejné odporačovali svým drubům úskoky a ni
čeuí existence občanů ©mimosocialistických?
Moobo se nalhalo na schůzích, socialističtí
řečníci dovedli překracovati pravý výzoam a
cíl svého programu, že i mrobý katolík počal
v nich viděti zastance s beránčí povahou. Leč
daleko více ještě získala čilá soc.-damokratická
strana svým velice rozšířeným tiskern. Není
horiivějších kolportérů nad soc. demokraty.
I když socialista někdy jasně poznává, jak jeho
tisk balamatí, křiklavě podvádí, přece již ze
zaslepené zášti vůči církvi horlivě na své ča
sopisy platí a každému je vnocoje. I nejchudší
socialista raději se uskrovní, jen aby si mohl
svůj list řádně předpláceti. Přepadá každého
kolísavého občana 8 časopisem v race, volaje
vytrvale: „Přečti si náš žarnál a předplať se
téžl“ — Schlazoje si žábu posiláním zcela fa
lešných nebo překroucených zpráv na osobách,
jež mu nejsva milé; činí všecko, co by rozší
ření radého tisků prospělo.

A tak socialistické spisy a žurnály šíří
se v našem národě jako lavina. A každé číslo
takového tisku mocně působí ve prospěch pre
Pagaudy socialistické. Čtenář rudých listů jest
brzy tuk zfanatisován, že časopisu jiné strany
ani čísti nechce. A tak socialistická strana přes
všeeky své hříchy dosáhla při volbách velikého
úspěchu. Vždyť značně rozšířený tisk jest hc
tovon velmocí. A před velmocí žurnalistiky
rudé třesou se jiné strany tolik, že jen velice
bázlivě, formou nejablazenější odvažají se pro
nášeti svoje názory, odporné zásadám sociální
demokracie. Jestliže čteme na př. polemika
„Nár. listů“, „Času“, „Osvěty lido“ a j. se sve.
demokracií, připadá nám to, jako by se poní

FEUILLETON.
Zimnívýlet.

(M) Dočkal se. Vyšla ze vrat vinohradského
činžáku mladistvá, zářící krásou a svěžestí. Zachvěl
se radostí. On, Pelržilka má štěstí jsko žádný na
světě! Takové milé děvčátko, takovou holubičku
čistou a bílou nemá žádný z jeho kamarádů! Ky
nula mu přívětivě hlavou. Srěchal k ní jako na
perutích přes ulici, nově žehlený cylindr v jedné
a cinobrové červené rukavičky v druhé ruce, Učis
nil kompliment, rukavičky zaklesl obratně za ná
prsní knoflíky, políbil své zbožňované její šedé,
parfumované rukavičky — a šli.

Ne, nešli, alespoň on ne. On vznášel se,
plul velebně jako fregatta válečné, Funěl pýchou,
On, Petržilka, má známost!

Seznali se včera v sobotu na plesu techniků.
Pan Petržilka, takto advokátní písař, dostal od
svého spolubydlícího zadarmo vstupenku volnou,
oholil se, koupil nový límec, bílou kravatu, vy
leštil boty a přišel na Žofín. Přišel, viděl, zvítězil.

| Pan Petržilka nebyl z těch tenkých, subtil
ních písařů, jak je malují, byl to chlapík svalů
antického zápasníka, svalů, jež uváděly v úžas
všechny jeho představené v kanceláři. Vlasy měl
černé, tvář sympaticky bledou, nádech oholených

„črných knírků a úsměv rozkošný, tím spíše, že
Jěj zdobilo pozadí bílých skvostných zubů.

»Ú*oveče, voni vypadaj', jako ten englickej
Bajron le říkal mu solicitátor Kaiser.

— Petržilka přišel, spatřil krásnou neznámou a
svítězil. Tančil s ní celou noc, a dnes v neděli
má a ní »rande«. První jeho randel — — —

„szeSlečno, víte co, pojedeme vlakem do Č.

žený slaha omlonval před zpupným pánem.
Před židy a židovskými chráněnci v bázní se
chvějí listy, které odporučují svobodu 8e slad
kým úsměvem a velikým nadšením — lidem
jiným.

Naže, tedy, jestliže pro podvádění lidu,
pro volný průchod jízlivosti, pro bezcitné tr 
stání lidí, stojících mimo tábor, rudý tisk soci
alistický tolik vykonal, proč by neměli katolíci
se vší rámností sase pečovati o to, aby proti lšivým
šurnálům šířily se listy pravdu hájící, aby proti
zesurovujícímu tisku byl všemošněpodporován Lisk
skutečně vsdělávací?

Jestliže tak mocná jest činnost našich ne
přátel pro bezcitné oblapování, násilí a jiné
nepěkoé činy, proč bychom neměli vyvíjeti
úsilnoou energii pro hájení vlastního pocti
vého přesvědčení, pro obranu svatých ideálů
svých. dobrých otců, kteří právě jako katolíci
osvědčili tak vzácný charakter? Budiž i katc
lický tisk velmocí, která si získá respekt a
našich odpůrcův.

Pozorojme, jak horlivě se Šíří sponsty
papíra, potištěného v socialistických tiskárnách.
V Německa ua př. má sociální demokracie již
kolem 70 denníků. Přední orgán socialistů ně
meckých „Vorwárts“ vycházel již roku 1903
v počtu 78.000 výtisků, měl příjmů 788.994'55
marek. z čehož byl čistý zisk 72 338'58 marek.
V S-sku dle samé zprávy Socialistické roku
1898 rozšířeno 83 drahbů volebních provolání
v 2,050.000výtisků dohromady, jiných volebních
tiskopisů 460.000; 11 místních časopisů tištěno
(při 53 číslech) v 750.000 výtisků. Ve vládním
okrese Důsseldorfském týž rok rozdáno 700000
rudých letáků, v samém Berlíně rozdáno půl
milionu výtisků jediného socialistického letáku,
atd. Tak se dostavil veliký volební úspěch
přes to, že soc. demokracie v Německa tolikrát
se postavila na ochrana židů proti skutečné
chudině, Při posledních volbách ovšem utrpěla
soc. demokracie německá rány zdrcojící. Čím
to? Že zase katolíci zvelebili a rozšířili všude
svůj tisk, tak že lid zmámený hesly sociali
stickými prohlédl, jak s ním bylo se strany
radých neupřímně jednáno. Rozšíříme-li svůj
tisk asp ň poněkud více, bade následovati pc
rážka soc. demokratů u nás tak, jakou jsme
viděli ve volbách německých.

U nás r. 1905 vydávala soc. demokracie

Tam teď v zimě jistě jest krásnél Bělacé břízy
se zelenavým přídechem svých mezer jsou pokryty
sněhovou poduškou, řeka zamrelá a to ticha,
které jímá duši vnímavou! Pojedete, slečno ?a

+Ne, tedy pojedeme«, s okouzlujícím úsmé
vem odpověděla krásná jeho průvodkyně.

Jeli. Petržilka koupil dva lístky druhé třídy
do Č. S povzdechem zaplatil dvě koruny; myslel
si: to by byly čtyry večeře i s piveml Ale co
platno, láska není žádný špás malý, to je veliký
špás. Každý špás něco stojí, ten nejmenší dva

krejcary.
Ale drubé kupé-mu hned rozmar zlepšilo.

»No, jednou si mohu udělati luxusle Pěkně se
mu sedělo, poslouchal veselé štěbetání své prů
vodkyně, byl jako v ráji. Škoda, že musili vystou
piti do té zimy a sněbu v pustých Č,

Vůkol bylo ticho, naši výletníci zabočili na
levo do polí, brouzdali se sněhem, žvatlali, házeli
po sobě kulemi. Došli háje vysokých, štíhlých
bříz. Bylo vše tak skutečné, jak Petržilka líčil.
Bylo tam krásně, Bělavé břízy se zelenavým pří
dechem mezer své kůry byly pokryty bílou
poduřkou, žlutavý západ slunce dodával celému
bájku vzezření růžovým světlem ozářeného, z mra
moru karrarského -jemné pracovaného gotického
chrámku.

Středem vinula se pěšina, krásné, bílé, nepo
šlapaná. Petržilkovi mohlo nadšení srdce utrhnout.
[ zepěl blasem labodným, výborným tenorem
svoji oblíbenou: »Ticho po pěšiněl«

Zvuky písně s plným zápalem zepěné vnikaly
mezi stromy, odrážely se, stupňovaly, ovíjely se
kolem sněhových vloček lichotně a pomelu nesly
se do dálky. Krásná průvodkyně byla dojata. I jí
moblo to srdce utrhnouti.

oVy umíte krásně zpívat.«

: Imserty se počítají Icumě.
Obnova vychásí v pátek v poledne. |Ročník XIV.

noviny březnové v 126.900 výtisků, květnové
v 301.000 výtisků, kalendář v 32000 výticků.

„«Nyní nový silný vzestup socialistického
tisko! V Německa ohlášena „rudá neděle“, kdy
roznášeli socialisté „V.rwarts“ do jednotlivých
rodin 8 pozváním k předplacení. A tak za je
diný den získány tisíce nových odběratelů. Ve
Vídni zahájena agitace pro rozšíření tamějšího
denníku „Dělnické listy“, jimž získáno prý
1860 nových odběratel. Na Moravě socialisté
před vánocemi prohlašovali, že musí býti zí
skány tři tisíce nových abonentů pro jejich
denník „Rovnostě. V Čechách připraveny též
„řudé vánoce“ ve prospěch „Práva lida“; hor
livé pochůzky soc. demokratů, jejich veliká
vtíravost neminoly ge s účinkem, jak patrno
z jásání „Práva lidu“ Moohý bázlivec, který
má veliký odpor k řádění socialistickému, ra
ději honem dal výpalné v podobě předplatného,
jsn aby mu neúprosný index socialistický na
obchodě a jinak neškodil.

A jak my se při takovém přibojí nepřátelském
chováme? Veliké množství dobrých katolíků
bázlivě se krčí pro strach židovský, jako by
ani nevěděli, jak obětavě a neohrožené si pc
čínali ti, kteří první tvořili křesťanskou spo
lečnost. Velikost a síla našich protivníků není
dosad tak značná, za jakou se vydává. Dove
de-li leckde hrstka socialistů nuplňovati po
křikem svým všecky kouty, jestliže z osad
takových přicházejí do tiska výhradně zprávy
socialistické, to ještě není znamením, že by
bylo tamtéž velice málo lidí konservativních,
kteří na vřískavá hesla odpovídají klidem. Což
jsme tolik slabí, že se neudvažujeme vstoopiti
na veřejné kolbiště? Vždyt — jakkoli strana
katolického lidu v Čechách jest tolik mladá —
přece již při prvním opravdovém volebním
zápase loni dokázala počtem hlasů svých, še
náleší mezi tři nejsilnější polštěckéstrany v Čechách.
A což kdyby byli teprve bázlivci vylezli ze
svých úkrytů, což kdyby byl každý ten, kdo
dal hlas katolickému kandidátovi, jen málo
agitoval ve svém okolí! Jak veliké překvapení
by bývalo scbystáno protivníkům! A což kdy
bychom měli spočíšti ke všema valný počet
těch hodných katolíků, kteří jen pro podvodné
mluvení protivalků dali hlas kandidátovi, sto
jicímu wimo katolický tábor politický! A celé
massy upřímných našinců dívaly se na volební

O]
»No=, odpovídal potěšený Petržilka, »copak

kdybyste slyšela smého« Daliboral« A hned zapěl:
»Když Zděnek můjl« I toto s6:0 vyvolalo živou
pochvalu krásné průvodkyně, takže Petržilka pře
zpíval všechny arie známých i neznamých oper.

Konečně pocítil ohromný hlad, zábly ho nohy,
a jeho »srdce« trpělo asi podobně, »Teď půjdeme
do hospody«, poroučel si roskurážený mládenec,
»nabídnu vám tam, drahá slečno, nějaké občer=
stvení.«

Občerstvení nabídl. Slečna, která mu řekla
při pivě, jak se jmenuje (Katy Knodlová), snědla
čtyři vuřty, poněvadž nebylo nic jiného, a vypila
tři černá piva, Petržilka počítal, ne že by mě)
málo peněz, měl sebou pětku (!1!), ale snědl jen
dva vuřty a vypil dvě bílá piva. Účet činil 82 kr.,
jak si Petržilka sesumíroval — — —

Hodovali, dobrou vůli spolu měli, takže si
eni nevšimli, jak několik hostů domácích se po
nich zvědavě kouká a o nich rozmlouvá.

»Co je to asi zač, takovej kluk a taková
stará rašplel«

»On vypadá celej bez sebe.«
Jejda, poslechněte, sousedi, teď mi něco

napadá, že jsou to dva nešťastní milenci, že se
sem přišli zastřelitila

>To by moblo být, letos už se jich tu stře»
lilo šest párů, a my dvěma museli platit pohřeb la

sJen na ně pozor, půjdeme za nimi, a jak
se budou chtít střílet, tak je vyšenem do R, ke
testru.c

Přišel hajný. I jemu osvěřovali sveji do
mněnku. :

>To je mošné, proto on tak v lese smutně
spíval. „Ale krásně apíval. Ten má vám hlásek
jako zvoneček stříbroej! Ta stará je namalovaná
a nalíčenájako nějakáherečkala: V



zápas besradné, zmateně, že €e jim nedostá
valo vůded, Proto prohlašujeme, že vděčné
půdy ke katolické sgitaci jest ještě dost. I tam,
kde dloubo katolické pole leží úborem, dá se
dělati velice mnoho. A rozšířovati katolický
tisk va odrážení perfidních lží může katolík
každý. Kdekoli byl silněji rosšířen před loň
skými volbami katolický tisk, všude jsme se
dopracovali při volbách výsledků znamenitých,
překvapnjících.

Sv. Otec Pius IX. zajisté osvědčil velikou
prozřetelnost, když pravil: „Naše doba potře
boje ještě moohem více obhájců pravdy perem,
než kazatelů pravdy na kazatelně. Proto se
mají všichvi křesťané, jimž jest věčná spása
pro sebe a jiné milá, a zvláště oni, jimž náleží
bájení víry na kazatelně, dle možnosti vyna
snažovati, aby proti Špatnému tisku ustavičně
pracovali, zvláště rozšiťováním tisko dobrého.“

Does, kdy víc než polovice všech žarnálů
jest židovoká nebo požidovětělá, natno tím
více kotolíkům seabati k moderní zbráni a sta
věti šířením dobrého tiska pevné hráze pří
valu tiskovin zaprodaných. A nechť žádný ka
tolík neříká, že čtení jest pro něho zbytečností.
[ kdyby katolictvo obrožano nebylo, i kdyby
nebylo tapeno nepravdami v socialistických
listech, mělo by vážnou povinnost se stále
vzdělávati, rozšiřovati evé náboženské a poli
tické vědomosti do šířky i do hloubky. Již sám
ev. Aogustin napsal, že se máme pcučovati,
abychom věděli, proč věříme. A jinde napsal:
„Čeho proti své vůli nevíš, nebude ti poklá
dáno za vinu, ale čeho nevíš a věděti nechceš.
Rovněž nebode ti přičítáno, že raněných údů
jsi neob ázal, ale že lékařem pohbrdáš, který
je chce vyléčiti.“ Neavědomělí katolíci by nám
málo pomohli, nedovedli by se brániti dobře
ani proti lžím nejdrzejším.

Kterýkoli katolik jest zámožnější, nechť
předplatí katolické listy netoliko pro sebe, ale
i pro některé z nejbližších známých. Jiný ať
aspoň povzbuzaje známé lidi dobré vůle, aby
si časopis katolický předplatili. Kde se nejeví
zvláštní ochota k předplacení, tam ať aspoň
naši důvěrníci svoje listy jiným zapůjčí. Nikdo
ať se uevymlonvá, že jeho okolí málo čte.
Přijdeš-li ku kterémokoli liknavému sousedovi
s poukážeš-li mo oa některý zvlášť zajímavý
článek, přečte si jej jistě a podruhé odhodlá
se ku čtení zase. A tolik aspoň jistě každému
možno bez obtíží činiti, aby katolický list
jiným zapůjčoval; szlidí za to vděk čtenářů,
kteří pak možná sami list si předplatí, O to
se starejme, aby šádné číslo našeho listu ami je
diný den mesakálelo. Nechť neše časopisy kolojí
čile od souseda k sousedovi.

Nože, katolíci, na stráší Přesvěděili jste
89, co vše dobrého se dokázalo pro naši věo
vytevaloa prací! Pokračojme tudíž, a dostaví
se výsledky ještě skvělejší!

Je teď před volbami. Musíme tedy již
ojní se vší horlivostí chopiti se přípravných
prací. A jednou z nejvážnějších záruk jistého
vítězství bude větší rozšíření našich listů.
Odporočujte tedy list náš i jiné listy katolické
všade, kde dobrá vůle nezhynula, zasílejte nám
adressy, na něž bychom mohli zaslati „Obnova“
ukázkou, seznamojte s našimi poučnými články
nejširší veřejnost. Veřejnost se tak přesvěděí,
de katolicism jest dosad v Čechách netolikoS———————]

uCože herečkale vyskočil sedlák Jsroš, který
četl každý den »Politiku«, člověk učený a vzdě
laný velmi, »Opravdu vypadá jako herečka! Po
slechněte, že to je ten uteklej tenorista vod Ná
rodního. Psali, že ujel do Puříže.
vrátil pro tu herečku! Teď chtějí ujet! To nejde,
sousedi, cízina nesmí dostat takového zpěváka5
sousedi, vzmužte se a konejte svoji národní po
vinnost! Odtud ho nepusiíme, ani tu herečku, to
bude jistě ta Tur.la, zavřeme je do kočáru, já
zapřehnu a odvezeme je rovnou do Národního
v Prazea tam je pěkně řiditelovi vyklopíme. Ten
bude mít radostle Sousedé byli nadšeni tímto ná
vrhem.

sAle slušně, ať se neurazí, takovej tenorista
je jako nemluvně, hned brečí, s tím se musí jednat
jako s másleml« napomínal je ještě Jaroš.

, s
o

eVelectěný pane, všecko je to marné, vy
musíte s námi do Prahy. Zavezeme vás i ta dámu
do Národního le :

oPánové, vy se snad mýlíte, jé se dovolím
představiti; jsem Hynek Petrtilke — — —*

sAle sť se jmenujete jak se jmenujete, Petr
tiika oebo Karfiol, vy s námi do Národního jeti
musíte. Pan řiditel bude mít náramnou radost
Jen beze všech ceviků pojďte e sedněte si tuhle
do kočáru, zepleceno už máte, to je naše vlaste
necká povinnost podporovat tenoristy.c

7 Jako tohle Petržilka slyšel, pojslo bo sebe
vědomí. To bo jistě poslouchali v Jesc a teď se
mu pohoštěním a návštěvou představení v Na
rodním cbtějí odměnit za jeho skvělou produkci.
Panu řiditeloví ho chtéjí představit, bude mít prý
oáremaou radost. Svolil, a jeho asrdce= Ksty
(Knodlová taky svolils. Jí bylo všechno jedno.

šivlem šivota schopným, alei bojarým proadem,
jemuž náleží badoncnost. A přivětší bybnosti
našich organisací bode katolicism impodovati
každémo.

Sjezd delegátů írany katolickéhodid.

(M) Naši protivníci mohou zase 8 nepc
řízenou zalézti do svých koutků redakčních a
mohou své černé plány na rozbití našich šiků
snouti dále. Jásali předčasně,těšili se, žez ne
patroých diferencí, rozmíšek osobních a anti
pathie vznikne v straně naší rozpor, rozkol a
tim její pád. Na sjezda konaném na Srníchově
dne 5. a 6. ledna t. r. všechny příčiny sporné
se osvětlily, ojasnily, osoby proti sobě stojící
podaly si roce a srovnaly se. Míříti se neměl
nikdo proč, neboť cíl nás všech jest stejný,
cesty mobou býti rozličné. Že i v naší straně
jsou, tomu můžeme jen děkovati; tam, kde
panoje Jhostejnost, vedení nechává 66jen jedněm
rokám, jedné hlavě, jeduomu rozamu, tam nu
stává brzy ochabnatí a zánik.

Sjezd vyzoěl slavnostně, mobotně, v je
diném projeva o mládí, buojarosti a zdatnosti
naší strany; vykonán vzdor ostré kritice,
břitkým debatám a někdy všeobecnému napjeti
hodný kus práce, jejíž působivost se v nejbližší
době ukáže. Možno čekati, že lidé, kteří nyní
nalézají se v předu strany, složení jsouce spra
vedlivě se všech společenských a politických
vretev, z mužů osvědčených, bystrých a ener
gických, povedou zase šiky naše ve vítězný
boj při zemských volbách, jež kvapem se blíží.

Sjezd byl natný — nejen pro volby zemské,
ale i změněné poměry politické a sociální;
přání a stesky nutily dosavadní výkonný výbor
ku svolání jeho.

Kooán byl na Smíchově ve dvoraně hotelu
NHnaKnížecí“ ve dnech 5. a 6. ledna. Pregram
stanoven dle usnesení výkonného výboru takto:
1. Zahájení sjezdu předsedou strany. 2. Volba
předsedy, 4 místopředsedů a 3 zapisovatelů.
3. Volba 4 verifikátorů. 4. Zpráva o činnosti
strany.5.Zprávapokladní.6.Zprávao činnosti
parlamentární, 7. Organisace a změna organi
sačního řádu. 8. Ženská otázka. 9. Volby do
zemskébo sněma. 10. Tisk. 11. Volba výkonnéh>
výbora strany. 12. Volné návrhy.

Zcela přesně dle prcgramu zahájen byl
dosavadním předsedou, říšským poslancem vidp.
drem Horským, jeož za nentachajícího potlesku
poukázal k tomu, žo vzhledem k velice obsá
hlému programu potřeba je stručnosti. Na to
zahájeny byly volby předsednictva sjezdového.
Jednuohlasně zvoleni byli: za předsedu říšský

posl. Horský, za «ístopředsedy říš. poslanec
Šabata, JUDr. Bedřich Petr, Šafránek, Kabišta
— za zapisovatele: JUC. Schindler, MUDr.
Pekař Arnošt, Pavlík-Sychra. — Za verifiká
tory: sekr. Jiroušek, red. Jang. strojmistr Polák,
sekr. Vedral.

Referentem o bodu čtvrtém o činnosti
strany byl p. sekretář Jiroušek. Ten v dosti
obsáblé své řeči vylíčil názorně Činnost strany
od officielního jejího založení, jež stalo se dne
17. červoa 1906. Vylíčil účinek práce její,
ú-pěch ve volbách, tlamočil přání, aby úspěch

me,
Sedli si do pěkného kočáru Jarošova, ten sedl si
v černém obleku a bílých rukavičkách na kozlík,
starosta s prvním radním sedli si k párku do
landauru a jeli jako velcí páni.

Kayž přijeli do Prahy k Národnímu di
vadlu, bylo již toto otevřeno, Kočár zastavil v pod
jezdu. Pan starostaa radní ptali se po paou řiditeli.

*Ten je v zadní budově«, klaněl se premo
vaný vrátný.

Chechteje se bomérsky, vyprovázel p. řiditel
naše návštěvníky. Páni z Č, se mročili jak čerti,
Petršilkovi to býlo jedno a Katy také.

+Tak vy nejste ten uteklej tenoristale
sTo se ví, že ne.«
sA kdo jste, u všech všudy?«
oPetržilka, advokátní úředník.«
eAle tuhleta frajle je jistě herečkale
oNejsem!«
oVždyť je namazaná a obílená jsko ty he

rečkyls
*To není pravda.« :
Ale pan Jaroš se nenechal přesvědčiti. Na

alinil si řádně ukazováček a přetřel jím tvář

citronové tvář, .
Pan Petržilka prchal k novému mostu,sl.

Katy Knodlová k Paleckému, A póni z C?
*No kdvž už jsme tady, tak sc sestavíme

u Choděrůl Dobře, že jsme je sem zavezli, možná,
že chtěli se přece zastřelit, ten kluk z nešťastné
lásky a ta frajle 2 omrzelosti Šivotale

Pan Petrtilka měl po známosti. Ale nelituje
tobn, pěstuje svůj tenor a dodělé se jím jisté vý
borných dapěcbů a pak snad uteče do Paříže
opravdu.

takový byl při každé naší práci a aby strana
katolického lidu kráčela vítězně k svémn 80
ciálníma i politickému ideálu. Po referentovi
přihlásili se k slovo pp. Kuške, Adámek, Brož,
a Hrubý, kteří pronesli jisté výtky, dosti
oprávněné, a p. Jiroušek věci ty objasnil.

Přistoupeno ku zprávě pokladniční, kteroa
přednesl pozladník p. JUC. Schindler, Po pře
čtení zprávy, která dokazuje, s jak malými
prostředky domohbli jsme se stkvělých výsled
ků,kterázároveňvyvracízprávyomilionových
podporách, rozvinula se debata klidná a věcná.
Zúčastnili se jí pánové říš. posl, Myslivec V.,
Kaška, Tomšů, Sokol, Adámek, JUDr. Mysli
vec, Brož, kteří podali výtkyi pokyny, jimiž
diužno se pro příští čas Píditi.

Referentem o činnosti p:rlamentární byl
říš. posl. předseda vldp. Dr. Horský. V krásné
řeči objasnil situací katolických poslanců čes
kých v parlamentě, vysvětlil činnost jich a
agilnost ve všemožných oborech, stanovisko
katolické delegace české ke svazu Čes. pos
Janců a úkoly její v budoucna. Poté přihlásili
se ke slovu říš, posl. Myslivcové, Kuška, Brož,
Tomšů atd.

Důležitým byl bod sedmý. Organisace a
změna orgunisačního řádu. V debatě, která ce
rozvinula, přijat byl návrh výkonného výbora
s některými velmi důležitými dodatky. Debaty
o tomto bodu zúčastnili se hlavně pánové:
Kuška, Brož, Astr, bří. Myslivcové, Krejčí,
Dr. Šale, Jemelka, Vedral, Juogr atd.

Nato k osméma bodu (0 ženské otázce)
promlavila sl. Jakubcová, jejíž pěkná řeč při
jata s nadšením.

Poněvadž doba velice postoupila, byl
dne 6. t. m. po projednání konce organ. řáda
ihned předsevzat bod jedenáctý, aby totiž mohli

se všichni záčastniti voleb do výkonného výboru. Ze skratinia, do něhož odevzdáno bylo
217 hlasů, 216 platných a 1neplatný, vyšli
valooa většinou hlasů do výkonného výbora
tito pánové:

Členové výbora:
Adámek Jos., rolník, Vojtěchov, Brož P.

Jos., farář, Budětice, Čadek Jiří, kaplan, Neto
lice, Čistecký Václav, úředaík, Stará Paka,
Drápalík Ant. B., professor, Kr. Vinohrady,
Dvorský Váol., holič a obchodník, Praba, Hc
lanský Vojt., rolník, České Budějovice,Horský
Dr. Rud., říš. posl., Šárka u Prahy, Jakl Fr.,
katecheta, Hradec Králové, Krejčí Jan, rolník,
Hrazany, Kuška Jos., kaplan, Kladno, Mazanec
Dr. Gastav, Smíchov, Myslivec Václav, říšský
poslanec a redaktor, Rezníček Dr. Váciav, red.,
Kr. Vinohrady, Šafránek Frant., rolník a red.,
Dolní Město, Schindler JUC. Jos., úředník,
Kr. Vinobrady, Schůnborn Vojtěch, hrabě,
Praha, Šule Dr. Frant., prof., Hradec Králové,
Vedral Václav, tajemník, Č. Badějovice, Záraba
Milo, říš. posl. a farář, Jiřice.

Náhradníci:
Dr. Jos. Myslivec, říšeký poslanec, JUC. Fr.
Kotrč, Praba, Vinc. Cigánek, katecheta, Nasle,
Karel Brož, důchodní, Nasle, Frant. Krejza,
obchodník, Smíchov, Josef Hovádek, knihař,
Praha.

Výsledek voleb přijat byl a živým nad
šením. Nato probráov byly sostrou, ale velice
zdravou debatoa body o volbách do zemského
saěmu, o tiska a volné návrhy. ©Nato po du
slovu vldp. dra. Horského a vadp. dra. Šulce
sjezd národní hymnou „Kde domov můj?“
skončen.

Účastenství bylo velice značné. Přítomní
byli všicbni páni poslanci strany a p. posl. hr.
Sternberg, J. O. hr.Schónborn atd, atd., du
chovenstvo pražské, královéhradecké a budě
jovické a veliké množství delegátů.

Vykonáno velké množství pludné práce.
Po sjezdu konána byla achůze výkonného vý
bora, v níž za předseda výkonného výbora
zvolen dosavadní p. říšský poslanec Horský,
ta místopředy p.hr. Sobčaboro a Šafránek, za
pokladníka p.Jvc. Sohiodler, za zapisovatele
p. JUDr. Mazanec a prof. Drápalík. Do užšího

výbora svolení p Horský, hr. Schěnbora,PbDr. Řesníček, VáclavMyslivec, Kuška a de.
Mazanec.

Bůh žehnej práci jejich|

Obrana.
. (9) 0e všecko papírtmose. List Obr

telův „Souha“ ve fenilletonu tvrdí, že Kristus
Pán naváděl lidstvo k života zahálčivéma, že
pobrdal pr cí, hlavně bmotnou; podobně prý

činili evangelisté a církve, které prý 60niSdy(11) pracujícího lidu neajímají a nic pro děl
nictvo utiskované nečiní. „Celý křestanský
středověk pak důsledaě prací oporrhoval“,
poučoje s vášnoa tráří „Soaha“, která by 60
měla do duše zastydět za svojí znalost aociál
vích dějin. Není potřebí naším čtenářům vy
ovětlovati, jakými slovy i skutky Kristus a
evangaliaté práci poavětili, Jak v středověku
právě působením a podporou olrkve skvotala



práce všeho drobu, jak byli členové řemesloi
okých cecbů bohatí a vážení atd. Stačí pouze
konstatovati, co všecko dovede napsati člověk,
který ze záští proti křesťanství chce trorfale
čtenářetvo balamutit — pod záminkou osvěty.

(3) Pane Masaryka, kdo je přece
státem placenýmdenunciantom ©Jestliže
některý katecheta proti příliš dorášlivému po
krokáři poukázal, dle jakých paragrafů má se
i pokrokářský očitel říditi, měl na to právo.
Jednal v sebeobraně, vždyť pozoroval, že proti
náboženským štvaním se jeho učitelská auto
rita podkopává. Chndáku, jak jste pracně sbí

známého „Zrcadlal“ Teď však nemusíte pro
pro příklad zvlášť vybarvené denunciace cho
diti duleko. Deonnciace Drtinova nebyla obran
ná, byla útočná a k tomu všema spočívala na
pomlovách sebraných ze štváčekého listu, je
bož mravní úroveň mobl dr. Drtina dobře
znáti.

Noše tedy, zatřes, mocný Ive, svojí hří
vou v mravním rozhorlení! Nyní se nemusíš
do pózy mravně roztrpčeného reformátora ni
jak notit! Máš tolik pilnon látka k avé „pří
močárné“diskaasiI

Pan Herbeo proti dr. Drtinovi sám v
nČase“ nevystoupí. Ten, který se ozýval proti
strýčkovství, proti byrokratickémo nadržování
zájmům roda na účet širších vrstev, nebude tak
silným, aby sám vystonpil proti svému pří
baznému.

Ale vy, pane Masaryko, víte, že dr.
Drtina jako státem placený professor a jako
státem placený poslanec zneužil svého parla
mentního postavení k nepěknému očernění
učitele u samého ministra, ačkoli se staví
jako vzor křesťanské laskavosti a lidumiloosti.
Náboženství se musí žíti, skotky se mosí pro
jevovati, tak hlásal Masaryk. Nu — teď jsme
viděli, jak skutkem projevaje evaogalickou
lásku „křesťanský reformátor“ dr. Drtina.

Bůh nás chraň před „křesťanskými“ skutky
těch „učedníků Ježíšových“, jejichž orgánem
jest „Cas“ a „Naše Doba“. Ti lidé neštítí se
špiclovství, denunciace, zrazování věcí důvěrně
sdélených, jen aby své soky poškodili. Jen si
Vzpomeňte, co ei všecko navzájem vyčetli při
aféře Herbenově. Co od nich teprve může če
kati člověk, který svobodně a neohroženě dá
na jevo svůj nesouhlas s politikou pokrokář
skou vůbec?

Politický přehled.
Teď do popředí vystopují nastávající volby

do sněma království Českého, k nimž chystají
se všecky strany; také strana katolickéholidu
postaví ve všech okresích samostatné kandi
dáty. — 8Smír česko-aěmecký poutá nyní na
etraně české i německé. Posl. dr. Herold předlo
šil minister. předsedovi bar. Beckovi svůj návrh
m řešení sporu česko-německého, jejž podá i
sněmu českému. V návrhu žádá, aby nejdříve
upraven byl zemský řád a zemská ústava, v
níž aspoň tbeoreticky mělo by býti uznáno
státoprávní postavení Čech. Zomská vláda měla
by býti sodpovědna zem. eněmu astejně i správa
soudnictví a financí. Agendy anwmosprávy mo
sely by se dostati úplně do rakou samospráv
ných orgánů, a zemskému výboru přiřčena by
byla moc výkonná. Zemský správní soud byl by
ve věcech samosprávních rozhodající instancí...
Ténto návrh, hlavně obledně státoprávních po
žadavků Čechů, prohlásil ministr Peschka a
8 ním pokroková něm. strana v Čechách za
nepřijatelný. Tento naznačuje, že nejdřív pro
vede se volební oprava a oprava zemského zři
zení, nato upravení jazykové a úřednické o
tázky a na konec krajské gřízení; dle něho
Praha musí býti dvoujszyčným územím. Spra
vedlivěji o otázce této vyjádřil sa Němec dr.
Russ, člen panské sněmovny, kterýž si přeje,
aby se s každým státním občanem u soudu a
správních úřadů jednalo v řeči jemu srozu
mitelné. Dr. Rusz připouští dvoujazyčné úřa
dování a státních i samosprávných úřadů
v krajích, kde aspoň 20%, obyvatelstva drahé
národnosti. Souhlasí i se savedením české
vnitřní úřední řeči v českých krajích. Štváčský
bývalý ministr krajan Prade prohlásil, še Němei
v Čechách nemají prý co rozdávat. Ministr
Prášek prohlásil na schůzi v Brandýse o. L.,
že nežádáme nic více neš úplovu jasykovou,
národní a právní rovnoprávnost 8 německou
menšinou.

Císař oběma ministerským předsedům
vlastnoručním listem projevil díky a uznáníza

Pavodoní vyrovnání a vyznamenal je vysokýmiy. .
Uherská vláda ustapoje před oposicí

charvatskoa. Odstoupil totiš charvateký ban
baron Reakodezay, který byl jen nástrojem
vlády oherské. Sliboval tobo mnoho, ale Char
vaté se zlákati nedali. Maďaři tedy zkroceni,

s požadavky obarvatekými masejí počítat,Odtyd vzchásí i nemaďarským národnostem
v Uhrách naděje, že pomocí Čhbarvatůzbaví se

konečně jha maďarského.. Na program nového
bana charvatského bar.Ryachajest nyní všechno
svědavo.

V Rumonska schválen zákon, který vel
kostatkářům a nájemcům velkostatků zakazuje
uzavírat s roloíky jednostranně pronajímací
smloovy, při nichž venkovský lid židovskými
nájemci byl okrádán, zotročován. Příště každý
pronájem wnusíse díti pod dohledem krajského
výbora složeného z velkostatkářů a rolníků.

Odkryto spiknutí proti carovně matce,
při čemž zatčeno na 20 osob. Lopiči dále pod
nikají útoky na vlaky vezoucí zásilky peněžní.

Z činnosti katol. spolků.
Z Jaroměře. Dne 5. ledna t. r. konala 86

ve apolkových místnostech valná hromada spolka
křest. soc., při které byl opět zvolen jednohlasně
předsedou p. Bob. Rykrt. Do výboru páni: Mar
kovský, Kaněra, Tylš, Hopnar, slč. Vejnarová a
paní Vacková. — Náhradoíky páni Doleček a
Černý. — Revisory účtů páni Krpata a Baudyš.
Duchovním rádcem opět děkan vldp. Štěpánek. —
Spolek zakládá knihovna, ku které laskavě přispěli
vldp. Štěpánek, vldp. Volánek, zdejší rodák, dp.
Šorm, p. Janus, sl. Mablerová, p. Kovanda, p.
Jan Rykrt a m. j Všem srdečné „Zaplat Pán
Bůh!“ — Spolek rozdává všem členům zdarma
„Šít“. — Další činnosti Zdař Bůh!

KOOOOOOKOKOOOOOY
Antikvární £

knihy a
a ve velkém výběru má na skladě

Bohdan Melichar,
DC knihkapectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospížilův.) Zalež. r. 1808.

Velké sklady umožňují| Nejlepší reklamou pro
ování objednávek a

Mn téhož dne,kdy závodje jeho
stoleté trvání.

OKDOKOXODOKOKOK

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: vdp.

Thdr. František Reyl, bisk. konsist. rada a řiditel
Borromea, prosynodáloím examinatorem; vdp. Thdr.
Radolf Šetina definitivním sekretářem b. konsis
toře. — Ustanovení jsou: p. Frant. Stejskal, farář
ve Sv. Kříži, za děkana do Něm. Brodu; p. V.
Sedláček, duchovní eprávce trestnice Plzeňské, za
děkana do Králové Dvora nad Lubem; pan Al.
Šafránek, farář v Pertolticlch, za faráře do Boja
nova; p. Petr Polreich, farář v Heřmanicích, za
faráře do Hradiště; p. Petr Zavřel, koop. v Nov,
Hradci Králové, za administratora do Bůrnwaldu;
p. Karel Brandejs za kooperatora do Vrsce; p.
Rudolf Mendi, koop. v Lipnici, za koop. do Nov.
Hradce Kr.; p. Vinc. Macek, administr. v Ousobí,
za administratora do Ubelné Příbramě; p. Karel
Volenec, kaplan, zs administratora v Církvici; p.
Fort. Kořínek, koop., zá administratora v Levině;
p. Tom. Koutaík, kaplan, za admin. ve Zbraslavi
cích; p. Jos. Sedláček, kapl. v Trhové Kamenici,
za admin do Pertoltic; p. Karel Machner, kaplan
v Roketnicí, sa administr, do Niederhofa; p. Boh.
Konečný, administr, za kaplana ve Dvoře Král.
— Na odpočinek vstoupil: p. Alf. Illem, konsist.
rada, b. notář, děkau ve Zbraslavicích; p. Frant.
Říha, farář v Lerině. — V Pánu zesnuli: p. Fr.
Preclik, konsist. rada, b. notář, děkan v Církvici,
+ 14 prosince (naroz. 1881, vysv. 1855); p. Loop.
Vrsák, V Vuln., farář v Bystrém, + 3 ledna (nar.
1846, vysv. 1869; — Uprásdněná místa: Cirkvice,
fara, patron. hrab. Emericha Chotka, od 19. pro
since; Birowald, fara, patron. Marie hraběnky
Nostits-Rbienek, od 1. prosince; Levin, fara, patr.
náboš. matice, od 1. prosince; Sv. Kříž, fara, patr.
město Něm. Brod, od 1. prosince; Uhelná Příbram,
fara, patr. baron Korb z Weidenhbeimu, od 1. pro
siace; Pertoltice, fara, patr. kníže Frant. Auers
perg, od 1. prosince; Zbraslavice, fara, patrom.
Adolf ze Schebeku, od 1. prosince 1907.

Uznání Politickóému tisk. družstva

p ochranou sv. Jana Nep.v Hradelvál. Vděčně usnávaje činnost váženého družstva
Ba podpora organísace v naší diecési, zvyšují
s radostí příspěvek svůj roční o dvě stě korua a
potvrzaji tímto Šest set korun k zásložným účelům
družstva sa roční příspěvek. Š pozdravem a po
šebnáním k daláímu dílo zoamenám 00 Váš oddaný
+ Josef, biskup. V Hradci Králové, 1. ledna 1908.

Dary. Vadp. kanovaík M Bogart darova) Polit. drulatva tiskovému afodaot katol. to
varyšů po 10 K.

+ Vojtěch Lešetleký, školní rada,sko
nal 5. t. m. na Král. Vinohradech. Narodil se dne
23. dubna 1830 v Netolicích, vykonal průpravné
studia na gymnasiích v Budějovicích a Písku. uni
veršitní v Praze a věnovav ae učitelství, pobyl
jakožto enplent na c. k. české reálné škule v
Praze, pak jako professor a ředitel na reálce v
Písku. načež r 1870 dosazen sa ředitele c. k.
ústava ku vzdělání učitelů v Hradci Králové, kde
téměř tři desetiletí blahodárně působil. Byl po
celou řadu let ředitelem zkušební komisse pro
školy obecné a iěšťanaké, jakož i vykovával úřad
školního insp:ktora pro okresy Pardabský a měst
ský okres Královéhradecký; „zdejší obci náležel
po dlouhá léta jako obecní starší, vědy horlivý
pro dobro její, jmenovité jejího školatví. S Leše
tickým odešel velezasloužilý veterán na roli škol
ské nad jiné vzorný, ve všem svém usilování ošlech
tilý, ze staré gardy učitelské jeden z nejlepších.
Uchýliv se r. 1897 na Král. Vinohrady na odpo
činek, žil tam klidně a spokojeně, obklopen ro
dinami svého syna a dcery, až emrt ukončila blabo
dárný život kmetův. Celé generace učitelské če
ského východu blahořečiti bodou avětlé jeho pa
mátce. Odpočívej v pokoji|

Vánoční hra v Adalbertina. Obvyklá
vánoční bra, pořádaná jednotou katolických tova
ryšů. měla opětně letos pěkný úspěch. Uvážíme li,
že lidé bez zvláštoíbo předběžného hudebního
vzdělání zpívají dosti obtížnou, po 2 hodiny trva
jící zpěvobru, pak nemůžeme podanému výkonu
odepříti své uznání. Dirigent, p. Wůluuch ml. ná
ležitou vervou a případnoa energií udržoval dosti
obsáblé těleso hudební a pěvecké v ladné barmo
nii; budební průvod, obstaraný několika výbor
nými silu ni ochotnickými, tlumočil vřele a s
rozuměním vánoční úáladu skladby. V pěveckých
partiích velmi obsáhlý úkol byl svěřen al. Němeč
kové a Náhlíčkové, které také měly zdařilý večer.
Pozornost vzbudil též přednes sl. Stalmachové,
Černé a Brázdové. Mužské úlohy v rukou pp.
Paclta, Černého a Pecha podány byly s překva
pující jistotuu a věrností. Sbory nastupovaly včas
ně a držely se dobře v tempu. (Ubecenstvo sešlo
se v hojném počtu, a představení poctili svou
návštěvou vsdpp. prelát dr. Frýdek, kanovník, dr.
Soukup. rektor Nývit aj. Rovněž po stránce hmotné
měla bra slušný úspěch.

Župní edbor Zemské Jeduoty řeme
silných a šivnostenských společenstev
pro král. České v Praze, v Hradci Králové konal
Bvou schůzi delegátů dne Ď. ledna 1908 v Živnost,
čtenářské Jednotě za přítomnosti 24 delegátů. Za
stoupena byla společenstva II. a IV. v Hradci
Král., mimo to též z Kuklen, Všestar, Plotišť,
Pouchova, Třebechovic, Nechanic, Černilova, Lib
čin, společenstvo stavitelů a kominfků v Aradei
Králové Předseda pan J. Štěp zabajuje schůzi
o půl 3 hod., představuje tajemníka Zemské Jed
noty pana Tvrzoíka, dále omlouvá nepřítomnost
pana Haněla, který zaslal přípis, v němž elibuje,
že dle možnosti přičiní se o vyplnění požedavků
živnostenstva. Pozvání bylo též u c. k. okresního
hejtmanství, jež zastoupeno nebylo. K prvníma
bodu jednání o sestavení Okresní Jednoty předává
slovo předsedající panu tajemníku Tyrznfkovi.
Jmenovaný podrobně referuje o novém živnosten
ském zákonu, týkajícím se sestavení Okresních
Jednot; vykládá specielně složení těchto a o po
měru jejich k Zemské Jednotě. Odpovídá na dotaz
p. Černého, jaký prospěch živnostnictvu ze všeho
kyne; vysvětluje, že prvním rádcem c. k. živnost.
úřadu I. stolice (hejtmanství) bude tento sbor.
Debaty k tomuto bodu účastnilo se více řečoíků,
tak že jiš tento zabral půl druhé hodiny. Ke 2,
bodu probírá pan tajemník zákon o zkouškách to
varyšských, o sestavení komise pro skoušky tyto,
pak dává různá vysvětlení a rady na dotasy činěné
panem Stolínem, Terharonem, Faitem, Medkem,
Černým, Havlíkem, Hanouskem. Třetím bodem pro
gramu byly volby do zemského sněmu. Pan před
seda J. Štěp praví, že aice bod tento na program
dáti nemínil v příčině nás živnostníků a obebed
níků ve volební skupině městské, jelikož, jsk vše
obecně známo, kandidovati bude dosavadní zemský
poslanec pan dr. Fr. Ullrich, s kterým naše živ
nostnictvo plně souhlasí, avšak nutno jest o tomto
promluviti, co týče se voleb skapiny venkovské
a šádá pana Tvrsníka, tajemníka, o vysvětlení, jak
Zemská Jednota podporuje a jaké aa disposice
činí na volebních okresich jiných. Tázaný vyličaje
dopodrobna veškeru činnost Zemské Jednoty, kterou
připravuje Be k jmenovaným volbám jiš 4 měsíce
a sděluje, že tato je si tobo dobře vědoma, še
nynější zemský poslanec pan dr. Ullrich jest dobře
zapracován v živnostenských otáskách a tudíž i Zem
ská Jednota úplně souhlasí 8 kandidaturou téhož
a pro kterého též pracovati bnde. Debaty k to
muto bodu účastnilo se více pánů a pó doslova
předsedajícího schůze o */6 skončena. Celkový
úspěch schůze této byl velice příznivý, debatovalo
se čile a pan tajemník Tvrzník byl pro ršechny
případy dobře vysbrojen, přednáška i výrody jebo
byly a pozorností vyslechnoty. Jas. Dvořáček.

A měviského průmyslovéhomuss
© rade) Králové. Čítárau a kúlhovnume
sejní navštívilo v měsíci prosinci v 10 večerech
640 osob. V čítárod vydáno na 412 šádánek 806



neš 9446 jednotlivými předlobami.Domů půjčeno
186 osobám 194 svatků a 468 předlob. Do okolí
30 osobám 98 svazků a 1060 předloh. Během ce
lého roku 1907 vydáno včítárně na 4896 žádánek
93079 svasků koih s 2486 předlohuvých děl s více
než 111.000 jednotlivými předlohami. Domů půj
čeno 2141 osobě 2809 svazky a 9319 předloh.
Do okolí 177 oaubám 383 svazky a 6708 předloh.
Celkem vypůjčen> z kaihovny prům. musea 2311
osobami 2686 svasků a 16.022 předloh. Čítárna
byla v r. 1907 otevřene 13ikrát a vykazuje ná
větěva 6539 osob. Knihovna čítá koncem roku
1907 6851 avazků koih a 74.480 předlob.
Nově zařaděna jov. čís. 1988—1980 v odd. B.
1530—1607 v odd. A, 160—196 v odd. C. a 452
—616 v odd. D. Do řady časorisů přibyl uměl.
měsíčník „Styl“. Eura pro intarsování dřeva od
bývá se od 20.—22. ledna. Od 26. ledna do 6.
února bude výstava ovazová, obsuhojící reprodukce
z uměleckého ústavu Loewyovu. Přednáška p. dr.
K. Poláka „O organisaci živnostenské na základě
novelly k řádu živnostenskému“ odbývá se v 80
botu dne 11. Jedna o 6. bod. večer v čítárně mo
Bejní. ( vypsané atipendium v obnosu K 60—
k návštěvě výstavy tecbniky ve Vídní se dosud
žádný řemesloíknepřihlásil. Výstava končí v březnu,
jest tedy čas k podání žádosti. Na konec února
cbystá kuratoriom výstavu prací z mistrovských
kursů technologického musea v Praze.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 8. ledna osneseno: Seznamobilí
do trbu na prodej přiveženého v roce 1907 se u
veřejní. — Poukáže se k příjmu Kor. 26'— za
proplutí vorů po Orlici v roce 1907 vybraných. —
Objedná se dalších 6 vegonů uhlí pro chudé. —
Policejní zpráva o vzniku obně ve velkoobchodě

„V.J. Špalka dne 2. t.m. byla vzata na vědomí.
voěž i výměr výboru zemského, jímž dáno jest

svolení ku vybírání činžovního groše na dalších
10 let, a schválena byla pravidla o vybírání této
dávky. — Vzbledem ke zprávě pošicejní o zdra
votních závadách v domech, kde se nalézají ve
řejné záchodky, dá se výstraha osobám ve zprávě
té uvedeným, že odňata by jim býti musela
sleva na poplatku z vody, nepostarají-li se
napříště o to, by veřejné záchodky ty byly vše
stranně přístupny a řádně splachovány. — Policii se
uloží, aby počátkem února t“ r. sácbodky ty shlé
dla a městské radě zprávu podala. — Místnímu
odboru Národní Jedaoty Soveročeské propůjčí se
divadlo Klicperovo ku přednášce p. Julia Pojma
na, řiditele lázní v Ilidži u Sarajeva, „O Bosně,
Hercegovině, Dalmacii a Černé Hoře“na den 9.
února £. r. — Žádosti obyvatel Nabřeží Františka
Josefa o sřízení přechodníku přes erární silnici
proti domu p. Václava Rosy se vyhoví, jakmile
počasí dovolí. —

- Zvaní k Národní Bosodě, jež slibuje
tentokráte zvlášť skvělý efekt, jest již ukončeno;
vyřizování reklamací ochotně převzal p. professor
J. Pivonka,

Podpůrný spolek 11.živnostenského
společenstva v Hradci Král. odbývářád
Don valnou hromadu v ponděli dne 13. ledna
o 6. hod. večerní v místnostech „Záložny“.

Váženest uhlí. Že ten „černýdémaut“
těší se nyní tek veliké vážoosti, jako vzácný
skvost, tomu se nikdo při neustálém zdražování
nediví. Předešlou sobotu však prokázána černému
palivu u nás pocta zvlášť veliká. Vojáci vezli
uhlíčko Jiříkovou třídou na kočárku. Ještě bylo
po straně zakryto plachtou, aby Be mu nic ne
stalo. —| Půjde-li zdražování stejným tempem
dále, budou se pomalou ukazovati kousky ublí v
museích, sasasené do zlata nebo na bedbávných
poduškách jako drahé prateny.

Krádež prkem. Z otevřeného skladiště
prken u důstojnického parku, náležejícího p. K.
V. Skuberskému, ztratilo 8e v poslední době tru
blářeké řezivo, zejména 8 cm Biloé fošny, značnou
váhu mající, tak že k odnessní nebo odvlečení
jich bylo třeba siloých mužů. Firma vypsala od
měnu 20 K pro toho, kdo by jí naznačil pacbatele
nebo pomocníka těchto krádeží, aby tyto mobla
trestně stíhati.

Zálošna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc prosinec 1908. Vlošeno K 132.48960, vy
bráno K 147.04991, zůstatek K 1,08368267.
Půjčeno K 49.108:48, splaceno K 55,185 41, zů
statek K 1,376.769-71. Počet účtů 8186, pokladní
obrat K 590.269 08, záruční fondy K 211.798—.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
prosinci 1907 uloženo na vklad. kofžky K 243.986*78,

bráno K 189.772-21, vklady koncem prosince
12,116.855-87;na hypotékypůjčenoK 68.318,

ne bypot. splaceno K 96-291-11, na bypotékách kon
cem prosince K 9,060.606-11: cenných papírů v 1680
bě K 2,138.000'—, uložené přebytky K 1,160 846-286.

Nemistná úetrnost. Nad schodytak zv.
Pro bono publico“ má rozhodně avítiti lampa tak

dlouho, pokad nezasvitno denní světlo. Ale lam
pář, aby nemusil chodit dvakrát, shasíná tam
světlo zároveň při obchůzce jiných svítilen. Upo

sorňujeme proto, še se lebce můžepřihodit nynívášné neštěstí. Na schodech se chodec smeká,
poněvadě nebývají řádně od sněhu čistěny ani po
sypávány. Zvláště dělníci, včasných hodinách do

ráce kráčející, mohli by snadno utrpěti úraz.
vněž tak i dítky do škol se ubírající jsou vy

dání nebespečí. Doufáme,še se stane ihned náprava.

Klub Ecporantistů v Kuklenách
pořádá v s.botu dne 18. ledna 1908v sále hotelu
„Schreiber“ přednášku elovatného cestovatele če
ského St Vráze „Episody s mých 20tiletých cest
světem“. Vysoce sajímevou přednášku svou do
provodí slovatný krajan náš řadou překrásných
svételných obrazů. Začátek o půl 8. hod. večer.
Ceny míst: křeslo 2 K, sedadlo I tř. 1 K 20 b,
sedadlo II. tř. 80 b, sedadlo III. tř. 60 bh, místo
k stání 50 b, galerie 30 b, studentský lístek 30 b.
Předprodej lístků v obchodech p. Ant Šouby a
p. Zd. Felfela, jakož i u pokladníka klabu p. V.
Kocourka, účetního firmy Jos. Seyfried, továrna
na kůže v Koklenách. Případné dotazy z okolí
zodpoví ochotně dopisnicí jednatel klubu p J. Polák,
ingon. firmyBromovský, Sohula 4 Sohr v Kukle
nách Žádá se uctivě P. T. vášené obecenstvo,
aby místa syá v čas zaajalo.

Z Čermileva. (Divadlo). Ochotníci kat.
várodní jednoty vystoupili poprve ve zpěvobře.
Sebráli na Nový rok a sv. Tř krále „Jesličky“.
(Text od K. Amerlinga a Štěpána Bačkory —
budba od J. Horáka a Hejtmánka.) Při obou před
staveních byla účast veliká — snad i maohé pu
dila zvědavost, aby věděli, jsk to dopadne. Mu
síme dozoáti: Zpěvy jak sborové tak i solové za
zpívány byly precisně, také přirozená přilehavá
gesta nescházela; každý —-dospělí i děti — do
brým předvedením i přednešem vžil se do kou
sla vánoc. Kat. jednota může 8 opravdovou brdo
stí i uspokojením bleděti na avé ochotníky, kteří
peúnavncu pílí se vyšinuli k takové výši. Zvláštní
dík patří budebníkůmi všem, kteří laskavě zdarma

sré síly propůjčili. — Dne 12. t. m. spolkovýples.
Pohřeb poslance dra Horáka v Par

dubicích. V úterý dne 7. t. m. konal se odpo
ledne o 2. hod. slavný pohřeb mladočeského po
slance dr. Horáka, který v nejlepším věku svém
42 roků skonal téměř náhle při žaludeční operaci
v Praze. Dr. Horák těšil se v Pardubicích neo
byčejaé vážnosti a oblibě, která se také zračila
v tom nesmírném množství účastníků, doprováse
jíctoh zesnulého na poslední jeho cestě. V chrámu
klášterním, kdež rakev byla vystavena, promlavil
tklivou řeč jménem města Pardubic starosta Ku
chynka na rozloučenou se vzorným a šlechetným
občanem města. Nad hrobem pak mluvili dojemným
způsobem dr. Ulrich z Hradce Králové a prof.
Hlavatý za mladočeský klub. Mladočeská strana
v Pardubicích a můžeme řící i na českém východě
utrpěla úmrtím zdatného a nezištného dr. Horáka
atrátu nesmírnou a myslímei těžko nabraditelnou.
V Pardubicích rozvíří se nyní tuhé boje mezi
stranami politickými a pokrokáři napnou jistě
všechny páky, aby pu odejíti mocného soka zí
skali nových posic. Dr. Horák dovedl vlivem
svým i pérem obratně čeliti snahám pokrokářským
a drtici rázaě, ale při tom přece velmi slušně
všecky jejich choutky na získání půdy ve společ
nosti pardubské. Musíme dosvědčiti, že dra Ho
ráka při jeho bezáhonném charakteru a velmi
šlechetném společenském chování je velká škoda.

Fackovací aféra Lhoteova skoncována
bude v Chrudimi dne 11. t m. (datum 9. t. m,
bylo udáno omylem). „Osvěta lida“, aby ve svém
lhavém řemesle neztratila ratinu, píše v čísle ze
4. t. m., že prý pardubský dopisovatel snaží ee
v „Obnově“ již po delší dobu dělati příslušnou
„náladu“ Teď bychom mobli zaovu adressovati
dotaz, čím jsme chtěli vlastně „dělsti náladu.“
Ale známe již způsob „odpovědí“ bozcharakter
ního a podvodného tobo žurnálu. Divíme se jen,
jsk právě „Osvěta 1.“ dovede lézti před kamna

že Lbota byl odsouzen, vypovídala zpoličkova=
ného kněze « Pardubic, dovozovala na základě
vlastních výmyslů, že Teplý jest v Pardubicích
nemožný — a aby dodala -korana svému vzteku,
přilhala později ještě, jak Teplý Štval proti před
nášce Foustkově. A tohle nebylo rafinované dělání
nálady? „Obnova“ snad leda proto odhodlala se
k dělání „příslušné nálady“, že uveřejnila v pří
čině poslední lžipo třikrát dotaz na adressu beze
ctného listu Hajnova. Pokrokářská logika usnzuje
podle všeho takto: jelikož přelíčení fackovací a
féry není ještě skončeno, nesmí „Obnova“ zástati
se Teplého ani proti té lži, která se aféry netýká.
Jinak dělá „Obnova“ „oálada.“ — Pan Hajn ovšem
lží otistěnou v „Osvětě lida“ nikoli. Pokrokář
ovšem takové logice pod kůží se směje, ale přes
to je mu každá bůl dobrá.

tWvěceníchorobince v Pardubicích.
Město Pardubice vystavělo si v minulém roce ve
lice pěknou a velikou bndovu pro cburavé při
slušníky města. Budova tato byla dne 2. t. m.
vldp. katechetou Langkramerem po vykonaných
bohoslužbách u „Kostelíčka“ posvěcena a potom
svému účelu odevsdáca. Přislušnou řeč pronesl
p. starosta Kuchynka a P. Hruška. Slušbu v cho
robinci konají ct. sestry Nejsv. By. Olt.

Katolicl na Ohrastecka, pozor! Na
stává nám před volbami doba nových bojů. Každý

dobré poněné knihy a časopisy. Musíme se uvě
domovati vytrvale. Naši nepřátelé k vůli přímo
drsému balamucení na Chrastecku rosšiřají pro
bané listya pamflety. A my bychomneměli míti
dosti píle a obětavosti k šíření našeho tisku pro

hájení pravdy a pro skutečsé vzdělání? V kalu a
blátě jsou od soků naších tahání nejlepší katoličtí
pracovníci. Naže, tedy k obraně! Zvláště našincům
odporučojeme týdenníky: Obnovu, Štít a Práci,
v nicbě nacházíme maoho poučných článků. Ne
nechejte ai vnucovati různé socialistické a vůbec
protikatolické listy; vědyť jsme ae dávno již pře
svědčili, če tyto listy s námi upřímně nesmýšlejí.
Nedejme se klamati od slahů židovatva, i kdyby
pod zámiakou vědy pronášeli lži proti víře naší.
Vělckoi máme věděti, že pravá věda všdycky vede
k Bohu. Spojme se všichni bez rozdílu stavu pod
prapor Kristův. Vždyť víme, komu jsme uvěřili.
Sjednocenému postupu našemo dá Bůb požehnání,
a vítězství nás nemine.

Z Hoře. (Sovo k písni.) Kde jsou tvé
tajné zdroje, Ópísni? Když rána bolí, když útisk
zášti neustává, kdyš emutek v ňadrech leží, když
slza z obrví se prýští, Ó písni krásná! — ty roz
veselíš, zajásáš, radost se vrátí, Úsměv tvař po
zlatí a nová naděje se vznítí. Jak jsi krásná, něžná,
měkká, soivá, eladká a žhavá! Budiž pěstováua
s boroucí láskou v kostelích, školách a váude! —
V nedáli dae 6. ledna a v ponděli na den sv. Tří
králů zpívaly žačky měšťanské školy v hořickém
kostele při školní mši av dvě vložky, jednu do
pozivibování ze starohorské mše vánoční, drubou
po pozdvihování, úárodní koledu pro Jeden blas
8 průvodem varban „Ježíšku náš“. Kostel byl na
plaěn, že by jablko nepropadlo, zpěv 70 dívek
byl tak veleboý, že muohým lidem oči slzely. Zpěv
školních dívek byl výborné nacvičen, že se zdálo,
jakoby jen jedno děvče mohbatnézpívalo. Nedivíme
se precizné nacvičenéma zpěva, vždyť ovičila a
řídila tyto zpěvy koncertní zpěvačka, učitelka mě
šťanské školy slč. Marie Kulhánková, o níž zaátno,
že vystupaje před veřejnost se zpěvy koncertně
nacvičenými. Přejeme si, aby Častěji školní dítky
podobnými zpěvy kostelní pobošnost zvyšovaly.

Katolická národní jednota v Nov.
Bydžově pořádá v neděli dne 12. ledna 1908
ve spolkových místnostech „U zlatého anděla“
zábavný večer. Program: 1. „Před avatbou“, ve
selohra o jednom jednání; napsal Ferd. Oliva. 2.
„Vojáček“, kuplet pro dámu. 3 „Pan lajtnant a
jeho prefatýn“, žert pro dva pány. 4. „Zamilovaný“,
kuplet pro pána. 5. „My mužů nemusímemít*, kuplet
pro dámu 6. „Blázinec v prvním poschodí“, ve
selohra o jednom jednání od F. F. Šamberka. Za
čátek určité o půl 8. hod. večer Vstupné: I místo
60 h, II. místo 40 h, k stání 30b. Dobročinoosti
86 meze nekladou. Po vyčerpání programu volná
zábava.

Ze statlotiky okresní stravovny v
Helieiehk. Okresní stravovna vykazuje za mi
nulý rok' celkový počet cestujících, kteří prošli
sdejší stravovnou, co útulnou počtem 831. mezi
nimi 1 ženská a 1 rodina; z těch připadlo dle
zemí na Čechy 716, M sravu 86, Dolní Rakoasy
8, Horní Rak. 1, Slezsko 10, Štyrsko 2, Ubry 5,
a cizí země (mimo Rakousko) 2. Jest pozoru
bodné, jak frekvence cestujících p» stravovnách v
posledních třech letech klesla a to: v roce 1905
prošlo zdejší stravovnou 2.182 cestajících, v roce
r. 1906 již 1331, a v roce minulém jen 831. Pří.
činu hlavní nutao hledati jent v tom, že tóměť ve
všech větších méstech českých zřízeny js:u mimo
strovovny též ještě zvláštní okresní ústavy pro
všeobecné a bezplatné sprostředkování služeb a
které velice posloužily k tomu, že nezaměstnaným
všech odborů dostává se tam dobrých stálých míst,
aniž by snad moobý musel cestovati od města k
města, nebo od vesnice k vesnici. I ve zdejším
městě zřízen jest takový okresní ústav, spojeuý
ovšem — se stravovnou, na což tímto upozorňu
jeme veškeré P. T. službodárce všect kategorií,
tak hlavně i voškeré osoby bez zaměstnání, aby
vždy a všude obraceli ne jen na ústavy výše uve
dené, kde se jim co nejlepší případné nebo žá
dané zaměstnání úplně zdarma obstará, coš má
nepopíratelnou přednost před rozličnými pokout
ními dobazovačkami, zvláště u služeb ženak. po
blaví. Veškeré poptávky o jakoukoliv práci neb
služba řízeny buďtež na zdejší okresní ústav prá
Ce, kdež v kanceláři dostane ee každému dalších
jaformací,

Divadle v Holicích. Meškajícízdespo
lečnosti panu Karle Kaňkovského, která jest alně
ně sestavena, nedaří se valně. Hlavní příčinou tobo
jest nevbodná místnost divadelní, oa kterou jeme
zde velice chudí. Repertoire vykazaje mimo lákavé
hry lehčího zrna“též 1 některá cenná díla. Jen z
domácí literatury jsme dosud moc málo viděli.
Eosemble p. Kaňkovského až na některé síly vy
hovoje úplně, aby mohlo předváděti nám umění
vyspělé a oele studované; proto upozorňujeme, že
i při kusech lehčího šánra jest potřebí pilného
nastudování, aby i sde umění společnosti dobře
vyniklo.

Krejearový s v Přeloučl konal
20. proste m. 4 Ben vlnou bromadu. Dle
výroční zprávy za rok 1907 rozdáno bylo celkem
18.700 porcí 18029 dětem, denně průměrem bylo
poděleno 194 dítek. Zu 12 týdnů byl> vydáno na
vaření 656-409K, přišla tudíž jedna porce ma 6kal.
Mimo to dostávaly dítky k polévce boasky mebo
chleba a příležitostně byly poděleny bachtami as
účet dobrodineů, Vaření ochotně obstarávaly p. £
mlstaí dámy a dozor udršovaly p.t. či oborů



"učitelských. Předsedou spolku jest P, Em. Balcar,
katecheta. :

O lončení mové jmenovaného dě
kamna královédvorského = Plsmí přináší
„Nár. Politika“ ze doe 7. ledna (tuto správu:
„Zoámý lidumil, vzorný kněs, duchovní správce
trestnice na Borech u Plzně, P. Alois Sadláček,
byl jmeoován děkanem v Král. Dvoře nad Lab.

čers nepořádal epolek pro podpora chudé deské
škojoí mládeže, jehož tvůrcem P. Sedliček byl,
večer na rozloučenou. Tuk velkolepé manif-stace
úcty a vděku dosud v Pleni nebylo Veškeré míst
nosti Řemesinické Besedy byly přeplněny; mnoho
osob odešlo — bebylot místa — a veškerá tato
návštěva platila muší zlatého srdce, podporovateli
cbodiny, zakladateli „Jesli“ Dostavily se i repre
sentace města v čele se starostou drem V. Pe
tákem, veškeré spolky, korporace plzeňské, ebory
pr. fosorské a učitelské vyrlaly své deputace. Do
stavilo se stadentstvo, dělnictvo, ženy a j. Tolik
projevů opravdové lásky soeseno bylo včera k P.
Aloisu, jak věeobecně byl P. Sedláček jmenováu.
Městský fysik p. dr. Hegoer uvíte: shromáždění,
načež ujal se alova Starosta král města Plzně, p.
dr. V. Peták, jeně delší řečí, provázenou bouřli
vými projevy soublasu, ocenil činaost odcbázejí
cího a vzdal mu jménem representace měcta váčk
i díky za práci jeho v Plzni Fc té redaktoz a
spisovatel Pavel Nebeský přednesi vřelý proclov,
který byl k večeru tomu napsal, načež p. dr
Liebl a dr Svoboda ocenili činnost ". Sedláčka
ve spolkovém životé. Jménem „Sokola“ plzeňského
pozdravil br. děkana místostarosta stavitel br.
Pašek Cis. rada p. Eisner vzdal odckázejícímu
děkanovi P. Sedláčkovi díky za to, ža Beznámi!
jej s prací na poli chudinství a oceni) činnost jeko
v „Jeslich“. Dojat těmito projevy lásky, delší řečí
odpověděl P Sedláček; žádal, aby i po jeho od
chodu nebylo zapomínáno na „Jesle“ a cázdou
českou mládež, prosil zástupce obce i obecenstvo,
by snahy spolko, jelož byl tvůrcem, i nadále pod
porovalo, a žádal za součinnost žuroalistiky. Red.
A. Žalud v doslova přislíbil podporovati veškerou
ukci znamenající umírnění bídy. Části koncertní
vyplnily zdařile přednesenými sbory pěvecký od
bor „Dělnické Besedy“ a hudba Sokola plzeňského.
K slavnosti došlo četně pozdravných dopisů a te
legramů. Nového děkana na jeho působiště pro
vazí vděk a úcta všebo plzeňského obyvatelstva
bez rozdílu vyznání ipolitického nazírání“ —
Přejeme p. děkanovi, aby i v naší diecési dočkal
se sasloužených radostných chvil za pilnou práci
svoji, v níž zajisté bude s horlivostí neztenčenou
pokračovati. V samém Dvoře Králové přes paeda
gogickou činnost faoatických „Hlasů Pokroku“
jest lidí dobré vůle dosti, kteří zajisté věnají no
vémo panu děkanovi stejné sympathie, jsko za
slvužilému jeho předchůdci $ vldp Fr. Beranovi

V Chlumci, N. Bydžově, Nechaní
cích, Hr. Méstel, V. Veselí své stoupence
upozorňujeme, že knihkupec p. K Mikousek z Nov.
Bydžova. jenž zaplavuje celý okres nabídkami
knib, vydává od 1 ledna t. r. protikatolický, po
krokový časopis „Obzor“.

Z Chotěbořska. Velby de okres
ního zastupiteletva za venkovskou aku
pímu. Dne 7. ledna na chotěbořském okresu se
obumelilo a prášilo. A co dělo se v přírodě hmotně,
to mravně prováděno bylo na kandidátech pokro
kářsko-socialistických. Prášilu se jim z košichů,
které jim podle všech pravidel důkladnosti vy
klepávali naší volitelé. Slovem, kandidáti pokro
kářeko-socislističtíutrpěli zdrcující porážku, neb£
našinci zvítězili na celé čáře. Pokrokářské a Boci
alistické símě, « takovou amělostí a místy i s dr
zostl zasávané, příneslo plod hořkébo pelyňku a
co do lidové přízně rozšklebilo se na pokrokáře
děsným aochoparem. Co zaseli, to si dne 7. ledna
s dloubými obličeji eklidili, Lid promlu.il, maje
státné promlavil. Svým hlasováním dal na jevo, že
dobře prohlédl tkanivo pokrokářských léček, heb
kých řeči a sladkých úsměvů. Náš tid dobře již
pochopil, že heslo: „proti klerikálům“ musí 80
čísti a rozuměti: „proti katolíkům“. — Doufáme.
še poučováním prohlédnou co nejdříve i ti rol
otci, kteří se dali pokrokářskými řečmi omámiti
a dle přání pokrokářského hlasovali, ač ovšem
besvýsledně. Nejsměšnější jest to, že volitelé někde
byli svedevi heslem agrárnickým, ač všude vy
strkovali:rohy páni pokrokáři. Neof tedy na místě
roshorlovati se proti těm rolníkům volitelům, kteří
dle okrývaného komanda pokrokářského volili,
nýbrž třeba jest poučovati je a objasňovati jim
cíle, smýšlení a jednání těch, kteří jednou pro
vidycky vyhlásili: „s náboženstvím katolickým se

", Není možno, aby při důkladném poučování
svedení lidé neprohlédli, Našemu lidu katolickému
pokrokáři rádi odělojí násvy: zpátečníkův a tmářů.
Však jest-li něco ma avětě lží, pak jsou to tyto
názvy. Jak možno nazývat naše rolníky tmáří a
nenvědomělci, kdyš tito rolníci tak jasným způ
oobem ukázali svoji uvědomělost? A jak? Někteří
rolníci, vedeni pokrokáři, svolali v létě proti ata
novám valnou bromadu hospodářského spolku a
pozvali si os ni socislistv, aby jim pomáhalí protí
rolníkům, kteří nebyli přítomní, jsouce na táboře
v Sopotech. Rolníci tento úskok problédli a pocítili
urášku v tom ae jevící že o jejich spolku a 0
volbě výboru úskočně rosbodovati měli socialisté,

v Nové Vsi, která měla býti zemědělskou, pozvali
si pokrokáři dav socialistů, aby měli většinu, které
však i přes to nedorábli. Věsk naši rolníci uva
žovali dobře. „Jestliže povoláni byli socialistá“,
tak myslili naši rolníci, „aby účastnili se roko
vání o záležitostech zemědělských, pak jest to
zrada, neboť socialisté a prospěchy zemědělské
jsou oheň a voda. Však socialisté nebyli voláni,
aby rokovali o zájmech zemědělských, nýbrž aby
účastnili se schůze čístě protikatolické.“ Tak do
myslili naši rolníci — a domyslili docela správně.
Tento postup myšlenkový jak co do bospodát
ského spolku, tak co do echůzí zemědělských,
okrášlených přítomností socialistů, prozrazuje velmi
zřetelně, že naši rolníci nejsou tmáři, nýbrž že
jsou lidmi uvědomělými, kteří dovedou rozpoznati
pravé jádro a příčiny rozličných skutků pokrokář
ských ©Nuše a prívě še náš lid jest uvědomělý,
odpověděl ma tyto svody, kejkle a srady hlasovacími
listky vc volbách do okres. sastupitelstva chotěboř
ského 7. ledma 1908. Uvědomělost našich rolníků
patrna jest v tom. že šli do voleb svorně, vsemk
natých řadách n že se nedali rozmanitými pokusy
rozviklat a rozrazit. Nepřátelé lákali, slibovali,
úpěnlivě prosili. Dopisy jejich všechny máme po
ruce. Všechno však odrazilo se právě od uvědomě
losti našeho lidu jako hrách odráší se ode stěny
Jméne našich kandidátů zůstala v stejném počtu
nezměněna až do konco blasování, sledovaného
s hozeúným napjetím, kdežto jména kand'dátů pro
tivaýcí přee určený počet množíla as víc a více,
což úckéreic právé zmatek a tápavou nejistotu
těci.. Etoří se chápali prostředků tekořka již zou
falýců. Pro“c sláva naším volitelůmi (Cose tohc
napsal pokrokář Liobart © „Pravdě“ čáslavské, co
tobo napovídal pokrokář Ludmila v „Osvětě L.“,a
ble výsledek všcho —-velikánská nula pro ně, zle
pro nešince stkvěl“ vítězetrí.

Agrárniekaá svobodomyslnost v Dol
Kralovicích. Wč'n: zde na Nogý rok posla.
nec Vécizv Mydlivo: 3.1.21 valičů v sále knížecího
hostince Agrírme vřav - postarali, aby za každou
ceou byla renůze un.u.užněna. Dříve zastupoval
jejich obrer hratr ministra Práška Josef Prášek
z Vlesiějovir, ale ten se © potřeby voličstva příliš
málo staral Taď si mysi. hratka agrárníků, že se
dopomůže „ráškovi k vitézství nad Myslivcem aspoň
— terrorismem. Hoeč při zahájení schůze začali
sjednaní mledíci řváti jako posedlí. Marné byly
pokusy předsedy a referenta. aby jerišský rámus
se uklidnil. Křiklouni zamítali všecky smírné ná
vrby. Hnas pojímal všecky slušné účastníky nad
tím řáděním. Schůze ovšem musila býti odložena.
ale takovým způsobem neuškodilo se V. Mysliv
covi ani za mák. Každý slušný účastník jest do
duše roztrpčen nad takovým řvavým fanatismem.
Protivníci báli se slyšeti pravdu. Jak se dovídéme,
bude míti zmařená achůze dohru u soadu. Tam
budou poučení strůjcové takového „kulturního vý
stupu“, jak jest potřebí rozuměti snášelivosti a jak
se mají chovati lidé, kteří pyšně prohlašnií, že
podporují pokrok, vzdělání a svobodu.

Z Košile u Maleševa. Starobylý xosto
ček „Narození Pony Marie“ > dob Kara IV. a
obnovený za Ferdinanda I. byl až do roku 1901
ve stavu velmi sešlém. V roce tom dal patru
kostela, vysokorodý svobodný pán z Dahlbergů
vnějšek i vnitřek opraviti. Starý prkeoný strop
nahražen novým, rákosovým, malá okénka zvět
Šens, vstap na kůr upraven. Ze abírek duchovní
správou a sborem učitelským pořádaných pořízeny
byly nové varbany a postranní oltáře. V letech
1906-7 vykonána «pět abírkav přifařených obcích,
Z obnosu sebraného opatřen nový obras na blavní
oltář, vymalován celý kostel a nové lavice. Zbožní
osadníci, pamětliví jsonce slov „cti Boha ze statku
svého a naplačny budou stodoly tvé bojností“, dle
možnosti ochotně a rádi na opravu chrámu Páně
přispívali. Zbožní aúlecbetní dárci jsou tito. Vlet.
p. Josef Novák, rodák košický a řiditel knížecího
cakrovaru v Čes. Badějovicích 200 K, p. Josef
Mašío, rodák nepoměřický a magistrátní úředník
v Praze 200 K, slavné obecní zastupitelstvo ve
Vidicích 25 K, pl M. Nováková. choť c. k. prof.
v Č. Budějovicích 10 K, pí J. Urbanová, <hoťc. k.
officiála v Kutné Hoře 24 K, pí A. Sršňová, choť
c. k. vrchního officiála v. v. v Sadské 10 K, pí M.
Nováková, choť lékaře v Suchdole 2 K. pí M.
Semerádová, choť statkáře v Suchdole 2 K, pí M.
Šplíchalová z Miskovic 2 K, slečna B. Králová
z Praby 2 K. — Z přifařených obcí přispěli tito
pánové a puní: Z Nepoměřice: nejmenovaný 10 K,
M. Peřinová 1 K, F. Kárník 2 K, M. Horáková
4 K, E Vašíčková 1 K, F. Martinek 1 K, M.
M. Mašínová 2 K, J. Martinek 2 K, B. Zadraši
lová 2 K, J. Táborský 2 K, A. Mašínová 6 K, A.
Táborský 40 h, M. Kvasničková 1 K 30 h, E.
Chalupová 60 b, F. Mašíu 2 K, A. Myslivec2 K,
M. Peřinová 2 K, F. Táborská 1 K 40 h, V. Mo
ravec 40 hb, A. Peřina 1 K, M. Peřinová 40 L, J.

2 K, A. Balvín 12 K, M. Holečková 1 K, M.
Adámková 11 K, J. Andrle 4 K, M. Chalupová
2 K. M.Kašparová st 2 K, M. Kašparová ml 4
K, F.Brož 2K, M. Křivánková 2 K, Č. Procháska
1K, J. Kutil 50 h, M. Mašínová st. 2 K, M. Cf
resorá 30 K, M.Ma á 2 K, M. Káralková
st. 9 K, A. Urbasová 70h, M. Kroatilová 40 h,

J. Hoiličkova 1 K. — Ze Samku: A. Mašínová
1 K, F. Opasek 1 K. ,

Z Humpeieo. (Dr. Jirásek zase jednom
promlavil.) V č. 41. „Věstníku českých lékařů“
nelézá se na prvním místě článek „Důležité slo
vo“ od dr. Jiráska! Poněvadá toho pána soáme,
není nám pranic divný jeho spůsob psaní! Plše:
„Jednou s nejodpornějšíchfankcí, která se na nás
žádá a kterou rozhodač odmítne každý humanní
lékař, je, dávat nemocnéhozaopatřovat: brát ubo
hému poslední naději.. “ „A na konec, kolegové:
kdo z vás věří, co církev mu k věřenípředkládá?
Kdo z vás může vůbec věřiti, co dávno větiti
nelze?... Že jest nebe o sedmi firmamentech, kde
podle šarže sedí různí svatí a světice, že semě
jest stvořena pro člověka...“ — tak si dělá po
směch dr. Jirásek s katolického náboženství a z
katolíků vůbec, ačkoliv katolíky léčí a léčiti chce.
Nejlepším v celém článku jest to, že dr. Jirásek
ke konci jaksi prohlásil, že jest „také katolíkem“|
To je něco nového v Humpolci! Dr. Jirásek —
katolík! Nevím, p. dre Jirásku. jakou důvěru
bodou lidé-katolíci k vám míti, až přečtou si, jak
posměšně píšete a mluvíte ve veřejnosti o nábc
ženství! Dr. Jirásek má také velikýstrach o zdraví
lidí kostel navštěvajících. Myslím, že u dra Ji
ráska je to zbytečný strach...| Dopračujeme té
jeho veliké péči těž dupároy a tančírny, schůze
(o „alkohola“) konané v nevhodných místnostech
at“ — Rozamaí lékaři nebyli nikdy proti za0pa
tř vání. aoo ani lékaři jinověrci neodpírali nábo
ženské útěchy svým katolickým pacientům. Dr.
František Michl sám před smrtí svou včas po
žáda! c raopatření. Slavoý aostom dr. Hyrtl, dr.
Albert, d:. Jan voz Můiller, oční lékař dr. Moc
ren, chirorg dr. Nussbaum, Fasteur, dr. Jan von
Riogseie byli upřímnými přáteli náboženství. Ty
všechny ovšem světlo dra viráska zastíní, protože

: dnes netřeba vynikati blubokou učeností a s'av
nými ekutky, dnec sc dobývé s'áva velkohubými,
z „Volné myšlenky“ opsanými —- a fekněme —
vážného lékaře nedůstojoými frázemi! — Dae Ó.
ledna konala ae valná hromada „Řemeslnické Be
sedy“, při které opět zvolen předsedou p. továrník
Ant. Smrčka. Letošní rok byl bohatý na Činnost
v „Řemeslnické Besedě.“ Pořádány přednášky, kure
účetnický, nyní posláni truhláfi na kurs Bnedělní
do Vídně Zehodlí řemeslníci podporování peněžitě.
— Dne 13.ledna konáse schůzedelegátůz Něm.
Brodska, Humpolecka, Polenska, Přibyslavska,
Štocka za příčin)u voleb do zemskéhosněmu.Strana
katol. lidu postaví v těchto okresech svého kan
didáta Scbůze koná se © I hod. odp. v botelu u

pů Štoleů v Něm. Brodě.

Různé zprávy.

Rozkéranost„poltiekých a sociálních poměrů ve mejl nedá ee zakrýt
sebe sladším zpěvem o pokroku, avobodě, světle,
sebe lesklejšími frázemi o počátka nového, ..a
snějšího věku. Nedávno sám pařížský dopisovate,
do „Práva lidu“ přiznával, jakou prázdnotu du
ševní cítí lid po odstranění katolických boboslužeb,
poukázal na rašivý vliv materialismu ve Fraucii
a pod. A nyní docela sám „Čas“ začíná se hodně
mrzeti na nepředvídaný vývoj událostí. Inu, ra
dikální, protikatolické živly tenčíly ruka v ruce
zvela svorně jako největší přatelé radostí nad kle
sáním církevolch práv. Hezky z vesela, svorně pá
cbáno násilí na katolících, aby zasvitla zora no
vého, lepšího věku. Nyní, když jiš církev anipře
kážeti nemůže, měli veselí tanečníci dokázatí, co
svedou při plné svobodě vskutku prospěšného, po
sitivního pro francousský národ. A tu se dostavuje
po nezdařených rozbězích veliké zklamání a roz
trpčení. Dříve nezdar různých akcí svedl se jed
noduše na „klerikály“, nyní to již možno není.
Proto se nyní pouští panstvo do sebe A listy
české, které schvalovaly dříve tolik horlivě násiloloké
kroky, podniknuté proti katolíkům, listy ty, ješ tolik
velebily francouzskou vládu pro její protiktestunský
fanatismus, nyní najednou nemohou Berozebřáti pro
nový stav věcí. „Čas“ dne B. t. m. uveřejňuje úvabu
svého francoozského dopisovatele,z níž vyjímáme:
„Čtenáři, kteří mé dopisy dříve snávali, zajisté se
pamatojí, že jsem nikdy nekřivdil repablikánské
majorité, že jsem raději pochválil než pohaněl.
Ale toho, co se ve Francii odehrává za poslední
léta, obzvláště se vlády radikálů s Clómencesauem

v čele, 0 dobrým svědomím naprosto chválitinemohu . . . Nikdy se mi však nezdálo býti
postavení demokracie tak beznadějné a málo
slibné jsko právě oyní. Doposad dav byl nad
den, zaajat pro něco, věřil v lepší příští, ale dnes,
jse zklamán, znechucen, vzdaluje se činného ži

vota a lhostejnéBororaje co se dělá pro něhov jeho sájmech. PolitickáIbostejnost se roshostila
v širokých vrstvách, a vše to záslabou radikálů s
Clémencesna. Zdá se, jako by předseda minister
stva Clémenceau se svými dvěma předchůdci 80
súmyslně onsžil diskreditovat politiku v očích de
mokracie — lidu. Je to snad ironie osudu (omad
bývá tak často ironický!), še právě zavlády ide
ologe radikální domokrecie, radikaliem zjevnějo

kásal, jak málo má v sobě demokratisnu ajsv podstatě je sicotný a nešivoucí. Na klerikalýs
ještě nějak stačil (to věříme, na násilnictví stačí



každý. Pozn. red.) Zapapouškoval al, že je c
chráncem soukromého vlastnictví a še tedy musi
bojovatí se socialismem, jinými slovy, še musí vy
stopovati rázně proti každé roshodnější sociální
reformě. Jedná ge o městskou režii plynu, elek
trického osvětlení, tramway, a radikálové o
běma rukama hlasují proti návrhu, chraň nás,
bože, od kolektivismu! Tam, kde jsou na řadě
sociální reformy širšího dosahu, jako na př. sta
robní pojišťování, protekce práce, nedělní klid,
daň s důchodů a j., tam se radikálové drží trochu
Jiné taktiky — odkládají Projedaávají předlohu
sákona v nesčíslných sezeních a konečně zvolí
komisi, která podnikne podrobnou anketa a počká,
aby nové ministerstvo uvedlo dávno slibovaný
zákon jako nový bod svého programu. Nechuť
k politice takového draba ge ve Francii vzmáhá
přímo a úžasnou rychlostí a ŠÍŤÍ v nejrůznějších
vratvách. Necbutí je zasaženo nejvíce dělnictvo
malorolnictvo, učitelstvo, úřednictvo, bai maloživ
nostníci, za jejichž přirozené zástupce se povalují
dnešní pánové situace. Waldeck-Ronsseau a Combes
Be snažili zdemokratisovat politiku, seskupit
vůkol sebe nejširší vratvy. Jejich nástupci buď
zúmysloě, buď svojí nešikovností odpudili od
sebe demokracii v pravém toho slova smyslu.
Je to též pochopitelné, Lid pomábal baržoasii
v jejím boji se spupným militarismem « s bojov
ným (?) klerikalismem, maje naději, že spravedlnost,
ve jménu která ho burcovali, konečně ss stane
jeho údělem. Věřil, když buržoasie měla tolik
sympatie pro jednoho getníka-žida, že zajisté ae
pozastaví nad osudem jeho —lidu! Zklamal se
a nemaje doali energie, aby se vzbouřil, vzdálil
se, buď aby se připravil k urputnému boji, buď
aby nečinně složil roce v klín“ — Tu to máme.
Konfiskece statků církevních jest tu, a právě lid
strádá a jest odstrkován víc než před tím. Likvi
dátory církevního jmění jsou členové vlády a bý
velí ministři. Těm se vede při tom velmi dobře
Clémenceanova družina pak hledí všemi silami
udršeti se na tom vynikajícím a výnosném místě,
jímž odměněna sa svůj protikatolický boj. Sedí
bez citu, pohodlně na ramenou šosáckých a 80
beckých „radikálů“, kteří pro chudý lid mají jen
sliby, ale radikální reformu sociální provésti ne
chtějí. Z bývalého Iva Clémenceana stal se vypo

čítavý buržoa, jakmile dosáhl MSD osobních.Dvojí pohřeb ministrův. Pohřebfran
couzského ministra spravedlnosti ©Guyotta-Dee
sajgnea způsobil vládě starosti. Ministr ponechal
své manželce v poslední své vůli zcela právo usta
noviti způsob jeho pohřbení a vdova ministrova
žádalu církevní pohřeb. Ro delším vyjedoávání
stala se dohoda v tom směru, že pohřeb bude
rozdělen v oficielní část v Pařiši a v soukromou
část v Clermontu Ferrandu. Oficielní pohřeb byl
civilní, soukromý pobřeb pak se konal za církev
ních obřadů.

Dcera francouzského vůdce soci
úlních demokratů Janrosa de kláštora.
Jeas Jaurěs, vůdce francouzských soc. demokratů,
horlil jako spojenec Combesa a Brianda ve Bně
movně a ve svých spisech pro vypovězení mnichů
a řádových sester z Francie a pro zavření jejich
škol. Zákon, který otec ve sněmovně prosadil —
pomstí 5e pa vlastním jeho dítěti, Dcera Janresova
sdělila rodičům svůj pevný úmysl, že vstoupí do
řádu. Zpráva ta sdrtila úplně Javrosa. Odhodlal
se tedy k poslednímu pokusu, aby odvrátil dceru
od jejiho Úmyslu, a odebral se srodinou na svůj
statek do Besgouletu, kdež na ni začal působiti,
aby svého úmyslu se vzdala. Jaurčs však sám
nedoufá v dobrý výsledek, poněvadž úmysl jeho
dcery jest neochvějný. Dcera stane se tedy obětí
skutku svého vlastoího otce. — Měla příležitost
pozorovati z blízka požehnání proticírkevní poli
tiky; není tudíž divu, že právě ona chce z toho
Bábelu uviknouti do tiché cely klášterní.

Kdo ruší márodní svermost? Prý
„klerikálové“. Katolík, nedá-li si líbiti nejsprostěí
útoky ma své přesvědčení a začne-lí se hájiti, již
jest zasypáván výtkami novými; a docela počne
Jej oficielně vlastenecké panstvo vylučovati z ná
roda. Jiným stranám však jest dovoleno všecko.
— Nalý obrásek. „Národní Jednota pro jihozá
padní Moravu“ avolala do Tutan schůzi na neděli
dne 22. prosince. Již týden předtím váude na pří

slušných místech to bylo známo; nalepenédokuosnamovaly, še se schůze najisto koná. Cověsk
učinila hrstka národně-sociálních (II) mladíků?
Tito „národovci“ avolali bleskurychle „tracacházi“,
makterou ochotně přijel odpadlík Svosil, aby střílel
Marou municí do katolictva. Svosilovi se příliš
nedivíme. Jeho „Moravský Kraj“ dodělává, Svozil
sám ohlásil, že oa čas vychásení tobo listu ae
přerušuje; proto jsou vítány schůze, na nichž může

-maohytati nějaké odběratele pro avůj list. Co však
Hel nářodoím sociálům, kteří ve chvíli tolik důle
žité suaší se odlomditi posluchače schůzí národní,
aby tito poslouchali raději dráždivou řeč příaluš.
níkům téhož národa? Posvali si snad teké někde
tací „národovoi“ Bvozila, aby řečail proti germa
pisujícím šidům moravským? To ne; oni vidí vle
Menectví v nevčasném a zhoubném štvaní proti
vlastním pokrevencům. -- Dáváme na uvéšemou

sl. „Národní Radě“, jejíž akademický odbor zcela
nespravedlivě r. 1004 veřejně odjazoval „Obnorg“
pro několik řádkův o ovangeliku Dveřákoví. Bude
míti „Národní Rada“ taky karát?

%

Čech — blsku v Americe. Gene
rální vikář a farář u r. Michala v Olevelandu
v Ber. Americe stát Obího — vdp. P. Joa. Kou
delka jmenován byl biskupem. Svěcení vykoná se
20. února ©Nový biskop, rodák £ Čech, jest muě
učený, vlastenecký, horlivý kněz a bude zajisté
v nové hodnosti ozdobou církve americké a dobrým
otcem a vůdcem našich čkských a slovenských
krajanů zámořských.

Církev prý se mestará o chudinu
Právě ti, kteří z mozolů ehndého lidu velmi dobře
šíjí, chtějí odvrátiti pozornost lidu od svého blaho
bytu prolhaným poukazováním, jak elrkev jest
nevšímavá k bídě chudiny. A jak veliká dobrodiní
prokázal na př. cbudasům jen spolek v. Viacence,
založený světcem, který se právem počítá mezi
největší dobrodince lidatval Uvádíme zde, jaké
peněžité sumy spolek sv, Vincence v které zemi
chudým rozdal:
Francie a její kolonie . . 2060.000 K
Hollandsko. . ... „1945.00 ,
Spojenéstáty. . . . 1,93000 ,
Angliea její kolonie „1836000 ,
Belgie. ..... . „1209000 ,
Německo. . ..... „91000 ,
Rakousko-Uhersko 906.000 „
Brasilie , 741.404,
Španělsko 741.456,
Mexiko 314.000 ,
Italie . . 394.000 ,
Argentinie 13000 ,Švýcary-22 118.000,

Dohromady 13,033.920 K
Tento spolek jest skutečně spolkem pro podporu
chudých a nikoli sdružením takovým, v němž by
se dobře měli jeho správeové z peněz od chudého
lidu vyssátých. Kdo ve spolku jeat čioným jako
vynikající fankcionář, ten k práci přidává ještě
vlastní peníze. A — takové úřady by předáci
Soc. demokracie rozhodně nepřijali.

Vláda zednářstva — vládou šidov
stva. Toho patrným důkazem jest na př. Italie,
jejíž královská vláda zastoupena na nejdůležitěj
ších místech židy. Ministrem vyučování jest radi
kální žid Rava a ministrem vojenství šid generál
Vigano, který však nyní byl nucen ustoupiti baronu
Casanovi, rozhodnému to katolíku.

Proti zdražování okazuje právě cestu
město Vídeň. Dolnorakouskému sněmu předložena
bude osnova zákona, jímž se město Vídeň smoc
ňuje k výpůjčce 360 milionů korun. Velké této
půjčky má býti především použito na zásobování
Vídně lacinými potravinami a laciným uhlím Město
Vídeň prý i koupí uhelné doly, aby se chudině
mohlo prodávat laciné uhlí. A bylo také zjištěno,
že půjčka bude umožněna výnosem zamýšlených
podniků a že netřeba zvyšovat obecních přirážek.
— To už jeou sociální podoiky významu velikého.
To platí něco víc než stále svolávat blesky na
uhlobarony, boray a kartely, a než zástupci našimi
na říšské radě doléhat na vládu, aby se rázně
postavila proti všemu zdrašování. Vláda jest satím
bezmocna, ta bez peněz nemůže ublobaronům s
jiným vydřiduchům Šlápnout na patu. Při všem
našem křiku ublobaroni, borsiápi a karteláři bez
ostychu a vesele vyprazdňují kapsy všeho občan
stva. Á nevzpomene se, že v národě jest síla,
která vysráti může i na uhlobarony a pod. Což
nemohou ge města a dědiny české organisovat do
nejmenších podrobností, aby ani haléř nedostal se
do rukou nekřestanských vyssávačů? Nemobly by
se naše samosprávné úřady spojiti a zakoapiti
ubelné doly, aby se odtud dostalo oběanstva laci
ného ublí? Město Vídeň dává tu příklad. Správy
našich měst a dědin jsou vlastně povolány, aby tu
bděly a pomáhaly. K zlacinění potravio, uhlí mů
Žeme si pomoci sami, jen 86 apojít, a spojenými
Bilami vše se překoná.

Nejkrásnější ma světě. Švédský list
„Dagens Ryheter“ vypsal cenu tisíce koruo na
nejlepší odpověď: „Co jest nejkrásnější na světě?“
Odpověď měla býti co nejstručnější. Došle 1025
rozřešení. První cenn obdržel mladík, který odpo
věděl: matčiny oči. Druhou cenu dostal kdosi sa
odpověď: sen o tom, čeho nemůžeme dosáhnouti.

Co má ve Franeli lid =uloupenéhe
Jemění církevního? Předkonfiskacícírkevních
statků vláda vydala falešnou statistiku o jmění
církevním; odhadla jmění to daleko výše nad sku
tečnon cenu, aby tím lépe podráždila laskominy
ebudých občanův a jejich souhlas s konfiskací tím
spíše získala, Nyní pak ke všemu tomu prodávány
olrkevní budovy židům sa babku. Dostane se
všeho lid aspoň něco? „Echo de Paris“ uveřej
hoje interview se senátorem Ewilem C>mbesem o
návrhu, podaném senátem, dle něbož má být u
stanovena komise na vyšetření operací likvidatorů
koagregačních statků. Combes prohlásil, še je
trapně dotčen tím, še likvidátoři, kteří dostali od
států zálohu více než osm milionů franků a docí
Ml příjmů,které tuto sumu daleko převýšil, vrá
tili pouze 850.000 franků. Combes donfá, že vy
šetřování vnese do této temné záležitosti světlo a
spatřuje v dosazení komise dílo politické morálky.
— Tedy sedm millionů. ztratilo ne zatím v kap
sách francousakých hlasatelů rovnosti, volnosti a
bratrství. Posad provádění toho „vyviastáění“
stamenslo pro poplatalky — sové vydání. Teď

Jest nejširší veřejnost svědava, jak vysocí úřed
nici ten překvapající schodek vysvětlí a kdy ko
nečně aspoň něco lid z uloupeného jmění dostane.

Sbírejme jubilejní známky poštovní
ve prospěch Ústřední Matice Školské!
Tento výzev vyšel od příznivců Ústřední Matice
Školské s tímto odůvodaěním: „Jubilejní zaámky
poštovní, které jsou od 1. ledua 1908 zavedeny,
vzhledem ke krátkému období, pro něž se v 0
běhu objeví, stanou se tím vzácnějšími. Budou to
zvláště známky 17, 20, 30, 35, 50 a 60 hal., 1,
2,6 a 10 K. Naše české peněžní ústavy, prů
mysiové a obchodní závody, ředite'ství a správy
škol, předsednictva různých spolků « jednotlivci,
kteří mají čilou korespondenci, jisté neopomenou
upotřebené jubilejní známky poštovní pro Ústřední
Matici Školskou soustavně a pilně ebírati | Jubi
lejních známek poštovních mobla by Ústřední
Matice Školská sebrati alespoň 5.000.000 kusů, za
něž již značoý obnos mohla by Ustřední Matice
Školská utržiti. Upotřebené jubilejní zaámky pod
tovní možno nejlépe ve větším množství pro ú
sporu porta zasílati kanceláři Ústřední Matice
Školské v Praze I Mart'nská ul. č.4 (Zoánky sa
sllají se z obálek buď vystřižené nebo pozorně
odtržené, aby kresba se roziržením neporušila.)

Pomozte sirotkům! S.nkroný, dobro
činný ústav „Útulek sv. Josefa“ pro opuštěné dítky
oa Král. Vioobradecb, který z příspěvků soucit
vých lidí vydržuje 96 chudých dítek, vydal ve
provpěch chovanců svých redakcí kooperatora P.
Antonina Hofinanoa objemný kalendář oa rok
1908 „Sv. Josef“, který má velmi bohatý aušlech
tilý obsah a krásné illastrace. Prodává se po I
koruně i s poštovní zásilkou. Z celého rozproda
oéh> nákladu zbývá ús'ava ještě nz skladě tiefo
exemplářů. Objednávati lze korrespondeněním líst
kem pod adressou: Utulek ev. Josefa — Král.
Vinohrady — 260. Kdo pošle předem jevu ko
ruon buď poštovní poukázkou aneb) v poštov
ních známkácb, obdrží jako příloha krásný barvo
tiskový obraz sv. Ant-nlna, který, zasklen, bude
pravou ozdobou kašdé křesťanské domácnosti. Za
tak malý obnos zfská se krásná kniba a apolu po
skytuje se podpora ústava, který sleduje snahy
ty nejušlechtilejší, — sachraňovati ubobou, opu
štěnou mládež. Nechte maličkých přijíti ko mně,
neboť jejich jest království nebeské! — Kapojte
hojoě kalendář sirotků l —

Tvorové, kteří nikdy oapi. Je několik drahů ryb, plazů a brouků, kteřínikdy
nespí. Ví se najisto o Štice, zlaté rybce a lososu,
še vůbec nespí Některé druby ryb spí jen několik
málo hodin v měsíci. Ja též několik druhů bmyzů,
který vůbec nikdy nespí.

Ntáří želvy. Nedávno pošla v londýnské
zoologické zahradě obrovská želva, která wžrale
tolik trávy jako kráva. Byla stará asi 400 let,
Dokázati se dalo dle seznamů, že byla do Londýoa
přivezenu před 350 lety z ostrovů Falapagikých.

Namrslé květiny, které snad za oknem
eb jinde neočekávaným mrazem nočním byly
postiženy, zachráníme, když je ibned ráno posta
víme do tmavé mfatnosti studené a je stidenou
vodou skropíme. Dáme-li je všsk do teplého místa
Da výsluní, tedy nám jistě uhynou.

Klíčivest pšenice. Zajímavýdůkazvy
trvalosti klíčivosti dodal ústav Smithsoninnský
ve Washingtonu. Zaslal totiž r. 1871 8 výpravou
polární pytel pšenice do tak zvaného „Polaris
Bai“, kdež vydána byla nejkratším mrazům, při:
kterých i rtuť v teploměru inrzla. Po 4 letech
přivezl kapitán Nares pytel tento do Rsrve, kdež
pokusy ehl-dáno, že ještě 622 zrn vyklíčí, coš
svěděl o neobyčejné síle kllčivé.

Přesnost hodim. Na hvězdárně v Úreen
wichu mají hodiny, které se za celý den čili sa
24 hodin oposdí o '/,, sekundy. Jsou vůbse na
celém světě jen asi troje hodiny, které jsou po
dobně přesné a sice jsou to hodiny na bvězdár
nách v Berlině, v Leydenu a New Yorku. Tyto
se pozdí deneě '/,—'/,, sekundy. Hodinyt
jsou uzavřeny ve vzdachoprázdné.n prostoru, kdež
je po celý rok utále táž teplota.

Statistika lovu. Jak sdělujemioisteretvo
orby, bylo koncem r. 1905 v rakouské říši92695
pronajatých a 373 nepronajatých honebních revírů.
Podivno, že vDol. Rakousích nenašlo jen 2 obel
žádného nájemce, kdežto v jich bylo272.

Nájmuae platilo41 mil.K, per: kteráa pronajala, bylo 1868 mil. bektarů. Obcev Do, Bo

kousích do sa 1-36 mil. bektarů 868.750 Knájemného, v Čecháchsa dvakráte tolik jen 970.954.
Mysliveů a hajných z povolání bylo 37281. Od
škodného zaplaceno 149.591 K. Zastřeleno 4,560.000

kusů svěře; mezi jiným "1mil. koroptví, 1,098000sajíců, 8900 kamsíků. Skodnézvěře zastřeleno d'
cbyceno 985.000 kusů, mezi nimi 40.000 lišek,
60.000 lasic, 16.000 kun, 80.000 tchořů, 31 med.
vědů a 68 vlků. Protože honitbou se u als docí
llo obratu peněz nejméně60 mil. K, vyplývě,
Jaký má národohospodářský výsnám.

. Gnamenitý výrok pronesldědičnýprise
Lówapstein v hojně navštívené scbůsí katolických uči

telů př pěmeckém ojezdu katolickém ve Straesborka..Pravil: „Vačoshromášdéní mlaví řočídojímavou,Ra- :
dostí je do pláče, viděti tolik katolických očiteů po
bromedě, Já ve orém Sívotě vůdy jsem se obdiroval
třem projevům statečnosti: Dá-li se kdo operovatbez



narkósy; podrahé, kdyš muž 20—30letý v hostinci
před jídlem a po něm dělá kříš; potřetí, kdyš ná
rodní učitel se odvátí přistoapiti ke katolickému
epolku učitelekému (bouřlivý projev souhlasa). A

toto prorím: Smeknéme před tímto shromášděním
katolických učitelův! Kéž všichni ačitelé, kteří přijeli
katolický křest, také v pravdě katolíky se osvě dají“

Zajímavé prohlášení židovského
lepiče. V pondělí minulého týdne konán výslech
Ed. Was'ňskóho, který pravil: „Očekávámsvoji sort,
ale své přátele za fádných okolností neprozradím|
Jako žid (') jsem čestný muž (!) a nechci nikoho
stadit Já jsem jiš doati dlouho žil, proto klidně
půjdn ns popravištěl“ Na konec fekl: „To jsem pro
vedi hloupost, že jsem přijel z Prahy do Lvora“, a
doznal, že do Lvova jej bnala mstivost. Společník
jeho Knobloch prý mu kradl 70 K a prsten, jel
proto do Lvova, aby se ma pomstil. — Ergo jeden
papreek nové morálky rasko- židovských revolucionářů

robler kl již do Rakonska. Jak že si počínali ti zá

keřníci « Rasko, na něž s0c. demokracie o Dis pří
apěvky oblrala ? Wasiňski ne prohlásil za ruského ro
volacionář» a — jako žid jest příliš čestný mat, aby
jméno jiného baadity prozradil. Zato věsk ze masti
vosti jel za Knoblochem.— Wasiňekiproblz roského
Polska, kde byl odsouzen na 7 | t do vězení pro lou
pešné přepadení. Obmyulil tedy svojí vzájnou 0830
ností Rakousko. — Ale těžko hanšti tohoto „proaá
sledovaného chuďass.“ Před ním klobouk dolů! Všdyť
přece Masaryk prohlásil, s jen dsrabák může býti

oti raským re volucionářům. Joště štěstí, že umělec
asiňeki nenavě tívil k vůli praktikování svých zásad

byt Masarykův. Pak by realiatický učenec +nad přece
ovůj názor o nepřátelích ruského revolncionářetva
poopravil. Vždyť opravil své zásady jiš tolikrát. A
ostatně ani dádný slušný žid nebnde hójiti 'akové
kvítko, vypučevší v bahně revoluce.

Největší chrámy světa iojmoatoto
množství lidu: sr. Petra v Římě 60—80.000, vMi
láně 37000, v Kolíně nad Rýaem 26.000, av. Žofie
« Cařibradě (oní mešita) 28.000, Notre Dame v Pa
Hši 21.000, ar. Štěpána ve Vídni 12.000, av. Marka
v Benátkách 7000.

Poprava sleme. Poncb,nejznámějšía nej
oblíbenější slon cestujících soologických podniků, byl
stár 30 roků a vášil 3167 kg. Byl noobyčejně trpělivý,
dobrý a humorný s skýtal velkým i malým návátěv
píkům podnika nejlepší zábara a kratoobeíli. V po
alední době však počal dostávati váelijaké vrtocby a
atával se sařivým. Jednoho dna přerazil sréma do
goroi dvě žebra, drahého dns vrhl ae na koně, kte
rébo zabil a téhož dne sosypal zeď vášící 80 g. To
atalo se ve francouzském měste ka Agen a přirozeně
zemoblo ma to přispěti k větší oblibě, jelikož byly
oprávněny obavy, že stav jeho bude se vědy více
boršíti. A tak byl odeouzen k smrti zastřeloním. Po
prava provedena následovně: Řediteli podníko dáno
12 atřelců a 10 četníků, jimě velel důstojník. Ubobý
Punch přivázán byl na všech čtyřech končetinách
oilnými řetězy ke zdi, vilné 1 metr 30 cm. Z:ěrolékař
vyevětlil střelcům, která místa jeoa u slonanejohou
lostivější a kde jedině mošav jej sabíti, načež dán
povel mířit. Nemířeno, vystře'c20 a — vše bylo skoa
eno. Punch dokonal. zasažen čtyřmi kalemi do srdce
s osmi do mozku. Kostra darována místnímu museu.

Pěstování vrb k účelůmkošikářekýmnení
u nás ještě sni s daleka tak rozšířeno, jsk toho ve
liký výsoam průmyslu košikářekého žáda. K pěstování
doporačaje se vrba košikářská (také vrba bílá s na
chová), která se nejlépe daří na místech babnitých,
na blinito-plečitých náplavech (rostei v čistém pleku);
svláště malé rovinky v bezprostřední blísk setípotoků
a řek skýtají výborné místo k půstění vrb. Jak důle
šito jest toto odvětví, dobasuje, že výrobky německého
průmyslu košikářekého mají čilý odbyt nejen v 00.6
Evropě, severní a jižní Americe, vo východní a zá
padní Indii, nýbrá i v Číně. U nás jeví se čilejší rach
teprve v poslední době. V příbramském okrose na jaře
r. 19.6 vysáz-no asi 60 000 sasenio vrby košikáteké,
kterou dodala koš kářeká škola re Zbraslavi. Z okresu

o posléni 4 hodi do koš:kářeké školy ve Zbraslavi;
vlohy a nakoupením sezenic a vydršováním 4 cha

věnců vo škole hradí re a nonzové podpory pro týš
okres poskytnuté B hušel mosí se sszonice mnobým

čř vnucorati — dobrovolně o ně se aohlásí ajkdo,
te rozdávají sderma. Pěstováním vrb košikářekých

mghon se plochy dosud nevýnoené státi velice vý
agsnými.

Vysoké
stou eukalypty
© Australii mají oukalyptns,
af do wcholku, ve výši 380
a seně má tlouštka 60 stop.

nó řezání skla bez dlemasta.
Konopné vlákno namočíme petrolejem a ovineme kol
skle v tom mlatě, kdo je chcerme přelezat. Vlákao pak

sapélíme a rychle štětoom vo studené vodě přetřeme.Sklo se od sebe odloupne bes obtíší.
Rakovina ma stromaoch dá o vylóčeti

vápsem. Bílení stromů má velmi blsbodárný vliv ne
kůsa stromů. Je-li pratišen strom rakovinou, oškrabme

čenog kůra a vyplňme místo badeným vápnem.
fimys v zahrádkách, hlevněna sáhon

ele, vypudíme sazemi. Posypme zábonky sasemi před

stromy. V lesích v Tasmanii ro
do výde 200 aš 300 stop. Ve Forakamě

který má výšku 480 stop
stop mé toprvo ratolesti,

na logce serane s pod ledem mnobo travin vyhyne.

„S pravdeu vem.“ (Srojetříkomvztabujícím
ae též ke opisu „Češi a Němci v Čechách“). Napsal
Josef Pravdumil. C-oa 80h. V komisi G. Francie
v Prezs. Skoro všeobecná rozšířeno jest mínění o
vdobě předběloborské národ český požíval svobody s
blabobytu s de válka Iřicetilotá toma učinila konec.
Spisek vyvrací toto domněnka 8 uka.nje, že to byla
domácí šlechta sama, jež lidu nejtušší porobu uvrblu
již v době předbělohorské a fe ma ani srobody své:
domí nedopřála. Pojednáno též o příčinách, proč jest
o nás tolik dějinných lží rozšířeno.

Jak vzrůstá počet synů Arpádových,
to Jze nejlépe poznati s listiny, kteron ministerstvo
uberskó (zoamuje změny jmén rodných. Zde několik
příklalů zdoby posední: Lidor Frankl změnil jménu
v „Biro“; Julina Fischar ve „Feny1"; Ignác Kraus
v „Kereš“; Salomon Goldateia v „Goro“; Wilbelm
Koho v „Beuko“; Abraham Fouerstein v „K rnaě“;
Adolf Brann v „Bsrna"; Ludwg Kobn v „Komloš“;
Joseph Scbny + „Baleg“; Moric Kohn v „Kóresi*:
[ek G-wiewn v „*0'měndi“ std. — Ina, Maďaři po
třebují za každou cena přírůstek členů stého národa,
aby pak mobii lím vydatněji ntiekovali národy ne
meďarské. A opojenci šidovětí json jim sviášť vítaní.

Střelnice Ba střeše. V Londýněnemají
nike m s'a, aby si zařídili střelnice, proto je dali na
střecha. Největší je na utřeše poštovního úřaja, kdež
může niřilsti zároveh 110 střelců a to do vzdálenosti
26 a 50 metrů.

Matiční mýdlo. Stará česká firma Jos.
Pilnáček v Hradci Králové získala koupí od Pb.
Mg. V. Boháče, majitele kosmetické Jaboratoře,
Jeho podnik, totiž prodej Matičních mýdel ve pros
pěch Ústřední Matice Školské. Ačkoliv. Matiční
mýdla těšila se stále veliké oblibě, lze přece dou
fati, že se nyní odbyt jejich, když prodeje uchopil
se sám výrobce mýdla ak tomu ještě stará reno
movaná firma s velkým krahem odbératelstva, ještě
duleko zvětší. Matiční mýdlo prodává se ve třecb
druzích, v dvobném prodeji za 20, 30 a 70 hal.
kousek, a je proto i těm nejširším vretvám pří
stapno, neboť 20 hal. za dobré toiletní mýdlo 0
bětuje dnes každý. Jednotlivce, kteří zvláštěpřísné
požadavky na toiletní mýdla kladvu, zase úplně
uspokojí druh 70ti bal. nedostižnou svojí jakostii
elegantní úpravou. Jest si jen přáti, aby hojným
odbytem Matičního mýdla sískala Matice stálý a
vydatný zdroj příjmu!

"Cržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 4, ledna 1008. 1 bl

pleniceK 1650—1760,šitaK16-00—1760, jeme
ce K 1060—1%*00, prosa K 00:00—00:00, vikve K 00*00
aš ——, hrachu K 26'00—28—, ovea K 6-70—8'00,
dočky K 40— s800—, jabel K 23 00—24-—, krap K
20:00—4000 bramborů K 420—5-80, 1 hl jetelového
semene červeného K 140-00—160:00, ruského K —'00,

1 hl. jetelového semínka bílého K 0000 —00—,
máku K 30-—40'00, lněného semeneK 20—00"—, 100
kg žitvých otrab K 15 00—00'00, 100 kgpšeničných
otrab 14:00—1500, 1 kg másla čerstvého K *—
až 248, 1 kg másla převařeného K —'00—00'00,
L by sádla vepřového K 172—180, 1 kg tvarohu K
©28—0-32, 1 vejce K 0-07—0-08, 1 kopa okurek K 0 —
až 000, 1 kopa zelí K 0:00—0"00, 1 kopa kapasty
K 200—240, 1 hl olbale K 180—3:10, kopa drob.
zeleniny K 300—300, 1 pytel mrkve K 000—0'00,
1 bečka brašek K 0.0 — 00—, 1 bečka švestek
K 00—00, 1 hl jablek K 0'00—00—. Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 4, ledna 1908 odbývaný

příveseno bylo: 1) obilí: pěsmios 431 bektol., šita
441, ječmene 53, ovse 64, prosa 0, vikve 0, bra
oho 12, čočky 0, jahel 00, krap 30, jetelov. semínka

zelí 00 kop, okurek O kop, kapusty 8 kop, cibule
6 bl drob. seleniny 10 bl, mrkve 7 pytlů,
brambos 33 bi, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 bl, hrašek 00 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.

dobytka: vepřů 0 kusy, podavinčat 302 kusů, kůzlatO knay

(Zasláno.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jena Nep. v Hradel Králové
bude

ve stěvěn dne 15. Jodna1000, ©2. bod. odpal
€ dieoásním spolkovém domě „Adalbertina“, JihHkovatř..

da č. 300—L v Hradci Králové.

Václav Uhlíě, Dr František Boyi,
předseda. jednatel.

Po-n. Pp členové, kteží se zajímají o politickou
činnost, jsou vítání

Listárna redakce.
Dopia z Prahy přišel pozdě. Vynahradíme

v příštím élsle. — Červ. Kostelec, Smíchov. Příště.

Prasátka rostou
očividně, když
jim bospodyňka

vý
se značkou„dy ( přidává| pravi
deloědo šíru SE“ evětoznámého pravého

pleníhovápna-UN „Hospodář“.
Učiňte proto malou skoušku a přesvěděíte

se, že bes „pícního“ to dále nejdel! 6 kg plom
bovaný balíček za K 2— nefranko,25 kg stojí
K 6—, 60 kg K 1126, 100 kg K 22—. Při

větší objednávce zvláštní ceny.

Družstvo „Hospodář“ v Miloticích p. Bočrou.

ODBUUBEUHBE

Žádejte všude
u každého kupce, drogisty i lékárníka

== Matiční=

mýdlo toiletní
ve prospěch

Ústřední Matice Školské a Matioo Ostravské.

Vyrábí se ve třech drazích k prodeji na 20, 30
a 70 hal. za kus. Je to velmi jemné toiletní mýdlo,

příjemně na pleť působící a při tom opravdu levné,
svláště drah 70 hal. předčí i ta nejdražší mýdla

cizí.

Kupujte tedy jenom Matiční mýdla, podporujete
tím Maticia podpora tato nic vás mostejí.

Matiční mýdlo vyrábí výhradně

J. Pilnáček,
továrník

===v Hradoi Králové. —=

s ď išZBtá
Sepděch
PATH
SEbí

ságeníní a velmi zelenině po-loužíme

NLÉ
Dodávám uhlí na por

dobodnuléšádouonai.

vagony pří.canách najlavnájších

'/
a —m —o m

ovůjh jač zásobenýsklad
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NW EK, /; „SLAVIA“vzájemně pojišťovací banka V Praze,
vyhovajíc novodobým požadavkům spořívého obecenstra,
saredia v odboru Šivotním novou sazbu pojišťovací na

dožití 6 úmrtí

se vuručeným 4" stoupajícím
úrok.. 'ním základního pojistného,

Pojistený kapitál bade vyplacen, dožije-lí se pojištěnec
ustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemřel, ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
varostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti
tomuzmenšuje se až do nepatrného obnosu pojistné. Ubývá

totiž, čestým rokem počínajíc, pojistného o Zoprvotního obnosu, sedmým rokem o 24%,atd.,
takže na pf. při doleté době pojišťovací obnášelo by po

jistné vJakěoslednim roce pouze 4*/, počátečního obnosu. —o jiné sasby tak i tato spojene jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky Slavie jsou
koncem r. 1906 : 98,343.074:76

Pojištěné kapitály v odborech život
ních v r. 1906 K 133,087.266-98

Úbrn vyplacen. kapitálů a důchodů
v odbor. životn. do konce r. 1906 K | 36,421.680"92

Za jediný minulý rok vyplaceno
členům 10%, dividendy.. . . K 329.526-36

V celku vyplaceno členům dividendy K | 1,956.41967
Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašle

Nejdokonalejší Generálníředitelstvobanky Olarie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

gramofonyafonografy.|-=
Veliký. výběr. Žádejte „Jaruškovy Besedy.“

JanSloupavPraze, 4 ve -4
nyní sirotek, dobrá kuchařka, representace |

. voy z v schopná, německé řeči znalá, ráda by

J indř išská ul č. 1. BedostalaDafaruC0--------- |'6 R
DOPORUČUJECT.OBECENSTVU h Os p O d yn ě Nišepsanývdprodánekolikdesitek. * “. v s

O Nebledína honorářjakoua stálou ——— Jiř Inek ——
KRÝVKY ŽUPANY služba. Laskavé nabídky pod značkou asů alita h, osrědčenýhjinnt, A bez příbuzných“ do administrace t. I. ruků elitofch, osvědčených, za

PŘEDVĚSKY K OKNŮM „bas příbuzný : 9971 | 8 K, doknd zásoba stačí

ZÁSTĚNY-UHLÁKY-PŘÍ E“ „DAP“ „y |STAVCE- ČÍNSKÉPARAVENTY | ao, Rnlata,
KOŽEŠINY - HOUNĚ NA KONĚ. | |Vyrovnejte nedoplatkyNÍ -- 0bco0vu©ČasovéÚvany*NINO

I
Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
:: devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna
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Příloha
Ze soudní síně.

P. JUDr. Bedřich Petr dal nám k disposici
drě sajímavá rozbodoatí c. k. krajského co odvo
lasího scudu v Jičívě s poslední doby, která po
kládáme ss svou povinnost uveřejniti jednak pro
právnickou jich bystrost a Jednak pro velikou
praktickou cenu, jak pro nastávající zemské volby
tak zejména i pro život epolkový.

I.

Veřejný žalobce obžaloval p. dr. Fr. Š. pro
A a 19. zák. s 15. listopada 1867,

4.185 +.s., jehož se prý dopnstil tím, že dne 12.
května 1907 jako poslanecký kandidát do říšské
rady svolal voličské schůze, kterých súčastnili se
také nevoliči. Soudce c. k. okres. soudu v Nové
Pace rozsudkem ze dne 13. června 1907 č. j. N.
827/6/1 utnal také p. obžalovaného vinným pře
stupkem $ 4. zák. ze dne 10. listopadu 1867 čís.
185 F. z. a odsoadil téhož dle$ 19. téhož zákona
ka peněžité pokntě 10 K, in event. do vězení na
dobu 24 hodin a k náhradě nákladu trestního H
zení a to £ následajících důvodů: Svědci A. V.,
J. K. a V. Š., kteř 24. roku svého nedosáhli,
pak pí A. V. potvrdili, že 8e sůčastnili voličské
schůze, která se konala dne 12.květnav Č. Svěd
kyně M M. a A. M. potvrdily, že se súčastnily
voličeké schůze, kteráž konala se téhož dne v D.
K. Svědkyně A. St. a A. P. potvrdily, že se sůčast
nily voličské schůze, jež 80 konala téhož dne v B.

Dle $ 7. zákona ze dne 21. prosince 1867
č. 141 a dle $ 4. zák. ze dne 26. ledna 1907 č.
17. ř. z. jsou vedle jiných zákonných podmínek
k volbě oprávněny pouze osoby mužského poblaví,
ješ 24. rok svého věkupřekročily.

Schůsí voličských ze dne 15. května v Č

voliči. Obviněný dr. Fr. Š. doznal, že byl svolavatc

do čišské rady.
Dle $ 4. sák. ze dne 16. listopadu 1867 č.

135 oáleželo jemu, aby učinil opatření, aby schůze
zúčastnili se pouze voliči. Obviněný prohlásil, že
toto opatření se stalo tím, že zmíněné schůze na
veřejných místech byly
však dle nábledu soudu není dostačitelným; 8vo
lavatel měl buď při zabájení schůze prohlásiti, že
sáčastníti se mobou schůze toliko voličové, nebo
písemné prohlášení takového obsabu buď před míst
nostmi shromažďovacími aneb v nich samých vy
věsiti neb jiné podobné opatření učiniti. Nedopa
třením tím dopustil se přestapku $ 4. cit. zák. a
byl proto uznán vinným.

Proti tomato rozsudku podal odsouzený k c.
k. krajskému co odvolacimu souda v Jičíně na
rada svóéboprávního přítele odvolání co do celého
jebo obsahu, jemuž také odvolací soud rozbodnu
tím ze dne
vybověl, rozsudek v odpor vzatý sruštl, obšalova
méhose:čaloby propustil a osvobodil jej od náhrady
nákladů řízení trestního i odvolacího a to z násle
dujících důvodů:

Soud odvolacího řízení béře soublasně z dů
vodů rozsudku prvého soudce za prokázáno, že se
zůčastnili i nevoličové schůzí voličských dne 12./5.
1907 v Č., D. K., a B, obviněným co kandidátem
poslanectví.do říšské rady svolaných aodbývaných

Soud odvolací vzal za prokázáno a to dle
zjištěných prvým soudcem okolností, podporova
sých též ospravedlňováním se obviněného a před
loženým jím co důkas plakátem, kterým k úča
stenství ko schůzím tém zval: „še pozvání to vý
slovně a jedině platilo voličům, osobám majícím

Hňské rady, pro kteréšto volby platí zákom ze
dne %6./1. 1907 č. 17 ř. z — týkající se trestních
ustanovení k ochraně volební svobody a svobody
sbromatďovací — platí tedy pro tyto sohůze ob
žalovaným odbývané předpis $ 16. uved. zák.,
dle Uterého neoprávněné účastenství potrestáno
býti má dle $ 17., pak dle téhož zák. příslušným
pro neoprávněné účaslensívé vs shromážděních jest
řad polířický(okres. bejtmanství) a nespadá

kedy účastenství nevoličů v těchto schůzích navru svolavatele, tedy obviněného — kterýž sa
takové účastenství nevoličů memí sodpověden —
jmenovité když se dále uváží, še ani jediný svédek
nepotvrdil, že by byl obžalovaný řediřelem a po

Fedatelem v těchto schůzích. Více svědků vůak
potvrdilo,že předsedou, tedy sodpovědnýmředi
felem a pořadatelem, byla osoba jiná, která tedy
ve smyslu $ 11. zák, ze dne 16/11. 1867 č. 185
měla 20 o to postarali, aby ve achůsích těchto
sákona bylo šetřeno.

Jednání obžalovaného, jeně pouse jako kan
didát poslanectví na říšskou radu ve schůzích

"těebto řečnil, neobsahuje tedyskutkovou povahupřestupku dle $ 4. a 19. zák. se dne 16. listo
pada 1867 č. 180 4 «

-Bylo odvolání obžalovaného proti roz
eadku prvého soudce místa dáno, on pak s obša
jeby pro tento přestupekna něho vynesenédle

nstanovení ($959/8 tr. + propuštěn a osvobozen
dle $ 890 tr. ř. od nábrady nákladů trestního ří
sení i odvolacího. .

Kulturní hlídka,
© utndll dra. Jana Hejčla, profesora

bohosloví v Hradci Králové, vyšlé minulého roku
u AHerdera ve Frýburku (Das slttestamentliche
Zimaverbot), ve které probírá se úroková míra u

starých Assyrů a Babyloňanů dle pŘredních klinopisných pramenů se zřetelem na biblickézákono
dárství S. Z. o lichvě, přináší právě lichotivý po
sudek světový časopis v Římě vycházející „Civilta
eattolica“ (vol 1. faac. 1381. str. 88—89), jehož
konec sní: „Kniba, kterou jeme stručně vyšetřili,
jeat výmlavným důkazem pilnosti a velikého vzdě
lání (grande orudisione) spisovatelova a poskytuje
pravé bohatatví poznatků a důležitých šetření (vera
ricchozza di notizie ed importanti dilucidazioni).

(3) Velký rozdíl v biblických stu
dlích. Jestliže někdo sebe volněji vědeckybádá,
nemá býti přece jeho cílem porážka církevního
učení, nýbrž prostě hledání skutečné pravdy. Toť
přece jasmo. Přes to ovšem protikatolická vášeň
zaslepuje tak, že i mnobého učence svádí k úsud
kům zcela nevědeckým. Náš katolický učenec
dr. Musil po nestranném skoumání osvětlil nám
eaoho temných bodů starověku daleko více, než
ečkolik protikatolicky naladěných učenců dohro
mady; a tak ge divila i sama protikatolická ci
tina, co všecko objasnil „klerikál “ Kdo se oddává
biblickým studiím 8 nedokázaným předpokladem,
že bible obsahoje bajky, ten stojí se svým vé
deckým hlediskem a nestranností vlastně daleko

uznávají autoritu Božího zjevení, zatím však sám
bez vážnějšího stadia spředl si předpoklad vlastní,
utvořil si domněnku, které se moelemínsky klaní
jako nedotkoutelné záři vědy.

Musilovými v pravdě vědeckými výzkumy
víra v pravdivost bible znamenitě posílena u duchů
kolísajících. A věrohodnost bible potvrzuje Beuče
nými výzkumy dalšími. Na př. v posledních dnech
oznámila „D. orieot. Korresp.“: „V kruzích bada
telů biblických dějin budí sensaci objevení slar
ného egyptologa Bragse Beye. Jedná se tu o mo
oumentální nápis, pocházející ze 17. století před
Kristem, kterým se zjišťuje, že Nil sedm let za
sebou nepřinášel zavodnění země k úrodě potřeb
ného, následkem čehož země po tolik let byla
vydána velikému bladu. Timto objevem musí
zpráva bible o egyptských sedmi hladových letech
býti považována za pravda historicky zjištěnou.“

A teď doklad jiné „vědy“. Denník „Čech“
4. t. m. oznamuje: „Americká společnost pro bi
blickou literataru vyzvala badatele klínových ná
pisů professora Hilprechta, aby odpověděl na ob
vinění proti němu vznesená, že jeho objevy, k'eré
byl v Nippura učinil, jsou padělky. Prof. Hilprecht
jest předsedou židovského oddělení ve Filadelfii
u universitního musea, kterému předal několik set
klínových nápisů jako originálů, jež prý v Babylonii
od r. 1888 vykopal. Prof, Hilprecht sepsal několik
úředních zpráv o svých objevech, 0 jejichž pra
vosti se nyoí pocbybuje.“

Tento židovský padělatel zajisté neodhodlal
se k svému „uměni“ k vůlí tomu, aby víru v ka
tolická dogmata upevnil. — Ovšem že malý učed
ník, „osvícený“ od socislistů, nepotřebuje viděti
ani nějakých „umělých“ důkazů, aby se bibli vy
emíval. Ón jest „přesvědčen“ o „nepravdivosti“
biblických zpráv hned, beze všeho přemýšlení.
A jak se těžce proviňojí ne mladých duších ti,
kteří na rychlo sebranými lžemi je balamutí a
fanatisují, o tom čteme málokde. — Jen když
vesele víří protikatolický boj!

Vyznamenání českého mělce
v Římě. Vzácného vyznamenání dostalo se tyto
dny znímému virtuosovi na harfu, mistru Lvu
Zelenkovi Lerandevi z Říma. Tamní Akademie
pro vědy, slovesnost a umění, zvaná Akademie
Tiberinská, jmenovala jej vo svém slavnostním
sezení "ne ld. prosince v usnání vědeckých a
uměleckých zásluh jeho na návrh praesidenta uni
versitního professora Terrinoniho a prof. Castaldiho
svým dopisujícím členem.
777 Komedie Macharevs. Známo,jak tento
maž om! brubě své protivníky napadati; dosud
jest také v dobró paměti, jakou bezohlednou pole
miku vedl proti Elišce Krásnohorské. A teď na
jednou uznal za dobré tvářiti se jako rytíř něžný,
který sice tenkrát a tenkrát byl nucen bojovně
vystoupiti, ale proto přece jen . . . Takový he
recký obrat nemůže básníkově popularité škoditi.
Hoed jeho přátelé řeknou: „Machar ukázal se
dříve jako břitký bojovník, ale přes to nezapřel
v sobě člověka. Ejhle moš veliký, pod jebož ry
tlřským krunýřem bije ardce tolik citlivé, tak ha
manistické, fe vzdává hold docela svojí literární
sokynil“ — Na štěstí jiní již póza Macharovu
dobře prohlédli. Na př. v pokrokové Revui píčo
smámý přední apisoratel Viktor Dyk o jednání

Macharově takto: „Velikomyslný Machar! V
v prari takto: někdo Re sesměšníbezohledně a
cynicky před celou veřejností; náhodou je to žena,

Se ranila spisovatelka. Dílo se podaří. Zmíněná
šena stala se komickým strašákem pro všechoy
orthodoxní (pravověrné). Její jméno je synonymem
pro vše absardaí, „omezené, zpátečnické. Po dva
nácti, třinácti letech „pocit trpkosti“ leží v duši
Macharově. Ukřivdilo se. Něco se musí státi! A
tož Macbar „del by rok ze svéh) neurčitého ži
vola za to, aby aměl vejít v její pokoj, políbit jí
ta ubobou pravou rankua říci ji, že tenkrát ten
boj 6ní je mu jednou s nejnádhernějších vzpo
mínek života. —“ Nejnádhernější vzpomínka ži
vutal A je to vzpomínka na učiněnou křivdu.
Machar to napsal. Musil to napsat,

Nové ukázky socialistické vzdě

— Javací a podpůrné práce.

Soeclalistický výrok o rudé podpoře
dělnictva. Předseda sociálně dem.sdružení
námořnictva Můller v Hamburku problási), že
„iměšťáčtí“ poslanci zastupují zájmy námoř=
uíků lépe než soc. demokraté. Socialistický
list „Vorwárts“ spažil se ovšem všelijak výrok
Můllerův oslabiti, problašoval, že Můllerova
slova jsou výronem jeho osobní zanjatosti a
pod. Leč ústřední vedení odboru námořnického
odpovědělo Vorwártsa i jiným listům strany,
že Můller se ozval v plném dorozamění con
trálního vedení, dodávajíc: „Sehvalujeme jehe
vývody scela, poněvadž tytéž byly nejenom při
padné a nezvratné, ale i proto, že názor od
něho vyslovený jest v této záležitosti v námoř
piotva velice silně rozšířen“.

Jak so postarali © svého šivmest
mika. Před volbami v Salcbursko volali, jak
prý chtějí průmysl a živnostnictvo zachrániti,
Zatím však nyní svého horlivébo důvěrníka,
nynějšího majitele knihtiskároy „Javavin“ Jo
sefa Schorera vydávají v Šanc obchodní zkáze.
Schvrer | sám 86 zakrvácel tištěním rudé
„Wacht“; zavedl po socialisticku osmihodinnoa
dobu pracovní. — Ale teď svudrazi mu chtějí
vsíti svoji „Wacht“, protože prý tiskne draho.
A ta obožák Schorer protestoje veřejně proti
tomo, aby nad ním na goadnou stolici zasedali
soudruzi, kteří jsoa intrikáni. Schorer odkrývá
sobectví a panovačnost radých poblavárů. Praví
též v příčině rudé strany: „Teď se dává práce
onomu, který byl stále označován za nejnebez
pečnějšího soka, k tomu ještě firmě kapitali
stické, poněvadž já douněle nejsem schopen
konkurence, tedy jsem maloživnostníkem ..
jest to snad sociálně-demokratické ?“

, Seborer praví, že jest nepřítelem každého
majestátu ve straně, že zná jen rovnocenné

sondraby, kteří se nesklánějí před vrchnímivnzy.

Soeclalistické hospodářství v memo
eemských pokladnách v Némecku líčí
pamětní spis stavebního spolku pro Berlín a
okolí, ministerstva vnitra podaný, těmi slovy:
„Většina místních pokladen podléhá vlivu sc
ciálně-demokratického úřednictva, jež mí vra=
kou z pravidla veškerou správa těchto po
kladen. Při obsazování úřednických míst po
kladních nehledí se na schopnosti, nýbrž na
sociálně-demokratické smýšlení dotyčných ucha
zečů, a mnohdy propůjčovány úřady tr jako
odměna za horlivou agitaci a šíření socialismu.
Tyto špatnou a jednostrannou správou vzniklé
nesváry a nepořádky jsou nemalým nebezpe
čím pro stát i celou společnost a mohou míti
za následek dokonalou zkázu dotvčných ústavů.
Ústřední svaz místuích pokladen, ze strachu
před reformou nemocenského pojišťování, roz
vinoje horečpou agitaci proti nově vzniklým
závodním pokladnám, které vlivu sociální de
mokracie nepodléhají, aby tak staré pokladny
nemocenské měli úplně ve své moci. Činnost
socialistických pokladen ami a daleka rovnati se

nemůže sdatnosti nových sávodních pokladen, ješ
spravují společné majitelé jednotlivých závodů
s dělníky. Na léky a lékařskou pomoc vydají
ústavy tyto nepoměrně více než pokladny 80
cialistieké a nemocným věnuje se daleko větší
péče. A co nemálo na váhu padá, jest okol
nost, že kdešto socialistické pokladny spotře
bojí na správa 86 proc., vykazují výrobdí či
závodní pokladny při daleko lepším cŠetřování
nemocných na správu a vedení pouze 0-9 proc.,
při čemě ještě k resetvnimu fondu s poplatků
připadá 2965 proo. Čísla tato mlaví zajisté zře
telně a okazují, koma při nemosenských po
kladnách socialistických pšenice kvete. Dobro

aprospěch trpících tříd,jimižaečervenébetyv každémčísletak chvástají,jsou tai. —pe
sledními na programu |“



Jak. s0.v í stávky, o tom dává
vůdce Jedné sociálně- emokratické Oorganisace
v „Arbeiterstgo“ správu a zárovojí navedení,
jak se stávky vůbec v Rakousko vyrábějí. Nej
dříve stávkochtiví soudrasi v užším krabo ce
uradí o zvýšení mzdy, na to přirasí se 10, 20
ba i více protest, aby 60 později moblo něco
sloviti. Vůdeové teď již nepočítají na plné apl
nění požadavků, nýbrž epokojí se tím, co
v užším krubo bylo ujednáno. Dle tohoto oá=
vodu Ise pofoati, -že sociální demokraté jit
mnohéma se přiačili od svých protektorů židů,
především methodě, jak ae dáněco „abhap
dlovati.“ — Jak však po tomto vyzrazení
bodou se dívati zaměstnavatelé na takové han
dliře, kteří při počátka vyjednávání badou se
farizejsky tvářiti, jako by ty vyšší přirážky
byly hotovou nezbytností? Nenškodí se právě
lidu dělnickému takovým neupřímným čachro
váním a zamlčováním tajoóho ujednání? Ton,
kdo chce za dělníky vyjednávati, má plnou

pravdu u spravedlivé ervnnk“ vyřkooutihned a vytrvale na nich státi. Vyjednávání
dělnictva 8e zaměstoavatelem nemá přece kle
snoati na úroveň smlouvání jarmarečaího.

Bujarý rozběh ve Vel.Meziříčí. Dne
29, prosince konána tam spolková schůze katol.
jedooty. Již na nádraží pohlaváři rudých Jelínek a
Vaněk nutili katol. poslance, aby je do schůze
pastili. Odmítnoti — a proto hrozby! Vaněk, který
do místnosti násilně se vtíral, byl konečně vy
strčen; vystoupil tedy u dveří na bednu, kdež
přes dvě hodiny křičel zástupu rudému; křičel i
zástup. Všecko se horšilo pad velikým řevem, aly
šeným z venčí Večer pak iosultoval Vaněk 8 ru
dými mladíky poslance Šamalíka a Jílka. — So
cialisté dovedou hned aehuati třeba v zimě tábor
lida beze všeho úředního povolení, jak bylo
patrno

ekařskýdělník

čení jak biléhu zboží, tak chleba dobře
vyznal.

Blišší sdělí
okresní stravovna v (hlumei z. Č.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna,

za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :

továrny :

-A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTI n.Orl.

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

-882- LCE

dodavatele va biskupský kostel v Litomě

řicích a četných jiných větových hodin, na
městské jatky v Prase atd., odpoťučuje se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin

se zárukou. Pro nemajetné obce oa splátky;
cena levná, jakost výborná,

3257

Cukpovinky. Zavařeniny. Nápoje. Servirování.
Úprava ubrousků. Kuchyň pro nemocné.

Pochvalné posudky: „Nár Listů“, „Katol. Listů“,
„Politiky“. Cena 8 zl.50 kr. vás 4 zl., a barvo
tisky 4 zl. 40 kr. Vydání s 1955 recepty 2 al.,

vázané 2 zl. 40 kr.

HERPi Léčivérostliny.
Napeal prof. Fr. Dloubý. :—

V nádherné úpravě. S 66 barevnými tabolemi,
zobrazujícími přes 250 rostlin. — 8. vydání.
Skvostně váz. 8 zl. 20 kr. Druhé vyd. váz. s 28
barev. tabulemi 2 zl. 80 kr., 8 50 tabulemi 4 z),

Nakladatel

I. L. Kober v Praze, Vodičkova ul.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., atr. 32)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
zal K

v biskupské knihtiskárně
v Hradei Králové.

r Ň
Dražba

zastavámně Královéhradecké
v čísle 280 (u semináře)

odbývati se bude
= v sobotu dne 18.ledna 1908——

od 9. bod. ranní
do 12. hod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůstávající z klenotů, bodiaek, řetísků zla
tých, otříbrných atd., rovněž i ze Šatetva,
prádla a rozličných druhů látek, obuvi, kol,

šicích strojů atd.. které
de konce Iletopadu 1907 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy lze nej
déle do čtvrtka před dražbou baďto zárc
čiti aneb vyplatiti. Po čtrnáct dní před dražbou
účtuje se dražební poplatek mimo úrok a

sice 2 haléře z jedné korovy.

V pátek před dražbou ee vůbec n-úřaduje,

V případu, Je by se všechny zástavy neprr
daly, odbývá se drižba nová v sobotu

25. ledna 1908.

Za správního odboru

obecní sastorároy Královéhradoské.
N

C.k, státem vy
znamenaný zá
vod klobouč

nický. ač
Klobouky,

čepice,
kožešiny,

papuče (s kotvou),
kaloše (trojhran).

na skladě má za pejmírnější ceny

Jos. Dvořáček,
závod kloboučnický “ Hradci Král

KŘÍŽ x SLAÁRIA

tolických rodin. Každé

aby i na venek mohly se zasílati jen za

Doporučujeme—



ČEN
Prmlčeskýkatoickýzárodm Tin

Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
ea| vovénádoby,kříže

. „ t d.= Vsdeň,
RE- | VMo. Kaiser

strasse o., vedle La
saritekébo chrámu

Páně
Na ukásku sasílá

se vše franco.

m
Op> Svůjk svému!i

Rudolf Váňa
w Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporačaje svůj hojně sásobený

obchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj

šími likéry, koňakem atd.
—-6—

Moderní pražírna kávy.

; m -E

JPšeob, úvěrní: společnost
v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

„ ozrokuje vklady 4',//, bez výpovědi,5
proti 30denní výpovědi a 5'/,*, proti 9Odenní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnost byla ve dmech 18. až 29. břesma t. r. Jednotou

záložen v Praze opětně revidována.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký závod —

proMAD

oken:ktstajniclí,
PRAHA-I,

148'it., dh áno
JáŘOnáměstí, dříve přes

na Malém B»4

éstí pod loubím) dopo
ručaje se

sEa Ě

—— První česká ===

výroba gramofonů.

8 LadislavKasal
v Litomyšli

donoračaje svoje nejdokonalejšímluvici stroje od
Kor. 8— výše. — Zálejtecenníky i seznamy.

Moje stroje skytejí vzácný požitek čistým a lahodným
přednesem.

První česká křesť,-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a Jevně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.

Klelier sochařsko-řezbářské
pro práze kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
— FŘTIDOMÍ C. 286.

444

Doporučnje se slušně P. T. ducho
venstva k provedení uměleckých prací,

jako: oltářů, kasatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cert
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

Nd

Opravuje a obnovujestaré
kostelní práce.—

Výkresy a rozpočty na požádání.

Jang a DATMON
—staví—

Várlar Polářok v Rythnovů 1 KL ©

Doporučuje še ku

„46 stavbě varhan v kaž
dém rozměru, nejmo

$— dernějších soustav

(pneumatických i ele

| ktropneumatickýcb:)

i: Harmonlam sil
= ného a lahodného hlasu

s) od 160K výše.Opravy

- KA varhan se provádějí
P vdoběnejkratší.

Plány a rozpočty na počádání zdarma.

Čechách)

A Ontr PJ. Holkudly,hrálo vo Yýprasitinů)
Mdoporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu.í

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod '
Moi

I

všech kostelních paramentů,i
praporů a kovového náčiní.

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

fvS

(KEUUTKNEENENNUSL

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk,Z54ž
Konviktakéul. pas) spe
cielné ma kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojné zásobený
uklad ve vlastní é ručně pra00
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen o ohm slaté a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacemí ručím. Největší výroba a

aklad v Praxe k volnému nahlédnatí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chodším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné prosované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.
mee

ekk hm

a Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 15 =. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

VeňoVII., Mariahilferatr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Pánům sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/30 cm po 16 hal.
26/26 . „ 12,
2484, „ 10,

50 kg tmele sklenářského sa 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kns 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.
EK.V. Skuherský,

c. a k. dvorní dodavatel
Hradee Král.,

protihotelu„Merkar“ZZ

1

hic

dnem 1. Mjma £. r. počínajíc.o
É jakák v

6,
1ae U

M š

a speŘtěny. 5úplně nomošná.



JOLTÁŘE, KAZATELNY,
BOŽÍ HROBY,

KŘÍŽ. CESTY, SOCHY, OBRAZY
A vaěrmÉ

KOSTELNÍ PRÁCE EE DĚBYA V KaŠDÉH MLOBU

DOPORUČUJÍ UONVĚ

PETRA BUŠKA SYNOVÉ

| V SYCHROVĚ,
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝAŘeznáňskÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍ.

PROVEDENO PŘES 500 OLTÁŘŮ.

li

ZALOŽENO 1880.

Důležité upozornění.
důsi. d cho , o

Vys. Měst.ducA onom veleotih

Oznamují velect. P. T. svým příznivcům a sákas.níkům,še roshřiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
sa stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po

slouřiti zboším ne lepším. Proto jes. mi umožněno přiodebírce aspo s veškorého sbojí čítatí ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u frmy křesťanské
obstarati. P |

Na skladě u velikém výběru

jem my ešech vůních
běehenu, kosmetiky, darva na vlasy,-A 77.8 náma:Amá

d dár! 000000500ueumy= = dla kholení,

dřítvy anglické. Velkývýběr ozdobných jehlic,ch hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
tolletních potřeb.

Rovněž ošdlíké elásenkářské vyrábím.
Vlasy usiříhanéKE P opčežoní bopujs sa nejvyšší ceny.

ORB*>Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "NG

mám zboží: dla
čcenách.i n

žádané vysvětlení v úctě 

| Václav Dvorský,
tovární aklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

V
Usnaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

Korového náčimí ve výrobnách nejstaršího
rávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory s hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné ge vyprošuje.

XCBDX B83 KEOIX G2) X663 X

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádánívždy

dle roční salsony kollekcl
; nejnovějších druků pravých

KX0DX663

Z vlněných látek
2 své vlastní výroby, jakož i tu- i ciro

zemských,

)Četná uzmáNÍ zvláštěz kruhů vele
Ví důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

$ sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

Welejemnolátky na taláry.
Tož naoplélky bez zvýšení con!

dobu více než třice'iletého působení.

%Ge X O6 X G0DX 8D XG65

Učí rosím, melou objednávku na
č P skoušku.

, »im—————,—————
Založeno r. 18B0.

Votojnu úchor Realitní kancelář. doporačuje se
první a mojetaršíodborní dílnapasířskéKarla Zavadila

v Hradci Králové č. 88.
k zhotovení veškerých te
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej

vBrnácůKrálové

jednoduššího d jskvostadj

"o provedení,+ kahdéna EDkoa j o vní veškevsorkua ryzecírkevnímslohu. a prodejů v obor ca
Všepřesně,čistěa důklodně spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

uhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožměso
mi dodati veledůstojnéma dn
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Biskupskou Milostí roride
vány.

Mešní nádoby jen v ohmi
zlatím sa ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko- |

stelních se ry:!le, řádně a | )

mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, te
váren atd.

Veškeré [předbělné práce jak technická,
tak právní vyřizují ee co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

tahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“«.

0 levně vyřizují.
=, Všezasílé jen posvěcené,

$Bads E- Vzorky,©:spočty, i
E "hotové atvšínaukásku o

se zašlou.
Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.

OR“ Sia odporuéení ačestných uznánípo ruce.Prosím reledůstojné duchovenstvo © vou p
A důvěru závodu domácímu.

Syolkům doporačají rychlé a levné provedení od
sa -ků .noikových utd.

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,

PESLDE“
Chrámové svíce
voskové = svíčky a obět.před

dleliturgických před- měty pro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

všech druhů padnýmiobrázky0
— , m polovoskové zdobené,

== koupacích Van == | (ceresinové)© svícepro chrámovélustry
kamny | bez nich č ,S“ TE xekostelníste

(paškaly) s krůpě- arinové,
JE jemi krve a ranami,Josef omárek, též krášlenés be- zánalkovýdrát,

závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo- ránkemvelikonočním, svíce obětní "Uf

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
*polovoskové,

vedů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko

Půjčuji za nejmírnější poplatky

še ku národním slavnosíem

žMoblekylii
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad: PRAHA, Václavské náměst, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1900, zlaté

medalie. Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1008,
diplom čestného uznání. Videň 1906, zistá medsile

Antverpy 1006, slatá medaile.

Výrobkyvšestr,nsnané. Vzorkya cenníkyzdar «franko

a >. I = |
ILNA RADULOYVIC,
5 IN. velkodílna umělecko-zámečnické. IN

sestrůjný závod železářský— B
V PŘEDMĚŘICÍCH UBRADCEKRÁL.
Vyrábí a nabízi za ceny nejlevnější při provedení nejsolidnějším»

ném a uměleckém: Železná vrata vjezdová, železné ploty) ed 8 K výše, železné schody rovné I točité, železná oknak te
várnám, stájim a |, balkonová a schodlšťová zábradií, náhrobní
mříže, lucerny, kandelábry, korunní lustry, svícny, rámy 6 ve"
Skoré jiné předměty přepychové ze železa, bronze, mosese ©
a mědě dle dodaných neb vlastních výkresů. .

Na přání navětívím I T. pp. interesenty osobně neb snila
případné návrhy a roz obratem bez nářoků m

— uznání oha předlešiii
—provedenínejepil o z



A; Přidýlatní ma čtvrt rohu 2 A50 A

Číslo 8. , na půl roku 5 k — A |

Nekatolické hlasy o nynějším
„ francouzském ráji.

(3) „Český Učitel“ napsal dne 8, ledna t. r.:
Cirkev umírá. Smrtelný zápas její je zoufalý.

Několik vteřin ještě (II) a bude oa věčnosti.
Zavane vůně jara a dýchatli budeme volně,
svobodně, jsouce živeni pravdou, láskou“ —
Takové slohové ovičení čte se sice © maso
pastě od některých pro zasmání ochotně ale
kdo spády „Českého Učitele“, tu jeho „pravdu
a Jásko“ zoá, bnosem jest naplněn nad tím,
Jaké fráze právě orgán pokrokových učitelů
dovede posud po jiných opakovati. Kdyby 8e
dynastii Rašínově sabezpečovalo braní dosavad
ních tučných příjmů po všecky ty vteřiny,
které ještě jsou životu církve vyměřeny,hned
by zapomněla na proroctví svého lista a ochotné
by projevila soublas s orčenou lbůtoa. Už to
krát od staletí prorokovánorozpadnatí cirkve,
8 ona — pořád a pořád s tím rozpadáním není
hotova. Vzdorovitá| Nějak pomalu plní příkaz
a proroctví pokrokových horlivců, tak že ná
př. u nás po dlouhvletém štvaní nejrůznějších
protikatolických stran strana katolická obje
vila se při loňských volbách jako jedna z nej
silnějších. A na Moravě volební výsledek byl
ještě zdároější.

A teď — občané, nesmějte se — orgán
OrgAnisovanýchučitelů slibaje vůni jara, stravu
pruvdy a láskyl Organisovaní učitelé, kteří
Se sami vespolek ve svých orgánech tapili až
běda, kteří ei závidějí každé lepší sousto, kteří
hrabými výpady novinářskými zesurovojí wysl
čtenářstva, lidé, kteří šíří myšlenky německého
Haeckla, usvědčeného ze zřejmých vědeckých
podvodů, slibojí najednou — pravda a láskul
Pokrokářská inkvisice chce sj najedoou hráti
také na — průkopnici volnosti a svobody.

A při tom si snad mysli ještě orgán Čer
ného a Rašínův, že teď — teď u nás ještě ně
kterého ovážlivého može do sítě takových frází
chytí Zanechejte. pánové, kašp rování, savřetesvé
básnické výrony du stolku a pozorujte aspoň trochu
proud skutečnéhoBtvota! Vy přece na zázraky

FEUIULLETON
Na cestě do karantény.

List x cestovního denníku seého podavá Dr. J. Hojěl.

Rafičky na niklových rozkopfkách ukazovaly
tmi na pátou, když +Elektras se rozloučila s Port
Saidem, aby nás, pro veřejné zdraví nebezpečné
lidi zavezla — do karantény. Po celé ledi ozý
valo se stále toto mrazivé slovo, Zavezou nás do
Bejrutu, budou nás pozorovati, budeme od celého
světe odloučení, jako bývali svého Času malo=
mocní, nikdo nebude směti ze břehu přistoupiti

(k nam, z nás psk nikdo navětíviti své drahé na
"břebu, Budeme čekati, hleděti, jak si mořské viny
brají na honěnou, budeme patřiti na jeden jediný
nebybný pruh pevninyz naležitédálky — budeme
mařiti čas! Věru, že při těchto myšlenkách za
smuší se tvář i člověka veselého jinak, že hodí
sebou v mrzuté náladě na lavici, aby se znenábla
vpravil v nezbytnou situaci.

»sJak dlouho bude přece naše isolace trvati ře
táši se lodního lékaře, kterého jsem právě potkal.

vNení dosud určeno, jsk dlouho budeme
v Bejroté dřepěti. Teprv později se nám ihůta
oznámí od tureckých zdravotních. úřadů. Dou
fejme všsk, že tentokráte nepocítíme celé hrůzy

. kruté karantény«,
Věda, že ochránce osšebo zdroví na »Elektře«

brdne chviikou pobíhání sem tem na palubě,
*přidružil jsem se k němu. Znal jsem ho již z dří
-vějších delších rosprávek, které jsem s ním míval.
- By) to Němec, rodilý od Chomutova. Studoval na

medicinské fakultě německé university v Praze,
Phanalse, že lodní lékaři nemusí býti nej

většími kapacitesni v medicině a le oenalezejí na
* Jodi příležitosti, aby se jimi stali, Přibodjsli se

pějeký těžší případ, onemocníJi někdo těžší cho
« robou, dá s dopraviti do nemocnice nejbliššího
'+přístavu, Do, slašeb -paroplavebaíspajpěnosti vatu=

nejmíň věříte. Chlabíte se, že chcete věřiti jen
tomu, co vědou, zkašeností a skutečností jest
dokázáno; říkáte, že chcete na všecko nazírati
reálně.

Naže tedy, oslavovali jste vláda franconz
skou, když tatáž páchala násilí na katolícich.
Taky jste čekali, že tam teď po povalení „kle
rikalisma“ bude dýchati lid vůni jara, 8vo
bodně, volně. Ale teď se příliš ostýcháte re
ferovati o tom, jak to kýšené francoueské jaro
mění se tak rychle v strohou, mičivomzimu, aniž
by mohli v tomto čase byrokratičtí sohci fran
covuzští strkati svoje hříchy na církev. Uvád:ma
pěkteré významné zprávy, otištěné v redakcích
nekatolických,

Co dělnický lid franenusský obdršel nebo ob
drší se sab ven hu jmení cískermího2

Na to nepřitnu, sle přece výmlavně od
povídá pod nadpisem „Nová Panama“ tato
správa „Národních listů“ ze dne 8. t. m.:

„Některé pařížské listy, jak jeme jiš zaznamo
vali, oblašojí velký finanční skandál, sensační pod
vody, udavší ae při likvidaci jmění kongregací Je
prý mnobo vynikajících osobností zkompromitováno a
mlarí se o nové Panamě. Tak zlé to snad ještě není,
ale jisto je, še není vše vpořádku. Výsledek likvidace

jmění církevního — mluvilo sa o miliardě Kongregool!— je nápadně nepatrný. Pověsť o miliardě patří roz
hodně do řše fantasie Oposíční listy, zejména kleri
kální podszřívají, že byly spáchány velké podvody
při této likvidaci a obvinění je namířeno na vládní
oanbnvsti, jež provedly rozluku církve od státa Aby
čelil těmto obžalobám,navrbl Combe«,nejnenávidn jší
politik a klerikálů, jejš tito mají předevšímna mudce,
aby byla dosazena komise, ješ by vyšetřila záležitostí
likvida*ní. S nát dal svolení. C>mbes sám doznal vůdi
epravo laji „Echo de Parie“, že při likvidaci adály se
velmi kariosof věci Likvidátoři dostali ze státní po
kladny 8 milionů franků záloby s aplatili zpět pouze
860,000 fr. Na likvidaci jméní Marianistů v Paříši
vyplatila vláda 485.000fr. Likvidátoři přijali 986,00
franků, zaplatili depositaf pokladně 137.368 frantů,
ale státní piklsdně pranicí 320.000 franků bylo
ganešeno na hypoléky. ale 527.000 franků bylo uve
deno jako „ostatní“ výlohy! Př. této kvidaci pučí
tali likvidátoři 93 622 fr pro své sřízence, 27000 fe.
sa cesty a korespondenci, 16009 fe pro adrokáry atd.
Pra kapnríny da Ia San'Á byla dána záloha 2n8 nm————o
puji začátečníci, často i chorobní lékaři, kteří chtí
se zotaviti na mořském vzduchu. Dlouho zde nikdo
nezůstane. Pět let jest nejdelší doba několika lé
kařů u Lloydu. On sám dal se do služeb této
společnosti, aby se mu naskytla příležitcst v kon
versaci anglické, francouzské a vlašské, Vypravoval,
že zde na lodi, kde se stýká tolik různých ná
rodností, značně se vykurýroval z německého na
cionalismu. Líčil, co viděl v přístavech indických,
čínských, japonských. Mezi rozbovorem položil
též otázku:

»Dovolte, důstojnosti, měl též národ, na
jehož půdě jsme právě před cbvílí stáli, měli
staří Egvptané též nějakou kosmogonii, nějaký
názor o původu vesmíru? A podobal se tento
jejich názor biblické zprávě o původusvěta ?«

»Především třeba upozornitie — vykládám
— sna omyl, s kterým se velmi často u nás
v Evropě setkáváme. Mnobý myslí, že měli všíckní

„staří Egyptané jeden jediný názor o původu svéta,
který byl rozšířen po: všech župách Egvpta a

„který snad docela i zůstal nezménén v různých
dobách. Nikoliv! Egyptané měli celou řadu růz
ných pověstí místních o původu světa, které se
síce v mnohých rysech shodovaly, v mnohých
věsk velice rozcházely, ano sobě i odporovaly,
Pos'upem doby obrazotvornost Egyptanů tyto po
věsti různě přetvořila, přepracovala.

Jedna z těchto pověstí, která byla poměrně

zachovala v knize, pocházející z dob pozdějších,
vypravuje: Původně nebylo nic než pravodstvo,
zvané Nun. V tomto pravodstvu někde a nějakým
způsovem vznikl bůh slunce v podobě chrobáka
(scarabaeus). Odpočívaje ve vodstvu, pojel záměr
utvořiti jiné bytosti. Za tím účelem oplodnil sebe
sama (sic) a pak plivl, Co vyplivl, byl bůh Šu
a bobyně Tefnet, dvě to bytosti, které drší oblobu

„nebeskou. Dva tito manželé zplodili beha země,
tvsaného Keb « bohyni oblohy Nat. Bůb zemé a
bobyné čebe splodil pak dva syny, 2 nichá první

Pmserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pálek v poledne.

te. Z toho si napočítal likvidátor pro sebe 18000 fr.,
ne výlohy 15.000 fe. a pro advokáta 20000. Při li
kvidaci Františkánů počítal si likridátor 52 747 fr.,
svým zřízencům dal 40000 fr a na výlohy cestovní
a korespondenci věnoval 43 000 fr.

Combes prohlašuje, žese při likvidaci církevních
statků událo „nestydaté vykořisťování“ a on se hájí
proti tomu, aby byl jakkoli činěn zodpovědným za
tyto události."

Tak — takové číslice hovoří výmlavoějí
než nejnadšenější zpívání o vůni jara. Teď se
ví nad slunce jasněji, jak vláda francouzská,
„razící cestu pravdě“, nestoudně před konfi
skací Ibala lida o celé miliardě. „Nár. listy“
ovšem po svých předešlých bymoách ostýchaly
se pověděti a zkritisovati všecko důkladně. Ale
i tak jejich řádky zkreslily obrázek hodně vý
razDÝ.

a se vede chudšímu občanstvupod pokro
kovouvládou a pod patronátem „lidových“poslaneů?

O tom pověděl pařížský dopisovatel „Čusa“
mnoho již 8. t. m. (jak „Oboova“ zaznamenala)
a v čísle následajícím z 9. ledna ještě více.
Dopisovatel praví, že političtí činitelé fran
couzští poblížejí stále více na politika jako 08
živnost, obchodují v malém i ve velkém; ra
dikální (II) strana má ve svém středa největší
počet profesionálních politiků, kteří jsou od
pornými kramáři V repablice nejvýnosnější
úřednická místa udělují se protekčním dětem.
Ministr osvěty Legueu měl v jedué z podřisc
ných sekcí dvu knihovníky; roční služné mlad
šího přesabovalo hodnotu knib, jež svěřeny
oběma „Nepotism (strýčkovstvá) je jedním z nej
hnusnějších vředů třelá republiky abují tak krásně,
jako v nejbyrokratičtějším státé“, tak. dusluvně
dopisovate: Horbenova „Česa“. Bodrý ministr
osvěty u spr vedlaosti (!!) Chanmié zaopatříl
na státní útraty všecky členy své Četné rodiny,
docela i kmotřence. „Nejsmutnějším zjevem je,
že tímto způsobem se dostávají na zodpovědná
a výnosná místa lidé úplně neschopní a nekvalis
fikovaní ... Ředitelem veřejného chudinstoí,
s čímž je spojeno ministerské slažné, stal se
poslanec, kterého voliči propustili ze svých
alužeb.“ Clémenceau, který dříve takové zlc
řády tepal, není, aby získal hlas Sarrienův,
(O UŽ]
sluje Osiris, druhý Set a dvě dcery: Is1sa Neftys.
T+to mají veliké množství dětí na zemi.

V některých krajinách Egypta bylo vypra

V berlínském museu Jze viděti dosud zachovanou
sošku boba slunce, sedicího v kalichu lotosovém;
že jest ještě dítkem, patrno jednak z malých roz
měrů sochy, zvláště však z tobo, že — jak malé
dítky činívejí — strká jeden prst do úst a na jeho
sladkosti si pochutnává.

Ve městě Chmunu (==xopticky Šmun, řecky
Hermopolis, středisko úcty boha písma a věd
Thota, vzdáleném asi 290 km na jih od Kahýry)
ukazovali pahrbek vyčnívající z vody; na ném prý
leželo v hnízdě vejce, z kterého se bůb vyškrábal
podobně jako četní vodní ptaci z egyptských bažin.
Přítomno bylo prý fomuto vyklubání se boha
2 vejce osm bytostí, majících podobu hadů ažab;
mezi nimi byla též kráva, na jejíž hřbetse bůh
posadil a ploval po vodách, -—-—

Také Théby ukazovaly pahrbek, na kterém.
vznikl bůh slunce. —

Rovnéž Abydos chlubil.se, že máve, svém

Poněkud jinak byla tato pověstzáharvena

a proto mu vymyslili — manželku. Vidíte již
z těchto několika ukozek, jsk vysoko stojí názor
bible o původu všehomíra nad nazorem Egyptanů|l

Dle bible, dříve než vznikla bmote, existoval
Báb, který pak celý vesmír z ničeho učimj; dle
názoru egyptského existovala nejprve chaotická
benota. Jak tato prahmota vzoikla, © tom neměli
Epgyptené určitého, jasného pojmu.

Dle bible jest jediný Bůh sám od sebe,
nemá počátku; dle egyptské pověsti první bób
vznikl někde nějským způsobem. Dlebible. Bůh

vědomou, dle egyptského vypravování dřímal ve

vodé ve stavu besvědomém, podoboĎ asi ká zá* 4 a



jmenoval jeho -syns inepektorem v deparle
mentau krásného amění, ač mludý Sarrien je
snám svos obmeseností a neobetál ani při ma
turitě. Organisace úředníků nepovolena, a uči
teli, kteří se pokosili o řádnoa organisaci, na
kládáno brotálně.

Sami dělníci přestávají vetapovati do 80
cialistické strany, dělnictvo několikrát zkla
mané se ji vyhýbá .. . „G4 sklenici absinthu
najdete dnes nejednoho dělníka, který 8 nad
šením a vírou bojoval za doby Waldeckovy a
Combesovy, dnes s ním nemlavte 0 politice.
Odplivno si a řekne jenom pětiplsmenkové a
v řeči francouzské nejčastěji užívané slovo:
MM... © Do lidové university, kde byl před
sedmi—pěti lety denním hostem, nechodí, je
snechocen veřejným životem a pak úDaven
dlouhoa pracovní dobou, dasným ovzduším
dílny. Na vzdělavací přednášce se nudí, na pu
litická shromáždění nechodí, neboť nevěří řeč
níkům, kteří ho tolikráte oklamali, — bledá
zábavu v hospodě. Oddává se alkoholismu a
alkobolism v Paříži i jinde zkvétá s hrůzyplnou
rychlostí. Francoazský dělník se neopíjí, on 80

B Na nápoje vydá denně více než na jídlo.Do černá káva s likérem. O 11. hodině před
obědem pro povzbuzení chuti absinth. V po
ledne „—1 litr vína. Ve 4 hodiny zase absinth
a při večeři víno, kolik v poledne, aneb více.
Po večeři, kdyš nejde domů, v hospodě zase
nesedí na prázdno.“

A francouzská vláda k alkoholické epi
demii jest nevšímavá, aby novyschl zdroj
velkých příjmů. Prý většina z těch poslanců,
kteří by podnikli rozhodný boj proti alkoho
Jiemo, nevrátila by se do sněmovny; Šenkýři
by se dovedli pomatiti. „V malé uličce, na rohu
která jsem před časem bydlel, je dvanáct domů
a jedenáct výčepů ... Dnešní oládcové jsou
stišení marasmem.“

Tak a podobně dopisovatel „Časa“, ovšem
velice nerad. Místa zvlášť významná podtrhli
jsme sami.

Jak nahradila moderní odda: a umění lidu
franoousskému nábošenství Utvraují nynější pře
dácifrancousštíoliduideályosmešenějšíačistější
meš katolická církev?

Na to čteme částečnou odpověď již v úvaze
dopisovatele Herbenova orgápu. Leč slyšme
ještě významnější posudek pařížského dopiso
vatele „Práva lida“, aveřejněný ka konci listo
padu mioulého roko. Sám tedy socialista napsal:

- „Dnee, kdyš odlake je skoro úplně hotova, vy
akytejí se lidé a táší se zcela upřímně: Proč jeme
vlastně tu rozlnka dělali? Odpovídá se jim,že to
byla politická notnost. Waldeck-Rous:eau bojem proti

tkví musil stavěti hráz rozpjetí proletariátu, aféra
Dreyfasova boj proti církvi si vynotila. Ale velmi by
se mýlil ten, kdo by tyto důvody scele klidně přijal
ta jediné a rozhodující. Hrály rozhodně velikou roli,
ale v podstatě tu byla ještě jedna veliká příčina
nová a vářnější a s té vlastně boj proti církvi vyšel
a končil roslukou. Byla to morá ní krise, ktorou dnes
Francie prožívá. Busluka musila přijít, protože nastal
čna, kdy vyvinula se v duši současných lidí opravdová
vnitřní rovolace, poněradě zde ve Francii celý svět
od nejnitšího do zejvyššího zřekl se všech nábožen
akých ideálů, ztratil víra ve vše nadpozemaké, odcizilAlů, zírat VY

pravého Boha, mluví o něm sice tu a tam jako
o člověku, jenž má ruce, prochází se, odpočívá
atd., ale tato rčení, tsk zvaná anthropomorfismy,
mají své určité meze“ naproti tomu pověst egypt
ské zná celou řadu bohů (polythcismus) a témto
bobům připisuje manželky, manželský život, bo
hové se rozmnožují ták jako lidé atd. — jinými
slovy antbropomorfismy egyptských pověstí ne
znají žádné meze, sno jdou tak daleko, že zabo
čují až do zoomorfismu, totiž praví, že první bůh
vzníká z vejce jako nerozumné zvíře. Dle bible

„Bůb tvoří bytosti z ničeho pouhým rozkazem své
vůle, naproti tomu dle egyptské mytbologie bo
hyně zdané látky svět utkala, podobně jsko matka
tká potřebný oděv pro děti (N.t v Sais), aneb bůb
uhočti všecky bytosti na krobu hrnčířském z hlíny
Chnum). Bible dokonsle rozeznává mezi Bobem

Štvořitelem a mesi tvory, díly to rukou jeho, E
gyptanům věsk bylo samo slunce bohem, jenž slul
Re, nebe (obloha) bylo bobyní Nut, země byla
bohem Keb. Původně prý obě tyto bytosti odpo
čívaly v pravodstvu a byly spolu spojeny; v den
stvoření nový bůb Šu uchopil bohyni Nat a po
zvedl ji do výše tak, že rukama a nohama stále
ještě se opírá o zemi. Tělo, které stále ještě Šu
ve výši drží, jest nebe, obloba; ruce a nohy, o

spočívá, O různých rozporech v těchto egyptských
kesmogoniích ani nemluvím.e

"4Četl jsem však « Masperovi, že prý v Her
aopoli tvrdili, še Thot při tvoření nemusil napis
mati svaly, nýbrž že tvořit pouhým slovem.«

Áno, jest jen vítati Ten venešenější pojem
o moci rozkasu Božího, bobužel věsk, že jest teófo
„eitor jen lokální, že dle něho i Thot dřímal před

Kobe v pravodstvua slovem svýmutvořiljiné-dby a bollyné, kteří tvořili zase dáje.«

eJest skutečně podiváo, že v udbeka, teří+ kultuře tak vysoko vystoupili, v

"gbledu tak zabrnělí byli... Jakodporná de: cavapodávala se jejich dětemod kolébky jší Waproti
cemu lyfaelité, kteří v umění tak málo tmostat=

so všemu ideálníma a vrhlje Boita B)oeula laicismua racionalismu, ale na prvním Daoostunejvýše

materialistickou.jm franoow lidem,který svoupovahouje tak dishoBovánk nají nějšímu idealismu,
slaví does dosud a slavil svlýště předmálo lety ma
terialiemas nejhrubšího sras pravé triumíy. Tytoten
dence, tato nechuť k nějakéma plodnéjšímu asilnéma
divotu intelektuelnímu, tato touha po pošitkářetví,
aoneaci a lehkém, besstarostném divotu hnala Jid
proti tomu, kdo před něho stavěl ještě nějakou mo
rálku — byť by to byla morálka katolická — nutila
lid, aby srazil olrkov, která ještě přes věsoben svůj
morální bankrot držela mu před srakom aspoň na
oko nějaké pravidla a zákony. Církev přes svou ni
čemnou činoost politickou udráovala přece v lidu
trošku intelektaelního sivote, aspoň při těch svých
ceremoni(ch. Buržoasie ovšem dávno se jiš válele
v nejpastějším materialismu, ale lid venkovský přece
mnoho ještě na církev dal a účast na bohoslusbách
nabrašovala mu všechny potřeby duševní. Proto vi
díme tak pradký boj proti církvi ve městech a o
chranu její pa venkově. Ale celý národ, lid venkovský
i městský, dostav se s těžkých dob bídy po váloo ně
mecké a sískav poměrně velikého blahobytu,stával se
atále a stále více materialistick)m a dnes zvláštní ty
poměry a okolnosti a hlavně ten relativní blahobyt uči
nily s lida franc. v pravém slova smyslu pofitkáře. A
v době požitků doch nered pracuje. I nejprvstáí lid ven
kovaký ve svém blahobyta poměrném dudovné zlenivěl a
to, co mu bylo jedinou duševní prací — náboženské city,
přemítání, bohoslužby — zanedbával, opouštěl. Tento
převrat, vyvolaný dobrým poměrné starem sociálním,
připojený ku sminěným otáskám politickým, umožnil
rosluka u lidu venkovského. Ale dnes tato krise, vy
volaná před třemi, čtyřmi lety, pokračaje a poněkud
se mění. Přehnaný materialismus v celé společnosti
vyvolal reskci a dnes na věech atranách se hledá,
volá, srovna vydopává nová kultura, nová morálka,
nový šivot. Dnes, když lid k bodu tomu dospěl e u
vědomil ai, kde je, pocítil, co odlaka mu vřele, fo
odňala mu poslední sbytky iutelektuelního šivota, a

n teké v fm vém prázdnotu. Chce tedy taprázdnotu napřšiti. ně náprava ve chystá.
Učitel má organisovati; nádnočně sréteká, zepoblikán.
ské svátky, důležité událost: rodinné, jako sňatky,
mají se oslavovati tek, jako dříve cirkov to činila a
netak jako stát dnes, bes obřadů a ceremonií.Krátce
nutno dáti lida něco, co by mu okrášlilo život a pů
sobilo na jeho city, na jeho intelekt tak, jakto činila
církev svým kostelem. V každé důležité obci má býti
zřízeno divadlo, hudební personál, podpůrné spolky,
kteró by organisovaly bezplatné, pravidelné koncerty,
představení divadelní, slavnosti, umělecké večery, re
citace atd. Bu sci ne varheníky se nezapomíná a
žádá ae, aby každé město si ponechalo avéno varha
níka, koupilo varheny s hrálo při civilních svatbách
právě jako v kostelích.“

Odmysleme si obvyklé | nespravedlivé
šlágry. vržené v tvář církvi a vyčteme mezi
hořejšími řádky naprostý damkrol ideový. Teď —
po tak úporném boji proticirkevním chtějíi
nevěrci zaváděti obřady podobné církevním, a6
se dříve katolickým ceremoniím tak surovým
způsobem vysmívali. Hodlají podávati aspoň
slopka bez jádra. A tohle má býti pokrok! —
Zetím ovšem dále „vzdělávají“ obrázkové listy
francouzské lid oplzlými, přímo banebnými 0
brázky kněžstva, zesměšňují ideály náboženské
způsobem víc než sorovým. A taková,umělecká“
strava má snad — zušlechtitil

Věděli jsme dobře, že rozjásaná Francie
vystřízliví brzy z opojení, ale še se tak stane
v čase tolik krátkém, to jistě překvapuje. Ty

a,
ného vytvořil, meli kniny tak hlubokého obsahu,
tak vznešeného názoru o Bohu, tak určitého pojmu
o původu všech věcí! Rád bych ještě slyšel, v ja
kém poměru stojí biblický názor o stvoření světa
k babylonskc-assyrské kosmogonii, leč nyní musím
jíti ze povinností; prosím, omluvte mnel«

Byli jsme fak zabrání do hovoru, že jsem
si ani valné nevšiml, jak se zatím již setmělo...

Toho večera zadíval jsem se na klenbu ne
beskou, posetou řadou třpytících se bvězd, na
klenbu, s které luna lila stříbro svých paprsků do
proudících vlo mořských . . . Nedaleko odtud již
na severovýchod v temnu nočním musí býti Pu
lestins. Klenba nebeské, kterou nyní vidím, jest
tedy v celku ta, na kterou s úžesem patřili svého
času bibličtí oěvci .. . Pobled na tyto kraje ne
beské vyvolal z čader jednobo z ních velebný
zpěv:

Nebesa vypravují slávu boží
a moc rukou jeho blásá obloha.

Zdá se mi, že vlny, které tančí kolem sE
lektry«, přicházejí všecky od břehů palestinských
a pějí ctihodný zpěv, jenž na bfezích těchto po
prve se. před třemi tisíci let k blankytu nesl:

Hospodine, Pane naší
Jak vznešené jest jméno Tvé po vší zemi!
Rozprostiratťse veleboostTvá po nebesích...
Parřím-li oa nebesa Tvá
dilo to prstů Tvých,
os měsíc a hvězdy, kteréž jsi založil...

Zdá se mi, že tyto vlny palestinské nesou
tento zpěv do všech okcánů, še i o nich platí
slovo biblickéhobásníka:

Pe vší zemi rozlehá ae zvuk jejich,
až do posledních končin proniká,

mluva jejich...
Zítra, jiš zítra spatřím aa své vlastní oči

aspoň s dálí onu semi, která oplývals nejen mlé
kos a medem skutečným, která oplývala též poe
ají oladčí seš med, poesil obssbomsvým výtivacjší
nad mléko, Jak sladcespí se tomu, jehož sltra
očekává radost tek velikál

pohlaváry, kteří se. vydávali za průkopníky.

nové rajskédoby, sbm lid nyní Prohlašaje zahamišné kra sů bezcitáé sobce. Á prato
ta echlíplost aalich pokrokářských listů.

Nuše, „ČeskýUčsteli“,o moderní, (maladénoulýrumachvílina
Sasa apověssoelasíříslivě, jaká „vůnějara“ váme

opěrocalpro
jé témio or něfolk a nadšeněji Jest bo tvojí

třebaše fanatisování jest lehčí pracíPeš“ vášad

Vis! Francie mávolnouškolu,is! Francie rosluku men
šelskou, ona provedla aš přílišradikálně rosuku

elrhveod státu, má všeobeonéhlasovací právo a
tedy „lidový“ parlament. Proč jen tedy v této
zemi libý jara dech mění se ve fičení zimní
melaziny? A uvaž zároveň, kolik našich uči
telů by chtělo vyhnoati se „klerikálnímu jha“
přijmotím svěrací kazajky zednářské vlády
francouzské| Zároveň dobře přemýšlej, zda ra
konští hlasatelé proticírkevní svobody, kteří
již nyní násilí páchají, jsou lepší než ti frau
couzští, které jsi sám oslavovaíl

Dopis z Prahy.
Dodávky pro representační dům u Pralné

brány. Městská rada pražská vypisuje čas od
času dodávky pro representační dům obecní
u Prašné brány, jež jsou vybraženy dle původ
ního usnesení sboru obecních starších výrobcům
a živnostníkům pražekým. Nedávno byly mimo
jiné vypsány dodávky na práce zámečnické,
při čemž oferojícím bylo volno prohlédnouti
ai arčené vzorky prací zámečnických ite pa
ných, jak je stavitelé obecního domu určili a
přesněstanovili. Živnostníkům pražským v tomto
oboru naskytla se však podívaná, jaké nejméně
se nadáli. Ozdobné zámečnictví pražské sly
nalo svými vynikajícími výrobky jiš v dávné
minulosti a také v době současné mohou jeho
výrobky kookorovati se všemi zabraničaámi.
Proto lze si předataviti úžas těch, kdož chtěli
konkorovati, když jim byly předloženy vzorky
s Německa pocházející, praubohé a z bídnéhe
materiálu, jak oa první pohled bylo zřejme,
vyrobené.

. Každý by 66 domníval, že pro represen
tační dům obce pražské budou objednány
veškery potřeby doma, že bude využito doved
nosti a zručuosti českých výrobců a řemeslníků,
a že ku podání návrhů na potřebné vzorky
budou vyzvání k účelu tak významnéma řeme
slníci pražští. Leč chyba lávky! Budovatelé re
presentačního domu opatřili si všechny vsorky
za hranicemi, a rozhodli, že podle nich — tedy
podle cizího výrobku, jako by osvědčení domácí
výrobci nebyli schopni podobnoo práci obsta
rati — mejí býti ostatní potřeby vyrobeny
v Prase. Jako na posměch domácí výrobě a
osvědčené dovednosti uměleckého průmycla
českého, jehož výrobky s mioulých století se
honosí všechna výsnačnější musea evropská,
mají čeští řemeslníci a umělečtí pracovníci na
podobovatiřemesloíky německé...

Tážeme se, ví o těchto poměrech dozor
stvo obecefhodoma? Jsou tyto zěci
technické komisi obce pražské, členům sboru
obecních starších? Najde se vůbeu v tomto
sboru len, jenž podrobí jednání toto zaslou
šené kritice?

Podobná věc nesmí býti strpěna. Objed
nává-li si pražský starosta nábytek od ně
meckých židů, nenáslednje s tohoještě, že by
také obec pražská byla nucena Činiti objed
návky u výrobců sabraničních.

Vyčkáme, jak příslašné kraby v táto 0

tázce se zachovají. . .

Předrašená na olektricbých drahách
e Prase. Dnem i t. m. vešla v platnost asta
novení o udražení cen jízdních lístků po elek
trických drahách v Praze. Zatím co ve velkých
městech evropských zlevňují jízdu poměstských

-drahách, jsouce toho nábledu, že tím více
bude obecenstvo dráhy ponžívati, čím levněji
bude moci jezditi, zdrašuje prašeká správní
rada podalků elektrických jízdu obecenstvu!
Člověk by nevěřil ovému slacha, elyše tak ne
obyčejné tvrzení, jakým jest ono, že pražské
dráhy elektrické musl se rontovati... Nevíme,
badou-li se rentovati tím, když bude možno
Jeti pouze 3 stanice místo dosavadních šesti,
kdyš obecenstvo bade prušské trati hromadě
míjeti, bs soustavně bojkotovati, Nikdo.nenpře,
že kapitál do podojků elektrických vložený jest
ohromný, loč také nikdo nemůže předpokládati,
že tento kapitál bude možno záročíti a amer
tisovati v několika letoch. Elektrické pudalky
král. hlav. města Prahy pohltily doposud eb
rovský obves čtyřiceti milionů korun, sta jest

|na bílední, še nejen není možno v několika
letech kapitál tak obromnýsdrojnásobiti, nýhrž
není také molno sei řádné jej súročiti. (Chy

ele proto správní rada podnikůelaktriokýchNšb městaká, še svyšejíosmy jizdajch laků,
Vlobů,test nabeténinh| osleroěních,čakel



následky již se dostevají: na koho právě pens
Jehá nejoyšší outnost, rád projde se pražskými
ulicemi pěšky. Ne ets, nýbrž tisíce lida sj
řeklo: „E — kdyby elektriky nebylo, chodili
bychom pěšky —tož choďme tedy pěšky“ — —
a podle tohoto rozhodnutíse také chovají.

Jest zajímavo, jak po zvýšení saseb na
elektrických drahách jeadily vozy poloprázdná
a jezdí doposud. Správní rada elektrických
podniků ažasne, až sezná, jak v době pouze
jediného měsíce poklesne příjem o veliký
obnos. Potom snad páni nahlédnoo, že se pře
náblili, a budou ochotnější vůči radám i po
kynům opravdových přátel Velké Prahy.

„ +i

Ta pražská kritika! Není nic zábavoějšího
nad kritiku, kterou čtenář shledá obyčejně po
nějaké divadelní premieře v.pražských denulch
listech. Dokud zpívával tenorista Mařák v Ná
rodním divadle, ta byl „jeho zpěv úchvatný,
pojetí bravarní, něba blasu okoazlající, podání
roztomilé, vroucí, jímavé, k ardci jdoací“ a
pod. Kritika pobláznila kde kterou lehce vzně
tlivou ženskou, že, když „sladký tenorista“
spíval, bývalo hlediště nyjicími tvářemi přepl
něno. Sotva však Mařák ukázal svým ctitelkám
paty, změnili páni kritikové své úsudky přes
noc v přesvědčení, že „Mafák pozbývá hlasu,
jest abožák, jenž musil do Paříže jít sv léčit,
jest obětí šeny lehkomyslné, která jej vysává“
a podobně. Dokad Mařák zpíval, bylo ma do
voleno všechno, vyhovělo 8e mu ve všem. „Ma
řáček“ — jak jej přátelé v Národním divadle
zvali — mohl dovoliti si všechno. Zpíval, kdy
se mu chtělo, neoblížeje se nikterak na abo
nedty, nedbaje svó povinnosti a nestáraje ge o
divadlo. Odmítl zpívati, když jel 8 jednou
dámou na výlet, bez udání vážného důvoda, u
správa opery i divadla — kapitalovaly před
Mařáčkem.

Dokad byl Mařák u Národního divadla,
byl tenorista Pácal „starý, zkostnatělý, nebybný,
hlas jebo zněl dutě, vyšeptale, nepřirozeně,
v případech zvláště pěvci příznivých křiklavě,
nebo nezvykle.. .“ Sotva však Mařák byl zu
horami, seznala pražská kritika, že „Pácal má
fenomerélní hlasový fond, še jest pěvcemohni
vým, svěžího, úiládistvého hlasu, vysoko dra
matického pojští, že jest ozdobou české
opery“ — — Tenorista Pták, jenž za Mařáka
mobl mloviti o štěstí, když mu dali v Národ
ním divadle nějakou úložku, po útěka Mařá
kově jest opětně hledaným „pěvcem vroucího,

: procítěného přednesu, čisté vokalisace, odušev
pěle zpívá, má v moci svůj hlas“ a pod...
Není to podívaná k smíchu? Kde jest antorita
kritiky? Kde povzbuzení pro ostatní snašivé
pěvce a pěvkyně, když jeden jest stále neza
slouženě vyvášen aa úkor druhých, jimž ne
dostane se ani uznání? Jaký úsndek utvoří si
neskušený čtenář, přečta zprávy tak famósní,
tak nelidské? Páni kritici v Praze nesmějí se
horšiti, že jich nikdo nebéře vážně, Je to
s nimi jako 8 panem K. B. Mádlem — z milosti
semřelého vládního rady Fr. Scbmoramze, jenž
býval ředitelem amělecko-průmyslové školy —
prof. omění dějin na této škole. Pan Mádl měl
„Bedorozamění“ se všemi téměř umělci a vý
tvarníky českými, počínaje svěčnělým Chittu
sim a konče Amortem. Bespočtukráte jejpři
stibli při kritice stranické, a pan Mádl dostal,
co zasloužil. Došlo to tak daleko, že si omělci
vůbec zakázali, aby pao Mádl o ních peal. Na
kritiky divadelní ai však omělci z divadla
troufeti nemohou, neboť by dopadli neblaze.
Divadelní obecenstvo pražské pohříchuvěří
tomu, co čte, a dle toho dopadá také jeho ú
sodek!

To, co psali pražští kritikovéo Mařákovi
a co píší o něm ooviny nyní, jest sajisté do

pojným důkasem blamáženeomylnýchpánů
s $.

Pobrokáří o Francii. Oo se toho již u nás
sépovidalo o pokrokové Francii, o její hmotdé
a mravní sdatnosti, o kulturní vyspělosti,ktérá
dle našich realistů jest zárukou všeho spole
čáneltého blaha a všestranného rozvoje! Jme
nóvitě rodaltor „Času“ Pelant, kdyš navrátil
se z výšetu, jejš podnikldo Prancie za volnou
myšlenkou, : | 'aai dosti slov, kterými b

v$ór franoouzokého' Šívota: dosti vysachválil.A tastojte, jest to 'tedtýt „Óse“,který o ži
větě'Francie přinášínyníkapitoly, které prosty
všeho asášení, |lidi úpadek, korapci a prodě
řávění těóh základů, bes nichž sdravou $po
Ječacst nelše aj myeliti Pokud mluvily-o 6
padku Francie listy katolické, bylo to od po
křokářů označováno jako klerikální agitace,
dnos,kdyš totéž povídají sami pokrokáři, masí

abohost Fimacie přijata býti jako zajištěnaprav
-| U nás. mnozí pokrokoví s svobodomyslní
duchové byli tak vychováváni, :že vyhánění
feholí,. krádež cirkerdího majetka :a ničení
práv katolického lidu povašdvali za snássku
Francie mohotné aallné, kdužto ve skutečnosti

počínala si tak Francie již mravně a spole
čensky se brouticí, vysílená a úpadková. Za
brané olrkevní jmění rosplynalo se v rukéch
Špinavých hamižalků vládních, kterážto okol
nost vzrostla na obromný doklad, že za spusto
čeným právem do světu zoufale zívá bezcílný
zmatek a hrozná prázdnotu, poschopná azdra
vojícího cinu. Fraucie se všemi těmito pří
zuučnými znamkami vystapuje se svých územ
ních hranic|a stává se typickým světovým
příkladem, ukazujícím, kam vedou a kum už
zasáhnou svobodomyslné zásady, jejichž cilem
jest naprosté vyplenění všeho náboženského
života.

Pryč s články věroučnými (dogmaty)! Tro
chu si zafilosofojme. Všichni naši domácí ne
přátelé, jmenovité pokrokoví, ajišťojí v novi
nách i na schůzích, že není potřebí v nábo
žeuství článků věroučných (dogmat) a že jich
nelze odůvodoit. V podobném swmyslemluvil
v Hradci Králové i poslanec Drtina, Náboženství
budoucnosti prý bude bez dogmat. Těžko lze si
wysliti, jak ua př. prof. Drtina 8 tímto svým
názorem může spojovat mravnost, o uíž po
krokáři pojednávají takořku z povolání.

Uvažajme! Základní podmínkou mrav
nosti jest zajisté rozdíl mezi dobrem u zlem.
Jakmile rozum lidský tento rozdíl uznává, ne
wůže so při ném zastaviti, nebot nestačí mu
věděti, že jest nějaký rozdíl mezi dobrem a
zlem; musí notně Činiti dusledky z této zá
sady a připostiti vše, bez čeho by ve skuteč
ností mezi dobrem a zlem rosdíla nebylo. Tak
outno musí připustiti jsoucnost Boží, neboť
není-li Boha, není-li nějakébo rozumu neko
nečného, vůle spravedlivé a ueporašitelné,
která jest živým zákonem pro všechny rozamné
bytosti, pak u člověka vše jest naprostou nat
ností a v důsledcích toho jsou všechny skatky
lidské v podstatě jednostejné, nelišné (indife
rentní), a pak ovšem mizí onen rozdíl mezi
zlem a dobrem.

Jest autno dále tvrditi pád člověka, ne
bof nikdo nepopře, že přirozenost naše jest
porušená a že žádá na nás neustále věcí
nízkých. Vždyť stále bojovati musíme proti
zlým pudům. Jestliže pramen těchto zlých
pudů je v těle lidském takým, jaký vyšel
z ruky Boží, je-li přirozenost naše takou 8a
wmasebou a ne, že poklesla, co jest pak lepší
ho, než poslonchati avé přirozenosti? Jestliže
všechuy bytosti řídí se svými zákony, padá-li
kámen, protože jest to přirozenost jeho, litá-li
pták, jelikož jest to přirozenost jeho, proč
bychom my, když nár příroda dala nízké pudy,
se jim neoddali ? Není-li tedy přirozenost naše
klesloa, vše co chce, jest spravedlivé a svaté,
zločino není. Ale proč z vpitřaí nutnosti se
bráníme, zápasíme, chceme se výše povznésti?
Nuže, zápas mezi dobrem a zlem, který jest
v našem nitra, předpokládá, že naše přiroze
Dost je porašenou a že člověk vyšel ze stava
čistého a že pak poklesl.

Rozum náš dosvědčuje nutnost dělati
rozdíl mezi lidmi zlými a dobrými a rozum
předpokládá cad námi soud Býží. Jestliže nás
Bůh nemnsí soudit, vaš bychom se sondlli ve
svém svědomí? Nač si vyčitati, čeho nám Bůb
nevyčte? Proč bychom se sohě měli nelíbiti,
když nemožno nám zoelíbiti se Bohu? Kdyby
člověk při klesnutí svém byl ztratil všechnu
naději na znovuspojení s dobrem, kdyby pro
vědy byl odloučen od říše spravedlnosti a byl
zničen, následuje z toho, že dobro pro něho
bylo by pouhým přeladem a zio jeho pravou
říší. Leč není tomu tak, člověk koná dobro
s nadějí a radosti, třeba byl kleslý. Jeho pád
není tedy novylóčitelný, náprava jeho počala
dnem jeho pádu, zaslíbením jeho vykoapení.
Nuže, již tedy rozdíl mezi dobrem a zlem,
hlásaný lidským rozumem, naotíosnati základní
články věroučné: -jsoucnostBoží, stváření, pád,
vykoupení a soúd. Z toho jest pdírno, jak
slabé jest tvrzení o nepotřubnosti dogmat. Za
hodí-li se dogmata '(články věroučhé), zmisí
rásem rozdíl meti dobrém a/zlema'tím zašisí
odůvodnění pravé mravnosti.
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Politioký přehled.
Sotvs pašlény -na výřejapatzpzávy 0ami

řování v Čechách, nš zase se šíří avěst, že
vyjednávání o emír počne teprve po opravě
volebního řádu pro království České. Němci
zanechají ihned všeho emiřování,jaktile po
snají, že by jim z toho aovzeščlysové výhody.
Sám ministr Pesechka na,odhůzi v Lanškrouně
prohlásil, mají-li Němci hlasovat pro národní
vyrovnání v Óschách, musí jim býti jejich
právo v této semi v celém objemu zabezpe
čeno. Jak vidět, Němci neohtějí rozumět smi
řovacíakci, oni, jsouse v držení nadpráví, chtějí
ještě véce dosáhnouti na úkor práv národa
našeho. A vláda vyhýbá ae dosad každému
přímémao a rozhodnému sakročení, halí se
v mlčení, Nedivno potom, še němečtí soudci
v Čechách jsou na koni, domnívajíce se, še
otásko národnostní mnobvu řošíti na vlastní

pěsť, dle své vůle, nebo dle pokynů německých
vůdců či německé uárodní rady. Na Chebsku
povstává čím dále větší urpatnost k jazyku
českému. Posledně okresní výbor v Chebu sa
mítl česky sepsanon stížnost v chudinské zá
ležitosti, a usnesl ae, že příště nepřijme vůbec
žádného českého podání. Tak ovšem ke emíra
úikdy oedojdeme.

K volbám do zemského soému královatví
Českého konají se přípravy na všech stranách,
Mladočeši upínají se jen na města, agrárníci
chtějí obsáhnonti všechen venkov. Česká i ně
mecká strana radikálně-pokroková schválila
volební kompromis liberálních stran. Soc. de
mokratický výkonný výbor v Praze v maso
postní náladě si zabláznil a osnesl se kandi-.
dovati i dvě ženy; jinak kandidoje strana v88
českých volebních okresech.

Nový ban charvatský baron Rauch přijet
v Charvatsku s nedůvěrou. Maďaři nemohou
se dosud rozkývati pro volební oprava. Před
loha všeob. rov. hlasovacího práva bude prý
uherské sněmovně předložena na jaře, ale dle
všeho bude tak provedena, jen aby zase co
nejvíce Maďary povsnesla.

V praském sněma zamítnat návrh na za
vedení všeobecného práva volebního do sněma.
Při té příležitosti konaly se v Berlíně a ve
větších městech německých hlavně se strany
socialistické velké demonstrace ve prospěch
všeobecného volebního práva. V Berlíně došlo
k pouličnímu boji, při němž poraněno a zatčeno
mnoho osob. — V poslanecké sněmovně proské
o vyvlastňovací předloze ojednáo kompromis.
Následkem toho apastí se od prostorného ob
mezení na určité okresy. Sama k tomu orčená
zůstává táž. Zato ale ustanovena plocba ve
výši 70.000 hektarů, kterou vláda překročit
nesmi. V platnosti zůstala podmínka, že vy
vlastňování pozemků má sloužiti k zabezpečení
dosavadních osad a že je k posilnění němectví
nutným. Tím předloha sice něco proti Polákům
smírněna, ale zároveň může se jednou saméma
prašáctví státi nebezpečnou.

V Dánsku chystají se savésti všeobecné
volební právo v obcích pro muže i ženy přes
25 let staré.

Car zvláštním reskriptem ocenil záslaby
nynějšího ruského ministerského předsedy

aa Jpína a jmenoval jej svým státním cekreem.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černileva. Valná hromadakatolickéná

rodní Jednoty bude na svátek „Hromnic“. Při tom
přednáška známého a oblíbeného řečníka dp. Ji
řího Sahuly z Hradce Král. a volby. — Ochotníci
Jednoty připravují na konec masopastu k obve
solení divadlo.

Z Červ. Kestelee. Činnost zdejší katol.
jednoty vedle jiného v poslední době byla násle
dujicí: Dne 11. listop m. r. přednášel ve spol
kové místnosti p. F. Šafránek, rolník a předseda
Bdražení českých katol. zemědělců. Návštěva
hlavaě z rolnických krahů byla dosti četná. — 1.
prosinee m. r. byl po „Slóvdňský volírek“,
na němž přednášel p. katechota Hernych o Bitur
ních poměrech na Slovácku a o událósti v Černůvé.
Vp. kaplan Pradié vyploil večírek tento velmi sa
jímavou přednáškou o své cestěpo Švýcarsku, kte
rou o prázdninách podnikl. P. kapeloík V. Hadaš
z ochoty zdarma propůjčil hudbu, která obdhatila
večer svojí krásnou hrou. Čistý výnos s veéirku
saalán sirotkům v Černové, — Divadelní odbor
katol. jednoty sehrál 94. listop. i, r. hru „Serér
proti Jihu“ od Vil. Gilleta, a 26. a 29. prosítiče
„Keana“ od Alexaodra Dumass otce, sa lestavého
spoluúčinkování p. K. Knebla, poštov. úředníka a
bývalého člena div. společnosti, který svoji úlohu
Keana mistrně sehrál. Při obojím představení Úyla
div. místnost úplně vyprodána. — Ovánoaích ko
nány nové volby. Předsedou katol. jednoty svolem
p.J. Mojšíš, obchodník, který stále je pln čintosti
spolkové ; jednatelem vp. Prudič, kaplan.Do vý
bora vedle jiných pp. členův jednotě působivělch
vldp. farářK. Bauch a p. . eraych. —
Kéžnový rok přinese více oživení, víté součim
nosti a účastiv práci spolkové! — Zdař Bůh:

Z Králové Dvora ». em. Doe12.

lednakonala se valná hromada Kieptaněkvájeapolku v místnostech dvorany Haokova domu. £

600 členů vyalechlo pozorně poučnou Předetsdp. Thdra. Frant. Šulce apovinnostech Katůlík
v naší době. Řečešk mnobokráte. přerubověa,
bouřlivým souhlasem, a še slova jeho nevyso
nadarmo,vidětzčetněpři ých.
objednávek týdeaníku „Štít“. Spolekčítá 907
členů, s miché30 jest zakládajípich. Členové ode
bírají 12 ex. Obnovy, 100 ex. Štíta, 76 ex.
a ma 90 exemplářů Práce. Po přednášce přistom

peno k volbě předsednictva. ednohlsoněsvádosavadní předeeda p. Frant. Malý, o ik A

majitel doma. Do výboru zvoleni: pp. J. Tehóp,

Fr. Pokorný,jm Erbert, Fr. Bniet, J. Pleifer,
Jan Farelka, J. Janeček, a Friedtivá,Ul.Náhradolky svolení:pp. Fi.Košek, Ad, M
Střihavka, pí. Komárovská, Rerlaoří áčka



márovský a P. Pavelka. Důvěrnictví venkovských
obci přijali: pp. B. Bergersa Verdek, J. Metelka
sa Lipaici, J. Horník za Bílou Tfemešnou Koihov
níky jmenování: pp. Nošička a Komárovský. Du
chovním rádcem spolka zvolen opět vp.kaplan F.
Stejskal. Od ustavení se spolku konal výbor šest
schůzí a čtyry schůze členské, snichž každá spo
Jena byla s přednáškou. Tbemata k přednáškám
gvolena následující: „Výsnam katol. spolků“ (Thdr.
Fr Reyl.) — „Důležitost náboženství pro člověka“
(P. Stejskal). — „O0materialismu starém a v do
bách soudobých“ (F. Stejskal). — „O volné myš
lence“ (F. Stejekal), při kteréžto příležitosti roz
hozeno 200 ex brošury stejného názvu ud Thdra.
F Reyla — „O povinnostech katoliků v naší době“
(Thdr. Fr. Šulc). — Hotovost pokladniční spolku
obnáší 750 kor. Členové spolku chápou důležitost
organisování se, proto neohroženě Šikují ae v pov
nou falangu a stávají se stranou velice obávanou.
Zvláště maoho všechny povabudila poslední před
náška vedp. dra. Šalce, kde každé slovo působilo
přesvěděojícím dojmem s mnobého člena v bluboké
letargii dosud jsoucího úderem kladiva probudilo
k živějšímu tempu v životě spolkovém. Každý
těší ne již na alibenou přednáška vadp. doktora
o požadavcích katolické strany. Katolický spolek
ukázal, že i v Králové Dvoře n. L. dá se mnoho
dělati ve prospěch katolické věci, ale ovšem musí
jíti stranou osobní zájmy a toliko prospěch věci
musí býti vzpruhou k ceunavné praci. Pak teprve
v plném dosabu splní se slovu přání k další čin
nosti spolkové „Zdat Bůhl“ 

Křesť sociální spolek v Čáslavi se
hrál poslední neděli před *..nočními svátky v sále
„u Lišků“ Lapgovo: „Drubé přikázání lásky“
(vyšlo r. 1906 v Benediktin-kó tiskárně v Brně).
Jest třeba doznati, že aramavický odbor volil ten
tokráte velmi šťastně a uváží-li se i píle, s jakou
novinku tato nastudoval, Ise říci, že takového ve
Čera jsme již dávno nesažili, Tendence kusu jest
hluboce morální a proto nemůžeme než drama toto
všem katolickým i ochotnickým jednotám vřele
doporučiti. Děj živen jest krásnými písněmi ná
rodními, jež 8 nevšední ochotou nacvičil p. ředitel
kůra J. Bok. Kostymy zapůjčila lacino a k úplné
spokojenosti firma J. Měkotaz Hradce Králové.
841 byl vyprodán do posledního místa a proto
účinkující sklidili opravdu pravé salvy potlesku.
Mezi návštěvníky vítali jsme tentokráte celou řadu
intelligence, která, překvapena soubrou i pořádkem
našeho představení, neskrblila obdivem a souhla
sem. Vykonán byl značný kus práce k lepšímu
porozumění našich enab a posílen i sískén byl
leckterý náš příznivec. Kóž by se to Častěji opa
kovalo! — Dne 19. ledna odbývati bude křesť.
sociální spolek valnou hromada. — Dne 26 ledna
bude spolkový ples v místnostech Dusíkova di
vadla. — Za členy spolku přistoupili dosud a za
platili příspěvky tito důst. pánové: K Kučera
6 K); Jos. Rossler (4 K); Al. Dostál (8 K); J.
ostkan (2 K); V. Farkač (3 K). Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

bradecké dne 13. ledna ueneseno: Požitek
v obnosu K 4— ročně s nadání Anny Vojtěchové
ro chudoupočes: vu pannu udělen byl Barboře
Martinkové. — Panu Ant. Petrovi a spol. vydají

se k jich žádosti lístky rybářské pro rok 1908 za

obryvlý poplatek. — Žádost komitétu pro zřízeníautomobilního spojení mezi Novým Bydžovem a
zdejším městem o vypracování projektu 8 rozpoč
tem a plánem finančním postoupí se technické
kanceláři ku podání zprávy. — Panu E. Aschen
brennerovi, řiditeli divadla sdružených měst vý
chodočeských, vyplatí se příspěvek ua vytápění a
osvětlení móst. divadla Klicperova v obnosu K 150.
— Zašle se petice c. k. ministerstva obchodu za
rozdělení vlakové pošty Vídeň Libava č. 107. na
tratě Vídeň-Némecký Brod a Ném. Brod-Libava.
— Místnosti přízemí obec. domu čp. 127 (býv.
tržnice) uprac. so pro ebírky městského průmy
slového musea. — Koupí se drátěný plot pro
ohražení nové vá:*. důstojnického parku od p. Fr.
J. Thomayera a nový vůz na vyvážení smetí a
popela. —- Techaické kanceláři se uloší, by se
informovala o druzích vozů v cizině k tomuto
účelu ušívaných a aby omezníkovala zádušní po
semky a zhotovila situační plány jich vzhledem
k nastávajícímu opětnému pronájmu. — Na úpravu
das a překlenutí kynetty v délce 110 m dosud
otevřené u vojen. párko vloží se do návrhu roz
počtu na rok 1908 obnos K 2000. — Poněvadě
rourovod v jatkách trpí nápadné rezivostí, dé se
voda ze studně tamní chemicky prozkoamati p.

po K. Krýzlem. — O žádosti p. Jana Řezníčka,jného, aby po leté službě byl vřaděndo II třídy
plata, s doporučením postoupí se k rozhodnutí
sastopitelstva při projednávání rozpočtu na rok
1408. — Protokol o scontru pokladen měst. dů
obodu se dne 8 ledna 1908 sy! vzat na vědomí.

Kandidát poslanoctví do zemského
sněmu za móstskom skup'mnuiralové
hradookou. Zástupcové městské rady, důvěr
aká národcí strany ovobodomyslué, Pokrokorého
klubu, „obchodního gremia, živnostenských spole

čenstev a Spolku majitelů domů v Hradci Králové
usneslj se daa 14. ledna jednomyslné, aby kandi
dován byl v Hradci Králové za pvalancedo zem
ského sněmu král. Českého p. JUDr. Fraat. Ulrich,
starosta města Hradce Králové a předseda „Středo
lebského Komitéta“,

Předmáška. Místní odbor České společ
nosti národohospodářské v Hradci Králové pofádá
v neděli dne 19. ledoa t.r. o půl třetí hod. odp.
v uule obchodní akademie přednášku p. JUDra.
Jos. Pazourka: „O hospodářské politice dnešních
měst.“

Kurs prointarsování dýeva zabájen
bude v pondělí dae 20. ledna v městském prů
myslovém museu v Hradci Králové, Vyučování
jest bezplatné a celodenní a potrvá 3 doy. Vyu
čování říditi bude p. Joa. Peiskar, c. k. odb.
učitel z Kladna. Nemajetní účastníci obdrží pod
poru, po příp. úhradu cestovného.

„U strojích uázecích“ přednášetibude
v neděli doe 19. ledna o 2. bod odpol. p. Habert
Khel, operateur na sázecích strojích v koihtiskárně
Politiky v Praze. Přednáška jest doplňkem ke
kursu typografickéma, konanému lonského roku
při městském průmyslovém museu v Hradci Krá
lové. Výklad, ač odborný, zajímati bude i neod
borníky. Vstup do přednášky, která udbývati se
bude v čítárně musejní v budově c. k. odborné
školy, jest volný.

Ples spolku ua podpora okudých
stadujscích v Hradci Králové těšil se i letos
vzácné přízni mnobých štědrých podporovatelů
studentetva, jakož i hojné návštěvě tancecbtivé
mládeže. Finanční výsledek plesu byl: příjem činil
94250 K, vydání 380.90 K, takže zbývá k pod
poře chudých žáků 66160 K. Na ples přispělipo
30 K: P. T. důstojnický sbor c. a k. pěš. pluku
č. 42, po 25 K: J. M. ndp. biskup dr. J. Dou
brava, po 20 K: pp. starosta dr. Fr. Ulrich, ře
ditel cukrovaru H. Eribeck, po 10 K: pp. ředitel
dolů Fr. Fiala, J. O. Jan hrabě Harrach, pre
sident F, rytíř Koschin, továrník K. Schulz, ad
vokát dr. Fr. Srdínko, mlynář J. Střemcha, velko
obchodník K. Tenbner, ředitelé J. Urban, K.
Voleník, c. a k. staniční velitelství, po 8 K:p
ředitel dr. O. Wagner, po 6 K: pp. ředitel dr. J.
Pazourek, místodrž. rada H. Steinfeld, pob K:
pp generálmajor K. Křitek, ředitel A. Libický,
koibkapec B. Melichar, ředitel J. Vojta. Témto i
všem ostatním dobrodincům vzdává výbor spolka
srdečný a uctivý dik.

Pěle-méle s trochou humoru posílá
poslední dobou bradecký dopisovatel „Oavěty lidu.“
Pěle-méle čili slátanina to sice jest, ale bez té
trochy humora a vyloudí nanejvýš útrpný úsměv
nad ubohostí pisatelovou. V posledním čísle se
dokonce diví, že na plakátech vánoční hry není
uvedeno, kdo že předatavoval osla a vola. Pane
pisateli, tu první úlohu přenecháme vám — na
vás je jako $ita, neboť kdybyste své pěle-méle
podepsal písmenami „I. A.“, budete tím ne jednou,
ale dvakrát správač označen. Na — a pro úlohu
tobo paroháče najdete až sám někoho zoela lehce.

Národní Beseda v Hradel Kr. 1908.
Den 25. t.m., kdy koná 90 již representační ples
Ústř. Matice Školské, vítá radostně vybraná spo
lečnost nejen z Hradce, nýbrž i z dalekého okolí.
Přípravy k němu jsou v plaém prouda. Dvorana
Adalbertina bode nádherně dekorována čerstvou
exotickou zelení, jež tvořiti bude svěží rámec kol
tančících. Spanilomyslné tanečnice mile budou pře
kvapeny tanečními pořádky, jež dle návrhu akad.
malíře p. prof. F. J. Blažku skvostné budou vy
praveny. Neutuchající zájem o tento ples zřítí jest
z čilé subskripce a četných reklamací z dáli do
cházejících. Byl-li snad někdo nedopatřením v po
zvání opomenut, nechť laskavě promine. Reklamace
přijímá p. prof. Jan Pivoňka.

Vánoční hra v Burremem. Chbovanci
ústavu pořádají vánuční hru „Čarovná noo“ vne
děli dne 19. ledna. Začátek v 6 hodin.

Dobročinný komitét dam opatřilku
elavnosti „Vánočního stromka“ dne 23. prosince
1907, ve zdejším Radolfina odbývané, 84 viněných
šálů a 34 párů černých punčoch pro dívky, 36
párů černých rukavic, 34 kartounových šátků, 16
pěkných šátků vlněných pro dívky, 15 satenových
pásků na krk pro chlapce a 6 štruksových obleků
8 2 m téže látky na eprávu, 50 m modrého kry
setu na noční kabátky; 1 velkou krabici na klo
bouky chlapecké, 1 velký koš na šátky, 6 hřebenů,
2 m žinky, 2 nůžky, 10 m tkanic ku lemování,
8 tuctů sponek, 1 škatulka špendlíků, jehly, 2
tnety denkliček, 20přaden nebílené bavlny, 4
obaly jehlic, 3 pouzdra háčků, 30 tuctů šněrovadel,
16 m gumy, 12 kusů tkanic, 24 cívek a 4 přadena
nití, 6 pousder kooflíčků a 42 páry bačkor. —
Mimo to zaslaly následojící dámy tyto dary: pí.
Anna Czorbova 4 tucty kapesních šátků ; pí. Marie
Čermáková 1 pár bačkor; pí. Marie Dadková ja
blka, ořechy a fíky; pí. Julie Ganzová 3 čepce;
pí. B. Kořínková krásnou loutku s postýlkou, pe
řinkami a přikrývkou;pí. Aloisie „antróčková 8
teplé sukné; pl. Marie Špalková cukroví na vá
noční stromek a 77 malých kalendářů; nejmeno
vaná pazí2 tucty kapesníchšátké. —Pan V.
Javůrek daroval 20 K; p. JindřichŠelínek 2ška
tulky svíčiček na vánoční stromek, p. továreik

Albrecht Mahlburg ze Smiřic ssslal bedau vína
p. Paldas 9 zbytků pékných látek; p. Jiří Tolman
10 obráskových koib; p. Žaloudek 30 kusů tkanic
bílých, 4 míry, 4'/, tuctu náprstků, 16 háčků, O
nátepničky a knoflíčky. — K domácí slavnosti
Svatomikulášské daroval p. Vojtěch Rážž ořechy a
neznámá paní cokroví. — Paní Olga Matonšová
zaslala hrušky a dětský kočirek ku braní. —
Ředitelství ústavu bluchoněmých vzdává nejuoti
vější díky slavnému dobročinnému komitétu dam a
všem šlecbetným dobrodincům za přízeň a lásku
blochoněmým cbovancům prokazovanou, a za všecky
dary jim věnované, jimiž tak veliká radost chudým
dítkám těm připravena byla, a voláz vdéčného srdce
vřelé „Zaplať Bůb l“

Na vánočky v obecní kuchymi při
spěli p. t.: Po 20 K: J. B. M. Dr. Doubrava, A.
Pokorná, záložna s spofitelna. — Po 10 K: Zá
lošoí Uvěrní Ústav, zastarárna, pivovar, obec. - Po
6 K: Dr. Czorba, Růžena Jeřábková, Jos. Schals,
M. Steinfeldová. — Po 4 K: Řed. Aat. Libický,
E. Procházková, A. Slámová, F. Kfitek, Vilemina
Plesnivá, Marie Hubáčková. — Po 3 K: Emilie
Uhrová. — Po 2 K: M, Faltova. Ž. Krčmářová,
M. Batková, B. z Koschinů, E. Rasová, R. Jirot
ková, A Lukešová, V. Špalek, %. Laxerová, Faje
rerová, H. Rathová, H. Lendeková, M. Fišerová,
A. Morávková, F. Zippeová, F. Chrudimský, A.
Vuleníková, A. Mikešová, K. Trappová, M. Hodo
valová, B Franková, A. Collinová, Lábler, Janeč
ková, M. Čečilová, J. Řezáčová. — Po 1 K: Z.
Buriánková, R. Haker, A. Šeinerová, A. Holečková.
K tomu výtěžek večírku Teodorovičové v Besedě
K 51.— činí úbrnem K 264.

Na týdoaní trhy v liradci Králové
v p. 1907 bylo přivozeno hektolitrů:
pšenice 14.047, žita 12449'/, ječmene 10671,
ovsa 15.763, prosa 213"/,, vikve 420. brachu
183*/,. čočky 681, jahel 464, krap 320, jetel se
mene 2011'/,, Iněn. semene 312*/,, olejky 296'/,,
máku 408/4; zelí kop 3037, okurek 1482, ka
pusty 2561, drobné zeleniny 6832, petržele 563
cerele 478, salátu 3041; mrkve pytlů 3535, ci
bale bí 3016, brambor bl 7759"/,, třešní beček
939, švestek beček 516, jablek bl 1599, hrašek
hl 691; vepřů 539, podsvinčat 30687, kůslat 1874.

Z činnosti a peněžního obratu ©.k.
poštovníhoa tolegrafaiho úřadu Hradee
králové město za rok 1907: Psaníodpo
ručených podáno 83.084, doračeno86.367, peněžních
psaní a balíků podáno 23.105, doručeno 72 006,
poštovních příkazů došlo 1.162, z nichš vypla
ceno 348, vráceno 804, poštovních poukázek po
dáno 838341 (K 1,954.662), doručeno 65.392
(K 2236.150), poštovní dobírky došlo 7528. Do
poštovní spořitelny vloženo 46764 (K 8031.755),
vyplaceno 6373 (K 4,199227). Peněžní obrat:
příjem K 11,616080, vydání K 10,970889, do
bromady K 22,486.919. Telegramů podáno 18516,
doručeno 15.066, došlo a dále dopraveno 60%.
Telefon: 82 stanice,rozhovorů meziměstských 9 876,
depeší podáno 9.556. Podací protokol — vyřízeno
dopisů 3 945.

Vénoček českoslov. obchod. besedy
v Hradci Král. koná se v sobotu dne 18. ledna
1908 v sále Živnost.-čtenář. jedooty. Začátek v 8
hod. več. Pán 2 K, rodina 8 K. Hudba p. Česenka.
Jen svaní.

O činnosti konference sv. Antonína
Ponst. v Novém Hradci Králové, spolku
sv. Vincence z Paula pro dobrovolné ošetřování
chudých v království Českémza rok 1907. Čle
nové činní: P. t. F. Želízko, soused; P. AL Culka,
kooperator; P. A. Vitvar, farář. — Členové přispí
vající: P. t páni a dámy: J. M. nejdůstojnější
pan biskup Dr. Josef Doubrara 20 K; Ústřední
rada 10 K; p. A. Petrof, dvorní továrník 8 K; dp.
F. Lexa, katecheta v Trutnově 7 K; 5 K darovali
vdp. F. Kerner, kanovník a kancléř v Hradci Kr;
'vdp. A. Holub, farář na odpočinku v Nov. Hradci;
vdp. Ferd. Audrlický, farář vČernikovicích; 4K:
p. J. Strachota, lesmistr; sl. Barbora Lexova; 3 K:
p. V. Benda, adjunkt severozápadní dráhy v. v.;
p. J. Kunz, pošt. úředník v. v.; ctih. školské sestry;
sl M. Blažinova; 2 K 40 h: p. J. Irásek, inspek

tor sever. dráhy v. v. R E. Petráň, obchodník;p. F. Kalaš, rolník v Kluku;p. J. Vosolka, c. k.
official v.y.; pí. A. Dušková, hostinská; 2 K 20 h:

„ J. Pokorný; 2 K: p. V. Jandík, starosta; p. Al..
elínek, hostinský; p. St. Cervený, dvorní továrník;

nejmenovaná; p. Ant. Jiroutek, rolník; p. J. Nohejl,
rolník; vlc. obec Roudnička; p. J. Audrlický; p. J.
Holzmann, c. k. četnický strážmistr v. v.; p. P. Farský,
hostinský; p. Ant, Horáček, lesní správce ve Vysoké;
pí. J. Nettlová; p. J. A. Komárek; p. J. Pilnáček;
p. K. Hubáček, lékárník; pí.G. Hermanová; pí. J.
Weinhengstová; pí. Bož. ková; p. J. Fraenkl;
1, K 20 h: pí. A. Dušková, soukromnice; pí.K. Pi
tašová; pí. A. Schonmannová; 1 K: p. F,Souček,
starosta vRoudničce; p. F. Mužík; p. J. Audrlický,

hajný; p. J. Michal; p. B. Prokop; p. J. Vacek; PV. Audrlický; p. J. Vacek; p. Jos. Mráček, c.
četnický závodčí; al E. Vejvodorá; p. F. Šidlikov

ský; p. A. Vejvoda;p. ulhánek; p. V. Špalek;J. Plesnivý; dp. ula, — Příjem činil ú
em 253 K 23h, meci chudé rozdáno252K60 hb,

zbývá— K 68h. — Činnost konference,
| Konferencekonala své schůmkaždý pátek vo



farním domě, navštěvovala a pravidelně týdně podvala 10—13 chudých, případně rodin, poukáz
kami na viny -neb penězi, a vydáno týdně 4

—6 K. V zimě, jakož i o větších svátcích byly
větší Činnost konference vztahovala se na

celou farníosadu. Konference vzdává Pánu Bohu
za hojné požehnání nejvroucnější a volá všem
p. t dobrodincům: »Zaplat Pán Bůhl« Konečně

rosí konference za další podporu a zajišťuje všem
obrodincům modlitby podělených, jakož i vyplnění

zaslíbení božského Spasitele: »Blahoslavení milosrdní,

neboťonimilosrdenství dojdou!«

Aféra Uhota-Teplj ocitlase dne 11. t.m. před kraj. soudem v Chrudimi. K sondu do
stavil se prof. Teplý se svým obbájcem drem
Preiningerem. Dr. Lhota nepřišel, dostavil se
pouze jeho zástapce dr. Schauer. — V Pardubi
cícb dne 16. listopadu 1907 o. k. okres. soud
zjistil mimo jiné, že dr. Lbota dne 16. listopadu
r. 1906 zbil ve své kanceláři holí prof. Teplého
přes race i nohy a že tím zámyelně ztýraného na
těle lebce poškodil. Dne 11. t. m. pak soud od
volací uznal ze naprosto prokázané tělesné ztýrání
Teplébo Lhotou, vylovčiv jakonkoliv nevěrobodaost
prof. Teplého a uznav výslovně, že mu ani ve
snu nenapadlo ucházeti se u někobo o křivou vý
pověď, pavpak že ve známém případě s P.
Hroškou vedl pouze rozhovor o poušití dobrodiní
5 153. tr. z. Odvolací soud zjistil dále a předseda
jeho a největším důrazem problásil, že všechna
drem Lhotou pronesená obvinění slnší považovati
sa křivá a nepravdivá, že však dr. Lhota neu
činil tak v úmysla Teplého urážeti a suižovati,
ale k vůli informaci dra. Sýkory o svém rcz
bodoutí. Dr. Lhuta opakoval to, co mu bylo du
pešeno. V příčině urážky na cti dr. Lhota 08 -
bozen od žaloby naň vznesené, poněvadě výroky
ty pronešeny byly soukromě a nikoli ve veřejné
místnosti (v kanceláři). Dr. Lhota odsuzuje Se
odvolacím soudem pro $ 411. (přečin lehkého
ublížení na těle) do vězení na dva dny zostřené
postem, a jen proto, že jest otcem dvou nezaopa
třených dítek, zaměňuje se mu vězení v pokutu
400 K a v náhradu bolestného 300 K. Výrok
první instance v příčině útrat a soukromoprávných
nároků zhotává nezměněn. Útraty odvolacího ří
zení musí zaplatiti rovněž žalovaný dr Lhota.
Prof. Teplý upustil od astihání dra. Lhoty pro
urážku na oti, jelikož mu dána zástapcem hoto
vým satisfakce tímto prohlášením: „Dr. Antonín
Schauer, advokát z Praby, jako vykázaný plno
mocník p. dra. Leonidy Lhoty, advokáta v Pardu
bicích, prohlašuje, že na základě provedeného
vybetřování se nade vši pochybnost přesvědčil. že
byl jeho p. maodant dr. Leonidas Lhota svědkem
Jos. Skálou obledně domnělého výstapu, jenž 8e
v parku pardobickém doe 24 listop. 1906 státi měl,
uveden v omyl, že jen na základě tohoto omylu
v kanceláři p dra. Sýkory v Chrudimi na odů
vodnění, proč uzavřený emír dodržeti nechce,
uvádel to, co tvoří předmět žaloby p. professora
E. Teplého, a že novahá na základě spisu trest
ního řízení prohlásiti se vší roz 10dností, že p.

Brd E. Teplý byl bez jakékoli své viny Jos.kalou nařčen a litoje toho, še n. základě myl
ných informací se dal strhnouti k (omu, aby ob
vinění toto v kanceláři p. dra. Sýkory opakoval“.
— „H daověrný svědek“ Skála, jemuž €s slušní
lidé vyhýbají, zůstává ve vyšetřování pra zločin
křivého svědectví a podvodu. Přelíčení „ude se
s ním kopnati, jakmile badou vráceny 8oudui spisy.
— Tedy dra. Lbotovi přece v druhé instanci něco
málo sleveno. Nemýlili jsme se v očekávání, že
dříve tolik výmluvná „Osvěta lidu“ stane se ná
padně zamiklou. Všecka její práce tak málo vy
dala! © rozsudku zpráva dne 11. t. m. jen kra
tičká, tolik stručná, že zvláštním řízením osudu
napsáno v ní, še byl dr. Lhota „odsouzen ku vě
zení na 2 dni“, aniž by byla dodána poubá dvě,
ale k úplnosti notná s významná slova „sostře
néma postem“. Dva dny obyčejného vězení přece
se neproměňují v tak velikou pokutu. Zato však
„Osvěta lidu“ měla místa dost, sby pří referátu
tolk stračném jako důležitou věc 2*70amenala,
že P. Teplý své „odpuštění“ (tišteno v „Osv.
lidu“ též v úvozovkách) mohl e8i dr“ola ušetřit,
protože věc, které se týkalo, nebyla vůbec trestná,
Áno, souhlasíme, še podle právnických paragrafů
trestná nebyla; ale tu 80 jedná o to, jak „Oav.
lida“ i po probrané bitvě dovede se stavěti do
rytiřské, soudcovské pósy, jek Be umí ještě teď
otříti o člověka, který odpouští. A prý také dr.
Bohauer mohl si své prohlášení (dia p. Hajna)
ušetřiti. Proč? Snad s vyšší morálky, s bumanity
nebo z jakých důvodů? I nikoliv — věc nebyla
trestná, a proto nebylo potřebí stinčenému páte
rovi dávati veřejnou satisfakci za to nařčení, jímě
byl veřejně špiněn. Vždyťse jednalo jen'o pátera,
a k takovému muži spravedlivě a taktně se sa
chovati má kašdý jen potud, pokud paragrafy me
úprosně nutil; še dr. Lhota posud nad Teplého mrav
ně vyniká, to 90 rosumí samo sebou. Zde páter —
tam pokrokář; jak má tedy pokruková redakce
inak usnsovati? Přece se nep ohřeší proti po

kovým dogmatům. Proto také „Osv. lidu“,
ačkoli slíbila v prosinci r. 1906, že přirozeně její
úsudek o počínání dra. Lhoty bode odsuzující, až
to stýréní bude dokázáno, po konečném soudním
rosudku místo odsonaeníblýskla pohrdavým olea

po prof. Teplém. Čím dál tedy líp. — A v ná
sledujícím čísle ze due 14 t. m. „Osvěta lidu“
nepropustila o ekoncované afáře ani slova. Boz
pochyby sama poznala, jak se jejímu nejikovnému
manóvrování všichni nestranví lidé smějí a jak
vlastní stoupenci projevují neroli nad její ne
obratnosti.

Z Červeného Kostelce. „Útulekav.Jo
uefa“ na Král. Vinohradech, zalotený nádšeným
knézem-kaplanem dp. Ant. Hoffmannem, proaajal
loni prozatím na 6 let „villa Zimova“ v Červ.
Kostelci pro sirotky své jako drahý dům těchto
opuštěných dětí a zároveň feriálnf kolonii. Na 90
dětí radostným zpěvem a veselým štěbetáním oži
vovejo o prázdninách zamiklou až dosud villu,
ležící na pěkném a zdravém místě u lesa v bez
prostřední blízkosti města, jak o tom dočísti se
lze krásně v kalendáři přátel opuštěných dětí
„Sv. Josefu“, redig. Ant. Hoffmannem. Asi 30
dětl-sirotků zůstalo zde přes simo z příčin zdra
votních; navštěvují školy ve městě a svěží již
borský vzduch podkrkonošský jim znamenitě svědčí.
Útolek zdejší pečlivě spravojí 3 ctih. sestry III. ř.
av. Františka. Ve městě i v okolí „Útulek“ zí
skává stále více přízně i dobrodinců. — Štědrý
večer, na který dítky tolik se těší, přinesl radost
i sirotkům z Útulku. Pekoá domácí slavnost vá
nočníbv stromku byla jim připravena. V místnosti
vedie domácí kaple sbrosátdili se chovaogciv 6
hod. večer kolem okrášleného a ozářeného stromku
ván čního, na stolech pak vystaveny hojné dárky.
Díiky zapěly několik písní vánočních, přednesly

dárky, které sirotkům „k Ježíško“ připravila sta
rostlivá péče jich „tatíčka“ dp. Hoffuaona a láska
jiných dobrodinců. Jaká radost zářila z očí dítek
všech, když si své dárky odnášely! Tiché této
elavnosti zúčastnili se též vldp. farář K. Bauch,
příznivec Útulku, za městskou radu p. Al. Kejzlar,
řiditel dívčí úkoly p. Košťal 8 chotí, obchodník
p. Mojžíš, p. katech. Hernych a j„ — O novém
roce nehráli sirotci vánoční bru „Pouť sirotka“ od
Jos. Fiekáčka v domě katol. jednoty a to ve pro
spěch Utulku. Hra těšila se tak Četné návštěvě,
že divad. místnost byla až přeplněna. Proto byla
bra opakována a aíce 4. ledna odpoledne pro
školní ditky a 6. ledna pro dospělé. Vánoční tato
dojemná hra byla pěkně nacvičena a sebrána.
Krásoá byla úvodní „píseň sirotků“. Hojná účast
ovědčila, že přízni 86 zde těší Útulek, jakož i 0
tom, že dětské hry vánoční se rády poslouchají.
Při této příležitosti vzdává správa Útulku srdečné
diky paní Miká »vé, alečné Vičkové, slečně Smeč
kové, pánům Hermannovi, J. Cbráskovi, Frant.
Kejzlarovi, Hepnarovi a všem z divadelního od
bora katol. jednoty, kteří svoji radou a pomocí
přispěli ke zdarn hry. — Nejdůst. bisk. konsistoř
ráčila laskavě dovoliti — k radosti ctih. sester
i chovanců, aby v pěkné domácí kapli byla cho
vána Nejev. Svátost Olt., jakož aby jednou týdné
tam byla aloužena mše sv., aby £ přítomnosti
Krista, přítele dítek, se všichni těšili, a aby láska
a dach Kristův vanul Útulkem! — Kéž nový rok
1908 bude příznivým Útalku, a kóž Bůb mu vzbudí
nové a četné dobrodince, kteří by snahy ústavu
podporovali|

Z Třebeševa (okres rychnovský). Dne
12 ledna t r. odpoledne konala se důvěrná schůze
katol. v hostinci p. V. Bezdeka, při které před
nášel p. sekretář J. Možík z Hradce Kr. Dovodil,
ktersk liberalismus vedi ke vzrůstu kapitalismu,
jemaž Čeliti chtěla oevěrecká soc. demokracie. Ta
však nikdy lidstvo uspokojiti a blažiti nemůže,
protože člověk nemá jen tělo, nýbrž i duči. Ba i
v pozemském ohledu vede lidstvo píše k většímu
zotročení neš k vysvobození. Protože i ostatní
liberální strany politické naše nejvyšší duchovní
statky nechrání, nýbrž je apíše ničí, proto povatala
strana katolického lida, Kof se smažile hlasme, ji
organisací a podporováním dobrého katol. tisko
posilujme! Řečník odměněn soublasem a potleskem.
Orgamsace místní utvrzena (členů 36) a přibylo
nových 12 odběratelů Štítn. Odebírají se tn však
i jiné katolické časopisy. Důvěrníkem zvolen opět
horlivý p. Václav Šabata, apoludůvěrníky pp. F.
Šabata, J. Bezděk, J. Voda a Ant. Masik —
Bůh žehnej daláí Činnosti organisece|

Těšký úraz. Bolestná rána stihla rodinu
p. Jórky, malite v Upici. V sobotu jela. dcera
Božena na saních, necbávajíc jednu nobn volně
viseti mimo korbu. Najednou v zátočce u hostince
p. Nyklíčka sklously sáně k sloupu, ns němž při
pevnéno elektrické vedení. Noba dívce byla tak
Bilně k sloupu přiražens, že se jí nad kotalkem
rosdrula; nyní bylo nutao v turnovské nemocnicí
rostříšténou nobu amputovati.

Z Kutnohorska. Volební přípravy do
českého sněmu mobly by u oás dobře nésti jméno:
Zmatek nad zmatek. Ze všech stran chystá se do
nejprodátho boje strana agrární; než má malheury
se svými kandidáty. Nejprve, jak jeme oznámili,
hodlala kandidovat náj. velkostatka p. Harelku
s Ronova, který však utal se osobností na Čá
slavsku, 8 nímž jsme v jeden okres volební spo
Jeni, kandidátem pro své pokrokové agréruictví
nemožným, a tak bylo mutoo od něho upustiti. Za
kandidáta nabísel se po něm p. Novotný, rolník
s Přítoky, před nedávnemješté mladolecha nyní
sa nového kursu agrární předák. Než proti aému

vyslovili se ostře na Cáslavsku i sami mledočeši,
protože jako evangelický klerikál naprosto by tam
Deprošel a na Kutaoborska by na venku pro něho
nesehnal- se příslušný počet blasů pro jeho akci
8 družstevním mletím. Vyblédaat byl tody za kan
didáta muž, který by mél minulost čístou a který
by v krusích rolnických našel sympatií,a byl to
p. ©. k. vrohní zvěrolékař Wagner z Oáslavě, jeaž
svojí akcí o založení spolku pro ušlechtilý chov
koní venkova dobře se sspaal Ten však kandi-,
dataru odmítl. A tak po dlouhém hledání nalezen
vbodný kandidát v osobě prý samého předsedy
zemědělské rady p. Kubra. Naši agrární předácí
doufají, še tento muž, vynikající i svým konser
vativním smýšlením i svými schopnostmi, bade aa
všech stranách přijat « důvěrou. Může ae tak státi,
ač neuškodí-li mu kortešování p. Švejka, kteřého

ně sama strana agrární má prý po krk. UvidímeJ
Z Čáslavská. Volbydo anému probudily

orgunisační Činnost na všech stranách. Nedávno
konána byla v Čáslavi schůze sociálně-demokr.
Strany, na níž úeneseno, aby všade ve všech ob
cích, i kde jest jen 5 členů, ustavena byla orga
nisace a zvolen důvěrník, kterému zvláště na
grdce vloženo má býti šíření tisku strany. Jest
viděti, že sociální demokraté pracovati chtějí dů
kladně na pevných základech. A slyš:me-li jména
osob, které se tuhoto díla ujaly, musíme oznati,
že jest u nich i cbuf ku prácií síla uloženou
vykonati. — Za sociální demokracií jde strana
agrární, aby zvláště na venkově a v obcích, kde
neutrpěla porážka uaprostou, zapustila nové a
piloéjál kořeny. Užívá k tomu zvláště schůzí ře
pařských, nevíme ovšem, jakým právem odvažují
se řečníci řepařské jednoty nahbáněti vodu ns
složení politické a užívati k tomu i prostředků,
které neukazují jen ideální soaby pomoci rolníku
proti cakrovarům. V čele táto agitace stojí ovšem
pochopiteluě oa prvním místě maozí p. evaoge
ličtí sousedé. — Strana mladočeská pouští venkov
téměř úplně se zřetele, chtějíc uhájiti posice své
ve městech, a hotova jest podporovati snahy
agrárníků proti organisaci sociálně-demukratické,
pár.dně-sociální a katolické strany lidové. —
Poslední tato strana přistapuje na základě praž
ského sjezdu k doplačoí své organisační mtě a
hodlá s výsledky svými Čítati na brzké schůsi
svých důvěrníků. Bylo by jen záhodno, aby roz
vinuta byla činnost tím intensivoější, čím více do
rážejí snaby stran protichůdných a to nejen na
Čáslavsku samotném, ale v celém volebním okresu
— tedy i sa hranicemi avska — pa Kutno
horsku.

Z Čáslavě. Jame ve znamení voleb, dosa- .
váde jenom spolkových. Badou-li však volby zem
ské tak boařlivé neb aspoň nenrovnané jako
jedaotlivých valných bromad a bude-li jim před-.
cházeti tolik debat často více osobuích než věc
ných, pak bude únor měsícem ne mrazu, ale
horka. Ostatně zdá se tak, když oblášen jest
protikandidát dosavadního posl. p. dr. Zimmra.
v osobě p. dra. Morstadta z Kutaó Hory a Boci
alistického předáka z Prahy. Ve volební skupině
naší rozhodne ovšem Čáslav, v niž ovšem siluč
působiti bude patriotiemas. — Neprozíravý Čím
výboru občanské sáložny, která nechala si ojíti
příležitost ku koupi tak výborného objektu, jako
byl botel „U králevice“ a která ku stavbě svého
domu koupila místo toho dva domy na náměstí,
nese už své ovoce. Smýslení členů výboru jest
rozděleno a pro samé nové 8 nové návrby nelze
ge hoouti z místa, takže pomalu cena stavebního
místa nynějšího bude stejně veliká, jaká byla
cena hotelu, s jehož koupě pro strach před kon
kurencí sešlo. Slyšeli jeme, že někteří členové
záložny, zvláště členové venkovětí velmi těžce to
nesou a zaznamenáváme to k pilné úvase. —
Spolek paní a dívek počíná svou činnost huma
nitní v novém správním roce sa vedení pí. H.
Krejčové, choti c. k. míst. rady.

Z Petéh u Čáslavě. Dne 9. lednabyle
u nás pořádána schůze řepařská. Velice nemile
působilo na mnohé účastníky pozuání, že někte
rým pp. řepařám nesaleží ani tolik na sdrašení
řepařském, jako spíše na tom, aby někteří našinci
byli zlákání do tábora agrárníků. A proto podáván
byl každému arch k podepsání se ko straač agrární.
Někteří jej podepsali, ale jen s nevédumosti a ne
s přesvědčení,a dnes již takové jedaáuí odsuzují.
Když organisace řepařeké — tedy řepařské, a ni
koli politická. V sobotu nato byla pořádána v Bra

čicích veřejná schůze lidu, na níž promlavil Hakýp. poslanec Fr. Šebats. Vylíčil v řeči přes 2 hod.
trvající postup precí na říšské radě a stanovisko,

notlivým bodům zaujala. Účastníků, mezi nimiš
bylo i dosti stoupenců jiných stran politických,
bylo ke třem stům. Paa poslanec prokázal širo
roshled v otázkách národobospodářských. Po
byl vybídnut, by sodpověděl pomaámku p.
renta na ochůzi řepařské v Potěhách, jakoby ros
umělvíce Inu a ovsunež řepě. Pamposlanecpo
litoval p. referenta jmenované schůze, že v jebo
nepřítomnosti, kdyš se brámiti nemobi, takto s9
vyjádřil. Pravil, še má vystudováno celé gymas
slum a hospodářskou školu v Táboře, aže to tedy
učil pěvtovati metoliko oves, nýbri i Mimo
to še byl po více let beapodářskýmdoletem, Ů

né



před, jistě hodai jsou ddhesly s podbraly, a za
sluhují podpory a ochrany. Jedná se o Andreje

' Hlinka, faráře Ružombeřekého z diecése upišeké,
kterýž od biskupa svého nejdůst. Alexandra Párvy
stižen jest trestem suspense „ex informata con
seientia“. Jestliže farář onen dle normy onoho
Návodu u svých věřících duchovní aprávu konaje
a lid avůj uče, jasyka lidového užíval, a „maje
Mtost nad zástopem“ dle příkladu ducbovenstva
v Irsku 6 lidem cítí, nebo dle příkladu knčžstva
v Německu opřel se snabám směřujícím k ponl
žení s hospodářskému zničení lidu a oaopak ze
všech sil pracoval o osvobození 8 povznesení lidu,
nelze říci, že by tím úřad svůj zanedbával, ba
spíše že jej chvalitebně plnil,a třeba že auaky
přotivné potíral, přáce aváho úřadu konaje, práva
svého užíval a nikoho vpraydě uraaiti nemohi. Ale
sni přilnutí a láska k svémn rodn glovemskému
ani odpor proti notorjakým snahám národnostního
sjednocení všech ebyvátel „ tedy také
pomaďarštění kmene slovenského nemůže se mu
sa chybu vyčítati. Jestliže však takovými sna
bami a pracemi doznal nelibosti a odporu avého
biakapa, odportento. měl se týkati jen způsobu 8
měl přílišnéu -horlivost zdirigovati nebo zmírniti,
alkoli však věc sama potlačiti nebo trestati. Po
korně podepsaní nikterak neosobují si pronášeti
soud nad nejd. biskupem faráře A Hlinky; nie
méně příklad zemřelého biskupa košického Zik
monda Bubicse připouští domnívati se, že mnohé
věci, které jinde json neslýchanými, v Uhrách
jsou více než možnými, kdežto jest obávati se,
aby v objetí světské vlády, jako kdysi za císařů
Konstantia a Valenta, církevní cit nebyl udušen a
pravá víra ohrožena. Faráf Hlinka po celé Moravó
i za jejími hranicemi v ostatním území národa
českoslovanského znám jest jako vřelý milovník
a obránce svého národa; ze zbožných poutí oa
Velehrad na Moravě též jako kněz bohabojný a
sbožný ctitel av. apoštolů slovanských Cyrilla a
Methoda. Poněvadž pak utrpení jeho a trest jeho
erkevní, kterýmě je stižen, nikterak se neshoduje
a povabou a bodootou knéze tohoto, podepsaní
přímluvčí za Andreje Hlinku k nohám Vaší Sva
tosti ge aklánějí, usilovně proslce, aby vyřízení
jeho rekursu n Sv. Stolice podaného již se neod
"dalovalo, nýbrž brzo bylo skončeno; a poněvadě
viny, které se Andreji Hlinkovi vytýkají, pode
psaným zdají se spíše notorickými nežli tajnými,
prosí, aby Andrej Hlinka, dovoleno-li, dle před
pisů kanonickéko procesu byl souzen a nebyl
mad vina Gvoji trestán ; kdyžtě, pokud trestu ge
týká, dle napomenutí alovatného učitele kánonů
papeže Benedikta XIX. (Desynod. die. lib. 12.
e. 8. n. 6.) „omnis auspicio malae notae certe
Jobibeada eat ac pro viribns exaludenda“ —
lechno podoaření čpatné pověstijest určitě zu
mozíti a dle ajl vymýtiti.“ Zasoublasu kněží sou
rodáků — Výbor Jednoty duchovenstva diecése
bračnské na Moravě. V Brač, 24. prosince 1907.
Podpisy.

Narevost maďarské. Na uherskémSlo
vácko v Hroštině působí vlastenecký kněz kaplan
Tománek, jehož maďaroni kde mohou stíhejí. Pro

toto pronásledování Tománka a pokojných, uvě
domělých občanů dostali notář a učitel anonymní
dopis, kde poukázáno na pravé štváče. Notář
sháněl pisatele a doufal ho nalézti v Iileté Ma
rišce Macákové. [lynto notář a učitel vzali děvče
Ba obecní dům, kdež otázkami chtěli na děvčeti
vynutiti, že dopis psala. Nepomohly ani otázky,
ani nabízené peníze, proto vzal notář ručnici,
kterou přiložil dítěti na prsa s vybrůžkou, že je
sestřelí, nepřizná-li se. Dávée nemohlo ve přiznatí,
ježto dopisu nepsalo, a v leku omdlelo. — Do
mebe volající bestiálnost maďarská.

Chrám neb oltářní obraz vymaluje
mdarma — pouze sa obnos režijní — v roce
1908 v Čechách, na Moravě neb ve Slezsku akad.
malíř. známý odborník malby clrkevní. Přyblášky
Ba „Rozhledyv umění církevním“,Praha—Vino
hrady, 176. (Týž umělec vymaloval roku minulého
velký oltářní obras pro farní chrám Páně vRábí)

Trh uhelný. Odbyt ve všech pánvích u
helných oelé ní Evropy dostoupil v měsíci
spa roku minulého výše nebývalé a na tó výší
dosad se udržel. Alo ahelné doly vmocnářetví
rakouském, především v království Českém nemohly

Pogo,Godnhlápo'tdkraktemoVkvydru
donled „patřičný se strany vládní. Nouze o uhlí

1 A oočuooti vlastné rv protože veškeré

PAU AA dahavodezah
s obnášelykoncem nh minuléhorokuoslé bn28.000 apů v ouhelné pánvi.

m M EHate r. 1904* mně, než bylo. .padáš
Šebo domácího uhlí pomérnédalekoméněnaš.
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P
hráškové na dolu98 K, kdéštoná: pod r

8droh dabdávásdi 157 M3"=

déhostředníchdruhůprotiomně£r.1906stoupis
pouze asi o 20%, (činila cena ch druhů dob
rých záámek v r. 1906 K 69, proti ceně nynější
K 82 per 10 tun). Podobné cenové poměry jeou
též u ostatních panví českých kamenouhelných; i
tyto byly ve svých požadavcích co 80 cen týče
skromnější, než uhlí cizosemské k nám dovážené.
Vážné napomenutí, bychom drabé ublí německé
nechali Němcům, a více užívali lacinějšího českého.
Jest tu ještě na povolaných činitelích, by vymohli

snížení Jopravních Base) a zamezili chystané svýšení jich.
Ustavení organisnce šivnostemské.

V pondělí, dae 6. t. m. konals se ustavající valná
bromada Sdrušení Českých katolických šivnostníků
pro král. české v místnostech hostince „U 8 kosk“
v Křemencové ol. v Proze. Účast © řad šivnostnictva
i jeho přátel byla hojná. Dostavili se zejména říšětí
poslanci: Dr. Jos. Myslivao,Václav Myslivec, Josef
Prokop, Antonín Šachl s MiloZáraba, za Sdružení

Česk.kato! pá 8 eda rolníkFr, Šafránekz Dol. Města a I. míštopředseda Josef Adámek, rolník
z Vojtěchova, dále vdpp.: děkan Vaněk s Pelhřimova,
kaplan Kytýr s Chorošic, Žížala z Naslí, prof. Drá
valík z Vinobrad, koncip. finenční prokuratory dr.
Gust. Mazanec a j. v. Po 8. hod. več. zahájil sobůzi
jménem ovolavatelů p. Jos. Hovádek, kuihařský mistr
v Praze, který též zvolen předsedou sobůse. Zapiso
vatelem zvolen red. Juogr, načež předseda zahójil
jednání, a nato ujel se slova říšský poslanec Václav
Mysliveo z Prahy. Řečník rozbovořív se o postavení
živnostnictva, ukázal na cesty a prostředky, jimiž
dlušno k nápravě pracorati. Jednou s nich je orga
nisace divnostniotva, která bohdá splní naděje do ní
kladené. Po přečtení stanov, kteréž nomyslkě
schváleny, nastalo přihlišování člýnů aválení fagfci
onáři. Předsedou zvolen pan Prokop Jindra, %fr.
svršků ve Vršovicích, za místopředsedu p. Josef Ho
vádek, knihař v Praze II., do výbora zvolení pp.
Staněk K., trahlářský mistr na Král. Vínobradech,
Frant. Knotek, dámaký krejčí v Prase II, František
Čampelík, řezbář z Mělníka, Antonín Drápalík, pr.f.
na Král. Vinobradech, Edv. Bystřický, mistr obav
nický v Praze I., Em. Jnogr, tajemník Kr. Vinohrady,
Jan Sýkora, kolář v Noslích, Váci. Myslivec, říšnký
Poslanec z Prahy, Kopecký, mistr krejčovský ze
Žižkova, K. Žížala, porozmk s Nuslí. Ze nábradníky
zvoleni pp.: Fr. Ptáček, mistr zámečnický v Praze
IU., J. Havel, mistr obuvnický v Praze I., Jen Bari
únek, obavník v Praze II., Fr. Hon, holičv Praze II.,
rovisory účtů svolení: Jan Vaňura, pánský krejčí
v Praze II. a Karel Brož, důchodní s Nuslí. Členské
příspěvky prozatím ustanoveny: zápisné 60 hal., pří
apěvek členů řádných měsíčně 20 haléřů, příspěvek
psk členů příspívajících na 2 K ročně. Při voloých
návrzích usneseno přikročit k vydávání časopisu
živnostenského; dříve, neš k tomu dojde, zřídí se ra
brike pro věcí $ivnostenské v některém stávajícím
časopisu, nejapíše v „Meči“. Tím byl pořad jednání
vyčerpán, načež předieda pěkným doslovem scbůsi
ukončil. Hned po té konala ae scnůse výborová, kde
rozděleny fankoe a ustanovena nová schůze výhora
na den 16. t. m. o 6. hod. večerní v místnostech „U
8 kosů“ v Křemencově nl, Záleží nyní na našem
křesťansky smýšlejicím divnostnictva, aby hojným
přistapováním k Sdražení tomuto utrořilo mohatnou,
silnou orgenisací svou. V každé části města, neb na
veukově všude tam, kde přihlásí se nejméně deset
členů, založí se ihned místní odbor Sdružení českých
kstolických živnostníků Přihlášky členů, žádosti o
schůze, přednášky a fečníky přijímá a vyřizaje místo
předseda Sdružení tohuto pan Jos, Hovádek, knibař
v Praze-Il, Křemencora ul, 1250,

Proti nadmntí oavědůpjese
odvar česneku v mióce. Na litr mléka dají se s03—3
česneky, nechají se řádní povařit, načež se mléko
zcedí a uechová v lábri. Čím je uleženéjší, tím lepší.
Nadmatému dobytěeti dává se kašdou čtrrt hodina
čtvrt aš půl litra odvaru.

Všechnupíci slepšíme, kdyšdojetele,
smíšenin travinatých | na Juka zasejeme kmín, j
zralé zrnka píci činí chutocu, zášivnou a chrání dó

bytek před nebespečným nadýmáním. Z těchto příčja
po měřici do oglta přidávejme 1 aš 1 a půl Kilogr.
kmínu, což platí zejména o jeteli, v němá vydrží do
saorání, neboť je rostlina dvouleté.

Oblíné směsky úl amaišeníny v polo
bácb méně úrodných od nepaměti oblíbené v novější
době ss doporočají jsko nový pobrok hospodářeký.
Potvrzuje se tím opětstaré skudenost še není všech:
špatné, co naši předkové dělávali. Novější výskamdy
jenom potvrsují staré skošenosti, coš platí i o smds
kách, jež u nás býraly oblíbené a všade snámé
jmény mršice, pilovník, troják, viĎák std. Seěsky jepu
jistější, lépe se daří, sypou dobře a mají těšší
neš plodiny nesmíchazé. Dobřetadíš pochodí na borágdh,
kdyš se vrátí k osvědčeným mržicím, pilorníkům, a
jiným směskám dávno osvědčeným.

Nase námeořnletví válečné. Vál
námořnictví naše bylo následkem zeměpisné rozl
Mše naší v KV. až XVII století omešeno na něko k
lodí, pronajatých k potlačení námořního loupežnictví.
čsKar „MarieTaregiea JosefaII„dadlosice
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dových: člunů a 6 podmořských člunů. Nejstaršího
typu jeou válečné lodi „Monarch“, „Wien“, „Budapost“,

spušténé ne moře r. 1696—6.pů odního typu jsoulodě „Habeburg“, „Arpad“, „Bábenberg“ 010.000 ta
nách, které mají velikou rychlost s jsou způsobilé
k provádění útoků. Nevýhodnými jsou proto, že děle
jsou umístěna nad sobou, a še dobře mířenou ranoa

dvě " mobou hýtisnišena. Dle nejnovějšíhovsora byly loni vystavěny lodi „Arcivévoda Karel“,
„Bedřich“, Ferdinand“, „Maxmilian“. Železné kon
strakce dodaly k nim železárny vítkovické, Nové lodě
mejí mnohem více děl a mohou čeliti i nejsilnějším
franconsským, asglickým a ruským Jodím. Ovšem ne
mohou se rovnat japonským a americkým lodím. Počet
našich lodí zdá se býti kruhům vojenským malým a
žádají, aby počet naších válečných lodí zvýšen byl na
16. Krahy vojenské slibují si mnobo od informační
cesty delegací do Terstu a Pulje. Doufejí, že delegace
s vlastního názoru poznají nedostatečnost našeho vá
lečného loďstva a še nobudoa atevětí se protí poro
lení většího obnosu na doplnění jeho.

Kolik jest všechSlovanů na světě?
Profesor kyjevské university Florinskij uvádí tato
nejnovější data statistická: Rusů koncem roku 1906
bylo 102,840.000. Z těch bylo: Velkorasů 86,064 000,
Malorasů 80,926000, Bělorusů 6,861.000; Poláků
19,200,000; Srbů a Chorvatů 9,135.000; Bulbarů
5,440000, Slováků 2,671.000; Slovinců 1,475.000;
Kadabů 366.000; Lažických Srbů 157.000; všech Slo
vanů bylo tedy roku 1906 dohromady 148,521.000.—
Tvrdí-li prof Niederle, če roční přírůstek Slovanů ob
náší dva m.liony duší, možno směle počet Florinkého
zaokroahlití dnes na 180 milionů duší. Bade-li pří
růstek teu stejnoměrně pokračovati, obnášel by
1926 počet všech Slovanů 200 milionů. Kdyby Bi
Blorané svorni, pak zajisté byli by nejdůležitějším
Žinitelem v otázce evropské,

Kde chce míti laciné mléko dobré,
ať chová kozu bezrohou,bladkosratou,jakéšv Alpách
'vypástovalí.Koza spotřebujemálopícea dojí poměr
více než kráva. Netřeba nákladných chlórů a mléko
je zdravější a výživnější, zejména oproti nemocem
plicním jistější. Zvláště chudším rodinám a drobněj
ším chalupníkům, dělníkům se proto chov koz vkaš
dém ohledu vyplatí.

Tržní zprávy.
V Hřadoi Králové, dne 11. Jedna 1908.1 ni

plpnice K1700 —17-70, šita K 17-00— 17-20,
oa K 11:40—12'20, prosa K 12 00—00'00, vikre K 11-20
aš 13—, hrachu K 2200—26-—, ona K 6-70—8-20,
dačky K 56-— aš30—, jabel K 2200—24-—, krup K
£3:00—40:00 bramborů K 5-40—3-60, 1 hl jetelojého
somtenečervenéhoK 144"00—146'00, ruského-K —00,
1 OBI.jetelového semfnka bílého K 00%W—00—,
máku K 30-—400, lnjného: A 90—$0—, j
kg žitných otrab K 1400—0000, 100 kg pšeničnýc
otrab 14-00—1600, I kg másla čerstvého K 1-98
aš 208, 1 kg másla převařeného K —00—0000,
1 kg sádla vopřového K 1-76—180, 1 kg tyaroha K
0-28—0'—, 1 vejce K 0'07—0-08, I kopa okurek K o —
až 000, 1 kopa zelí K 000—0'00, 1 kopa kapusty
K 130—2 60, 1 hl oibale K 190—330, kopa drob.
seleniny K 180—3'60, 1 pytel mrkve K 1-10—1-60,
1 bečka hrašek K 0.0 — 00—, 1beška švestek
K 00—00, 1 hl jablek K0'00—00—, Na týd, obilní
trh v Hradci Králové dne 11. ledna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěsnioe 481 hektol,, žita
441, ječmene 85, ovse 64, prosa 0, vikve 0, hra
cha 12, čočky 0, jahel 00, krap 20, jetelov. sominka
105, lněného semeno 13, máku 1/3. — 2.) Zeleniny:
gelí 90 kop, okurek 0 kop, kapusty.8 kop, cibule
6 hl, drob. seleniny 10 hl, mrkve 7 pytlů,
brambor 22 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoos: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestekbaček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů O kusy, podevinčat 261 kusů, kůslat
0 kasy.

Prohlášení,
Zástapoi živnostenských s natev vo schůzi

De 9. ledhů 1908 nenesli' so jádajakaě k volbě do
emského sněmu kandidovati — a kandidaturu ta
šemošaě podporovati — osvědčeného jiš pracovníka,
elezasloušilého mude pro celý polabský kraj, zejména
šak Královéhradecký a Jaroměřeko-Josofovabý pema

30Dn.EFrantiěka Ulricha,
jtarostn královakýhu vánpého města Hradce Králové.

Za obchodní grobinm H. Richter, V. J. Špalek,
Za II. širnostenaké společenstvo Ant. Fait.

Za III. dirnostanské opolečemstvoJos. Růžička.
Za IV. divnostenské společenstvo Václav Modek.

(Z j jask výčep. , .S ZEnáma nd otoejaEPener
Listárna rodskoo. m

„JboNechanic ZajimavézejeAasátyo Boo
umilkovi otiskneme příště. Litajeme, fe nebylo

<hasd—„Dadioe,„szhnor ka daptPardubice, atd. téš příšté. — Mnoho látkyavláštěsokó.<hýlomaLapalegatick nddlaliti4
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Veledůstojnému dachovenstvu
doporačoje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílnapro veškeré práce i

wskostelní a pozlacovačsíví 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. (45.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k sřízoní oltářů, kazatelen, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobau a v provedení nejdokonalejším

při nejmíroější ceně.

Spocielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nahlédnatí.

jiřinek
drubů elitních, osvědčených,10kusů zá
8 K, dokud zásoba stačí.

Jos. Hulata,
děkan ve %$šestarech.

Kupte sl tyto spisy:

KareliV. jako křesťana vlastenec.
Píše Jih Sahula, Cena 4 K.

Rozmarné příhody. 'Humoresky.
Píše Jiří Sabula. Cena 1:10 K.

Objednávky vyřidí

Biskupská knihtiskárna v Hradel Král.

KŘÍŽOVÉ CESTY|
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované,

(Z pevné tvrdé sádry
velice levné. ==

SOŠKY „VZKŘÍŠENÍ“
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

KJARUSJARUSEK
A IPol;

Pa

TT

TIN Ve AShe A7SVA

utným
Působí vzhled, výprava a síla zvaku

gramofonů a fonografů

M
A

První Český odborný závod mlu
vicími stroji na Moravě.

JE Riu

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám

svíce oltářní
voskové a polovoskové

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník

== v HradoiKrálové,=
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskupské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj. duchov.

správám dop-:ručen.

doporučuje se uctivě

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsoutřeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České

a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-l: nic
objednáno.

m Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

(Gklady:
Budapešt, VIII.kerJózsef
kórůt 15 =. — Praba,
Ferdinandova tř. 45. —

M:

Proti Volné myšlenoe.
Takový název nete právěvydaná brošurav „Ča

sových Urabách“, již sepsal

dr. František Reyl.
Jadrný, obražný spis ten způsobem poutavým

s popolárním poučuje, proti jaké „volné“ myšlence
dlužno se stavěti. Vysvětluje m»rkantně nedůslednosti
a chytráctví „volných“ myslitelů deterministů, boj po
blavárů „Volné myšlenky“ proti náboženatvívůoe.
Puatel probírá velmi zajímavě volnomyslitelskápra
vidla o autoritě rozama a „humanitním náboženství“
poukazuje oa neudržitelná d.gmata těchto myslitelů,
edělaje, jak málo dbají tito skutečné vědy, ač stále
se jí vychloubají. V brožaře vytčeno, jsk málo může
náš národ čekati od tohoto mazinárodního nirasní;
pravé, nezdravé cíla Volné myšlenky postaveny zde
do náležitóho avětla.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
PEB“ Stran 32. Cena pouze 8 haléřů. "Ig

Při hromadných objednávkách značné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

(| administrace „Časových Uvah'!
v Hradci Král.

i

|

Pilně čtěte
a všude rozšiřujte

velice časový a pro obrana katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Přítomná koiha dokezuje pádnými příklady, jak
pokr: kový tisk sesurovoje váš národ nízkými nprosto
temi, jak pokrokové listy o katoliotvu nestoudně lhon,
jek převracejí ze zášti proti nám pravou vědu, jských
zákeřnických podekuků užívají, aby štít katolictva
potřísnili, atd.

Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
sociála, "který při různých schůzích má odhaliti prevou
povahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
tevěty bojují.

Kašdý se může « kniby poučiti, jak rafinovaná
slobs, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

v | Videa-VU,AM orkz. Stran 328. Cena 1-70K franko.

PŘTRA BUSKA DYNOVÉ (ji omntysšorma „p BÁT vy obra

<v.SYCHROVĚ. mil , Biskupská knihtiskárna
i |- (Provedenopřes 600olt. a B.hrobů) S pátky. p = v Hradci Králové.

O oo o00ne m. *ohoromstvazvláštnívýhody,E G DOL

„., : u . .

JE|- 'Dodárámúhií mz
- Přímé ddbodnatí šádoucno.

. Pro P. T.pánypekaře. dodávám
vi tagony pří cenách nejlevnějších,

K ONO
— |



Před volbami.
(8) Vyskytla ne otáska, zda katolická naše

strana má kandidovati všade nebo jen tam,
kde jsou jaké také naděje. Kdyby se volilo do
zemského sněmu všeobec. hlasovacím právem,
návrh na obecné kandidování byl by snad pc
někad odůvodněn přáním, abychom tak zjistili

počet svých voličů, ač i v tom ohledu bylo byosti pochybnosti, zda jest takové zjištění
správné a zda dává podklad k určitým zárč
rům. Pokud katolický lid na všech místech ne
bade úplaě probozen, pokud mo nebude jasno,
oč v tak zvaných „klerikálních“ u „protikle
rikálních“ heslech běží, potud každézjiš ování
volbami jest pochybné. Teprve až lid všude
pochopí pravý význam boje protiklerikálního,
nabude volební blasová statistika též své dů
ležitosti.

Tím ovšem nechci navrhovati, aby počet
kandidator našich do zemského sněma byl
příliš obmezován. Hontí katolické již tu jednoa
Jest, a proto dložno chápati se všech čelných

rostředků, jimiž by oejen vnitřně bylo posí
eno, ale též zevnějším projevem svým ve vol
bách ukázalo svou váhu proti zapřísáblým ne
přátelům a vůbec vůči všem mocnostem ve
řejného života. Nedá se popříti, že právě vol
bami přesvědčení katolického lida prochází
ohněm zkojšky a že ge probouzí i tam, kde
posud dřímalo tak, jako jiskra doutná v po
peln. Volební agitací, schůzemi, čilejším du
Ševním žilobitím katolíci se probouzejí, posi

dlužno určovati počet k+ndidatur dle počtu
ecbopných kaodidátů, neboť neschopný kandi
dát nemůže jednak nadchnooti čilejší a vlir
nější činitele k agitaci, jedoak působí mravní
ochablost, která může hodně obroziti katolický
život v tom onom volebním okresu. A tak ne
schopného muže nelze přijímat ani za sčítacíh>
kandidata, ani za buditele katolickóbu hautí,
jakkoli na druhé straně jisto jest, že schopný
a rozhledlý kandidát mnoho prospěje 1 v kraji
protikatolicky zamořeném.

Kandidujme tedy jen v takových rozmě
recb, jimž úwěrný jest počet schopných nebo
schopnéjších kundidátů. Toto přání 4 tato ná
lada jest vlastní všema kněžstvu a všem intel
ligentním katolickým laikům, neboť nelze za
jisté jen tak beze všeho vybíjeti se do prázdna
a ktomu ještě pro katolickou věc eklízeti po
stněch, jenž bolestně zraňuje drohdy i nejodda
nější katolíky. Okolnost tuto potřebí v bedlivou
úvahu bráti zejména ve volbách do zermského
Sněmu, v nichž jest menší pučet voličů, než
bylo za všeobecného práva dv říšské rady, a
v nichž tedy agitace uepřátelská, jsouc 80u
atředěnější, bude také účinnější.

Nenznávám oprávněnosti hlasům, že ve
volbách zemekých jde o jiné zájmy a že tedy
postap katolický bude míti více překážek, než
jak měl za voleb do říšské rady. Náboženské
otázky přece trvají v nestenčené síle, ano pro
blubují se a rozlévají do všech obcí a chatek,
solidarita katolíků mohutní, kdežto v táboře
protikatolickém jsou to zase titíž nepřátelé,
kteří boudou štváti proti nám právě tak, jaku
Štvali v čase voleb říšských. Ja+u-li nepřátelé
naši vždy a všude ve zbrani, nemůžeme i my
ani oa chvíli zbraně své zavěšovati na ramena.

Mimo tuto úvahu mám na srdci ještě
jednu prosbu k těm, kdož budou orčovati
místa kundidatur. Ve skupinách městských mají
posud pevné posice mladučeší. Leckde ve městech
bude kandidovati mladočech popniární,zuačného
vlivo, snad i purkmistr některého města vo
Jební skupiny. Není radao proti takovému
kandidáta jmenovati katolického, protože jako
vůbec ve městech posud naděje naše na úspěch
eiluoé býti nemohou, tak ijavlášťů vzhledem
k významnémo kaodidáta takovému spoléhati
se na značný výsledek, bylo by bláhovostí.
K tomu ke všemu přistopoje pak jistota, že
i dobří katolíci takovérou kandidáta pro jeho
záslužnou Činoost důvěry své gdodeprou a že
zbytečně vzbudilo by ee v něm trvalé zaajetí

pro oprávněným katolickým sájmům do buvucnosti, jimž v minalosti šetroě a plnohle
dů vycházel vstříc. Nemusím připominati, že
řádky tyto píši ze skošeností, nebuf znám
místa, na něž moha ukázati prstem a na nich
sobraziti poměry, které jsem právě vylíčil.
Hoslo o obecných kandidatarách masl býti
tedy dobře orášeno s náležitým zřetelem

kppr hy jichž nedbati, znamenalobylebkotštné sibřávání se sájmy katolickými,
ejicbž ochrana přece nemůže se vykonávati

| prosíravé taktiky.

zkadC esn
soudním okresu sešli ve na porada kodší, aby

každý a nich přinesl deznam důvěroíků z jed
| notlivých vosnic; čím více důvěrníků, tím 16
pe, a aby atanoven byl den důvěrnické schůze
okresní. Na této schůzí aech? kandidát posla
nectví promluví o blavalcb otázkách veřejných,
nechť vytkne úkoly a vhodným způsobem
vloží na srdce všem důvěrníkům, jak 8gi
tační povinnost jest jim vykonávati, aby koru
nována byla týsledkem. Opakoji, še o tento
postup jest se postarati 00 nejdříve a v kaž
dém okresu, kdež bude strana katolického
lidu kandidovati.

Kulturní hlídka,
(3) Jak rozumíme skutečnému vel

néma prám hladovacíma may. Kdybybyl
měl při říšských volbách každý volič skotečn“u
volnost, tu by byli přišli socialisté dobře o polo
vici mandátů. Přes jasné znění zákona ozývaly se
£ úst socialistických hrozby, prohlašován šikovnou
slohovou formou bojkot „nepřátelům dělnictva“,
k volebnímu osudí bylo plno občanů přímo vlečeno
e lístky vyplněnými od socialistů a pod jménem
kandidátovým důkladně přeškrtanými. A po vol
bách vybíjel se vztek proti svobodně volícím lidem,
jak se dalo — a to netoliko v táboře rudém. Ku
toličtí zemědělci zvlášť mohou mnoho vypravovati
o utrpení, jež jim schystáno od agrárníků. Právě
ti, kteří nejvíce provolávali elávu sv.-bodě volební,
ukázali se při volbich jako bezcitní despotové.
Proč jenom „Právo lidu“ a jiné listy nám nepřá
telské zapomněly dopovědét, jakým způsobem při
prakei volební pravá svoboda by měla skutečný
průchod? [au, protože věděli, jak obrovský počet
lístků by se jim byl v různé strany rozletél. My
však nepřestaneme nalehati na to, aby měla volba
plnou svobodu na všech stranách; bude to pro
nás i praktickou výhodou, poněvadž různými
úskoky, nepřímými vyhrůžkami a podobně hlasů
získávati nechceme, ale zato stojíme o to, aby ne
kalé kramařství a násilí stran jiných bylo zast:
veno. Ve Švýcarsku odevzdá se volební lístek
voliči teprve u volební komise: a llstkem odejde
volič do zvláštní oddělené místoosti, kde sám na
píše jméno kaodidátovo tajně při Čemě se Demnsí
obávati slídivých zraků lidí jiných, a pak vloží
sbalený hlasovací lístek do osudí.

Tak by tomu mělo býti i u nás. Ale již saly
šíme námitku: „Vždyť přece některý volič ani
neumí psátil“ Rozumíme těm humanitářům, kteří
by se laskavě uvolili dělati písaře třebas voličům
všechném a zcela zdarma. Tažme se k-lik doapé
lých lidí nyní vlastně psáti neumí. Vzpomeňme si
jak právě tací zcela prostomyslní, nenmělí lidé
byli pro stoupence „pokroku“ velice vítaným vc
lebním materiálem. A pak i taková překážka dula
by se několikerým způsobem odstraniti. Ostatné
jest snadno vysvétlitelno, proč ti avětlonoš své,
kteří kladou důraz na vzdělanost, uvédomělost a
pod., ti, kteří šmabem vyčítají katolíkům zpáteč
victví, rádi užívali složeb právě téch lidí, již se
sotva podepsati dovedli. A pak jejich polnice hla
holily, jak „ovědomělý lid promluvil“ Naším he
slem býti musí, aby všeobecné hlasovací právo
bylo naprosto tajné, protožs by jinak trpěla vo
ličská svoboda, jako loni. Nějaký švindli při tajné
volbě naši protivníci si vymyslí, ale takové šalby
již budou málo účinné.

Hanba Rlegrovi a Palackéma! Tak
volali po řeči posl. A. Němce čuští soc demo
kraté v „Budějovické pivnici“, aby dokázali, že
jsou přece taky-vlastenci. Ovšem kdyby bývali
provolávali tém velikým mužům „slávu“, kdyby je
velebili jako lidi vlastní, obrátili by se oba v hrobě
ned přihláškou takových „stonpenců“. Ovšem že
naše oficieloí vlastenecká společnost takový projev
rudým poníženě odpustí, protože jim prominula
jit 1 tlostší výroky. Ná ti smisne na „kle
rikálech“.

Proti pozérským reformátorám
umění pronesl pozorobodná slova dr, F. X. Jiřík
ve své zahajovací přednášcčk dorostu výtvarných
umělců na akademii umění (viz „Dílo z r. 1907,
č. 8. « 9.) Vybídl k bedlivému stadia déjin umění,
varoval před podceňováním toho, co vytvořily věký
mioulé a končil slovy: „Většina novotářů 8 radi
kalismem pouse kokotuje, poněvadž ee hra taková
považuje za moderní a dělá sdání genia; a aby
docilili efektu a velkých masa, dělají peeudo
geniové vše právě naopak, neš jak tradice nčí.j
Považují za originálal, malují-li obrazybez kresby,
bez motivu, bez mýklohky,„stttbnjíi církaní
úmění, genre, komposici, Perepektivu, tuatomii.

Doufám, že k tomuto táboru sedepřipojke“ —Slova ta v přatý Úas. 00 ták no
Škodí sdárnéma vývoji uméní, jako ná De
foukanoat féch, kteří by se měli p hodně

skrouihů ga a“pak ve fáleti,u | 'a, i vi . Repálo
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Školský obzor.

C. k. skušební komisse pro školy obecné a
měšťanskév HradeiKrálovépřijímák kovanéžá
dosti ke skouškám učitelské způsobilosti pro ob
dobí květnové 1908 do konce března t. r. — Žá
dosti za dispens podány buďtež nejdéle do konce
února t. r. Přílohy jest opatřiti kolkem 30 hb. —
Kolkované žádostí externistů ke zkoněce učitelské
dospělosti přijímá ředitelství © k. ústavu kn vsdé=
lání učitelů v Hradci Králové do I. března £. r.

Externistky uveďtež v žádostech důvody, z kterých
žádají, aby směly maturovati na zdejším ústavě.
— K šádosti jest přiložiti: vysvědčení maturitní
nebo poslední vysvědčení školní ; křestní list (stáří
19 let, dispens věku se neuděluje); vysvědčení od
lékaře úředně ustenoveného; vysvědčení o mravní
zachovalosti, není-li žadatel uslanoven ve školní
slažbó; vypsání života a způsobu, jak se vzdělá
val. — Připomenutí: Známky na m:turitním vy
svědčení ze střední školy z nech' v'tních před
mětů ukládají povinnost z nich konati skousku,
pokod jsou oa učitelském ústavě předměty obli
gátními. Zkoušky z dovedností vykonají se v době
zkoušek písemních v květou. — Kolkované žádosti
ke zkouškám ze ženských ručních prací jest za
alati témož ředitalství nejdéle do 1. května 1908.

(3) Farizejská logika „Času“ 0 „klerikalssmu“
na středních školách. Jedaá 88 o to, má-li i pro
fessor nekatolického smýšlení v kostele klekati,
křižovati se a pod. Časopis „Čech“ chce, aby tak
professoři činili, poněvadž každý přísahá, že „bude
mezi svéřenou mládeží se vším úsilím buditi aší
šiti netoliko vědomosti... . nýbrž v mezích avé
zvláštní působnosti také smysl pro zbožnost, mrav
nost a zákonný tád“ Herbenův orgán nazývá lo
g'ků důkazu „Čechova“ jednodoše podvodnou, po
něvadž uelse ze zákona a služební pfisaby vyvu=
zovat víc, než v aich je; alužebaí přísaha prý
nedefiauje jistý druh zbožnosti, „neurčuje, že by
to musila býti právé zbožnost katolická a Koste ní.“

AD0, pravdou jest že se nemá vkládati do
přísaby víc, než co v ní jest; jest pravdou, £> ta
přísaha výslovně nepoukazuje ua způsob zbožnosti
specielně katolické. Ale proč jen „Čas“ v tomto
případě chce m'uviti tak důkladné „právnicky ?“
Při sákonu přece se také jedná o správný výklad;
cbarakterní člověk lebce poznává co Činiti, aby se
vyhovělo duchu a nikolé pouse písmené sákuma.

Professor uvážlivý zajisté ví, proč, za javých 0kolností a 8 jakou nadějí byla nložena profossar
stvu přísaha hořejšíao způsobu Některý psedag G
potká na ulici choť svého představe zóbo nebo Kol
legy, na kterou pro bněv sotva se může podívati
— ale přece smekne klobouk 8 uctivým „ruku
Ubám“. Kdyby však v kostele při Čtení evangelia
měl vstáti, už si myslí, že by zradil svoje „pře
svědčení“. Modlí-i se Žáci před vyučováním
modlitba Kristova, musí se dívati echválně do
okna, aby vsácné „přesvědčení“ neutrpělo trhlin.
„Musí“ na př. v kostele místo klidnóho sezení
Čieti nějakou světskou knihu, aby svému „pře
svědčení“ nezadal. Badiž nám rozuměno| Newlu
víme o tom, zda jest povinea každý paed g g dle
služební přísahy dělati v kostele kříž, klek-ti a
podobně. Ale tolik jest přece žádoneno, aby vy
zývavým způsobem nedával před mládeží na jevo
hotovou zášť k tomu náboženskému přesvádčení,
jež děti po svých matkách přejaly. Tohk přece se
může žádati, aby paedag g který jest jinde samá
poklona, zachoval v kostele aspoů tolik společen
ského taktu a takovou šetrnost k citům jiných
projevoval, jako činí bez rozpaků jinde.

„Čas“ ví. o jaké paedaKogy se na předním
místě jedna. Zoá dobřesvoje, vlo těch, ktetí, kde
mohou, o církevní zřízení a kato.ickó náboženství
vůbec jízlivě sertrou, amš by jakýmkoli spůsobem
budili a šíříli smy-l aspoň pro abožnost jiného
rásu, neš jaká jest katolická. Jen se ptejte těch,
kteří tolik na „klerikálal jho“ hubují, jským „ne
klerikálním“ způsobem mládež aspů k nějaké
mimokatolické zbožnosti přivádějí. Vidíte u nich
vtělenou negaci, posměchz nadpřirozeného a hlavně
krujní nesnašelivost k tomu náboteaství, jež vy

znává většina dítek, jež jsou jim k výchové svěy.
Nechť oe uráží, zda chtějí oharakterné plniti

svoji slušební přísabu ty celé zástupy paedagogů,
ktoré přejmů provolávají, še má býh výdkova ná
došenská vyloučena s našáko školství. Ti lidé še
chtějí „se vším úsůlá buditi a šířiti smysl pro
sbožnost ?“ To mílže tyrditi jen d.zý farizej.

A snad myslili to s plněním služeba! přísahy
vážněti paedag gové, kteří podepsali protest proti
sřízehí katolického gymonsia vindhradského, do
něhož jim vlastně nic nebylo?

A obtějí gand „se vším úcilím dířiti
pro zbožnost“ ti četní paeda 16, Kteří se zastá

nfpztojoedpvgbom be
paedsgogové přese problašovali 2s hotového mučed

P LAhokÍ"orůnddí"kthlýnelMláneĚ sahe:ženstvílidskéřemeslema ©



O takové vychovatele se jedná na přesnémuristě, drahý „Čase“ ! Ty to sám dobře víš.Proto
sanechej farisejského vykrucorání a podívej se
dobře ma denní praksi svých chrásěnců. Mlavíš o
dělání kříše, o klekání a satím chceš svým siro
kým pláštěm ochranným přikryti notorické nevěrce,
kteří by raději všemožné věci jiné činili, než aby
se odhodlali utvrzovati mezi mládeží smysl pro

pobožnodt A teď řekní sám, kde jest podrod azeharakternost| Ostatné ma te dávají příslušnou
odpověď sami charskterní a rozvážní profesoři,
které nedovedou popléstinejvětší skoky a klika
tiny herbenovské leg-ky.

SHny volné školy francouseké. Překvapující
žaloba podána ve Francii soudním instancím.
Učitel v jisté malé obci v departemeata Cote
d'Or vedi ve škole řeči protivlastenecké, besbožné
a nemravné. Na to otec jednoho dítěte učitele za
žaloval a požadoval na něm mahradu za vzešlou
Škodu ve své domácnosti následkem jeho učení,
v obnosu 2000 fr, odrolávaje se při tom na $
1362. občanského zákona, dle něhož vůbec každ
čin, jímž někdo jicý je poškozen, ukládá činiteli
povinnost k náhradě. S«ud první instance pro
hlásil se ve při té za nepříslušný z toho důvodu,
že postup učitele ve škole náleží ku posouzení
šk -lutmu úřadu, kterýž stížnost vyřídí cestou
disciplinární. Ale žalobník odvolal ge z rozsudku
eppellační instanci do Dijonu, která požadavek
otcův uznala za oprávněný.

Učitelstvo, které dosud přetvořovalo si děti
cizích rodičů dle svého libovolně, jest nyní velice
vzrušeno, poněvadž více méně kráčí ve stopách
učitele odsouzeného. I rodiče nekatolického smý
Šlení staví 8e nyní do jedné řady 8 kotolíky
proti učitelům, kteří zlehčují před dětmi cit
vlastenecký, vtloukají do nich atheismus a pod.
Ministr spravedlnosti, aby ei Molocha nevěry

pral sobě nepobouřil, řekl v parlamentě: „Rs2odně pustarám se o prostředky, aby učitelé před
takovými přehmaty rodičů byli chráněni.“
Jenže přání rodičů bude těžko v cestu se stavěti.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Prase. Dr. Jan Kryš

táfek: Déjiny nové doby (Dějiny národa němec
kého v dvbě parlamentu fraokfurtského) | Seš. 6
a 7. za 120 K. Dilo velmi cenné. — Zábav ve
černích roč. 28, čis. 3. — F. J. Andrlík: Kame
pický hrobník. Za 60 hal. — Sebrané spisy B.
Brodekého, sv. X Fenilletony. Seš. 126.—131. po
30 bal. — Křesťanská škole. Řídí V. Špaček.
S přílohami: „Obrana“ pravdy křesťanské ve ve
řejném životě a „Rodinné vychováni.“ Roč. předpl.
na Kř. Školu 7 K, na Rod. vychování 2 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v Olomouci.
Frant. Polívka: Užitkové a pamětihodné rostliny
cizích zemí. Seš. 7.—10. Za 2 K. — Moravsko
slezská kronika roč. 18., sv. 4.: Hrat kopřiv. Na
psal F. Holub. Cena 1 K. Na Morav. slez. kro
niku ve svazcích dvouměsičních přednlácí se ročně
8 K. — Rich. Landa: Rodiče a dět Deset pů
vodních litografií pro mládeš od 3—6 r ků. Kresby
provedeny jsou aa 10 motivů národnící plsní aři
kadel. Velmi zajímavé Cena 120 K.

O beřlemech. Kaltarně bistorická studie se
zvláštním zřetelem k zemím korany sv. V. slavské
a uherskému Slovensku. Napsal K. Proc'.i.ka.
S přečetnými vyobrazeními. Cena 340 K. „tniba
velmi zajímavá. Nákladem Gastava Fraocla v Prase.

Nový Život. Revue pro literaturu a umění.
Vede a vydává K. Dostál-Lntinov. Roč. XE., čís.
10. a 11. Roční předpl. 10 K přijímá redakce
v Prostějově. Administrace ve Valeš. Meziřtčí,

Nákladem J. Laichtra na Král. Vimohra
dech. Tělověda. Základy morfol gie. člověka. Napsal
dr. Babák. Seš. J. za 48h. Laichterova Výboru
nejlepšlch spisů poučných kniba 30, — Sociální
problemy. — Napsal H. George. Přeložil dr. J.
Franěk. Seš. 1. sbírky vynikajících spisů k výchově
člověka: „Otázky a Názory“, roč. VII. Seš.za 30
bal., vycházejí čtrnáctidenně,

Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a
politice. Řídí a vydává V. Vlček. Vychází měsíčně,
roč. 37., čís. 12. Administrace na Král. Vinohra
dech. Roč. předplatné 1440 K.

Časopis katol. duchovenstva. S pří! 1 vě
novanou theologické literatuře národů slovanských.
Redaktoři dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tampa«. 4..A.
Podlsha. Roč. 48. seš. 10.: A. Špaldák: O princi
pech výklada začátku Genese dle VÍ. Solov'eva
8 Jj. — Dr. J. Samsour: Příčiny roskolu mezi
církví východní s západní. — Dr. A. Podlabs:
Arcidiecése pražská v době sedisvacantise r. 1733
—1734. — Dr.L. Petr: Katolická církev ve Spoj.
Státech. — Dr. J. Novotný: Zjevy spiritistické ap...
Doporučujeme

různé pokus
d Tampach:

v Praze. í
Kněze Voj. Demboleckébo z řádu Fraatiškánů

Paměti o Lisovčíků proti odbojným

r a jejich spojencům v letech 1619—1622.sky zpracoval A. Kotík. Nákladem J. Kotíka
na Smíchově. Za 120 K.

SS. Euchoristia. Orgán spolku kněží klaně
Jících se nejsv. Svátosti Oltářní. Řídí K. Sojka.
Roč. XIII, čís. 1. Členové spolku dostávají časo
pis za členský příspěvek, ostatní za roč. předpi.
2 K. Redakce a administrace: J. Blokša, farář
v Majetíně, p. Brodek u Přerova.

Nákladem J. R. Vilímka v Prase. K. Tůma:
Garibaldi. Knihovny historické s kulturní sešit 3.
Za 48 hal. — J. Klecanda: Prach s broky. Vi
limkovy Hamoristické knihovny seš. 40 za30 hal.
— Vinetou, rudý gentleman Cestopisných románů
dr. K. Maye seš. 166 za 32 hal.

Causeries frangaises | Besedník francouzský,
zábavný i poučný. Řídí a vydává J. Kubín, pro
fossor v Jičíně. Roč. VI., č. Vychází měsíčně zu
roč. předpl. 3 K.

Několik čri s posledních 15 let města Pros
tějova. Nákladem dražetva Městekého spolkového
domu v Prostějově

Se-afinské Květy. Časopis terciářů Česko
slovanských. Roč. VIL., čís. 4. Řídí P. J. Rubrin

B Administrace v Olomonci přijímá roč. předpl.2K —

NN

NÁBYTEK
KOBERCE

dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené :

továrny :

A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTI n. Orl

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

První toho Napsal
druhu dílo Josef Basl.
v literatuře 9 mnoha sty

české, obrazů,„A
Celé dílo vyjde ve 4 dílech po?8—10 sešitech.

Cena sešitu 25 kr. Ukázku ochotně zašle
každý koihkupec.

Wakladatel

L L. Kober v Praze, Vodičkova ul.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., str, 82)
dostati Ise 1 kusza 3bal. —50 kusůza1K
wbiskupské knihtiskárně

v Hradei Králové.

dedavatele na biskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věšových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

se zárukou. Pre nemajetné obce na splátky;
cena levné, jekost výborná,

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

1903.

*oprupom9)8]Z:9061d4pu0"T

"g06172H8Jo[M8pem3812

Vídeň 1906 Zlatá medaile.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného aznání,
které Jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová svíčkárna a voskárna v KL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské máměstí 40.

Telefon 914.

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

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vrannu obnosem K 30.000.

Křestní lisíy

Biskopská knihtiskárna,

rady ,
píšíth |já

ziji BU
oiih

gšt
Ski:
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Paramenta.

Prmní českýkatolickýzárod re Yilal

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech -kostelních paramentů,
PŘ-88AOL

<KNGUENNENGENNKLKÍI-IISZHUNMY-4430-

chinů),nebes a Přijmutíplesovýchtoalet praperů . kovového máčiní.

spolkových m provéstimožnopo celouzimnísezonu Genníky,ne Dožo o na ukásko |
obetarámtáž ko.|| v každé hodině večerní.

é nádoby, kříže
1" a L U V místě bez konkurence. Veledůstojnému

19Videň, duchovenstvu!
2 VII o., Kaiser

straeseĎ.,vedleLa- Jj. F. L A N G M A M S, Praha-l,al.
n chrámu e. a k.dvornífotograf Jan ptaněk, ae Srl„19 n.,

Na ukáskusasílá v Hradoi Králové. Konriktakéul. ený o orolete
se vše franco. i doporučiti svůj hojně zásobenýA sklad ve vlastní dílně ručně prace

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciborit,
ampy, svícny, kaditelnice, kropem

De Kom nany Kv
U =——Prvníčeská=——

j v přesném slohu církevním. Staré

výroba gramofonů. | předmětyznovuopravujevpůvodní| intenci a jen o ohmízlatí a střidří. Na požádáníhotovéOBp>Svůj k svému!ij

Rudolf Váňa
w Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

! prácena ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a' V

sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 2d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudšímkostelům. piva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresova
. ves rob

v Litomyšli
ky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Pánům sklenářům A Zahradnísumdoporučaje svůj hojně zásobený

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/30 cm po 16 hal.
obohod přírodnímvínem, no © P

lahůdkami,konserv.rybami, E k P Í SY 2404, « 10,
sýry, cizí uzeninou, nejjemněj- o ; í etuvielstreje cd| 81 ju ja K koušonéi 9 ku K

ei donoračuje svoje nejdokons ojš e enářské, zaručeně vyzkoušené diamanty EHsO A.

šími likéry, koňakem atd. Kor. 8-— výše. — Žálejte cenníky i ueznamy. ' Dodání kamkoliv drahou.

A Mojestrojeskytajíkoed čistýma lahodnýmSklady tabalového skla.

Hodernípražirnakávy. V w K.V.Skuherský,c. a k. dvorní dodavatel

Rozšiřujte

NC : : Časové úvahy '" = protihotelu„Merkur“===

p něnípollsE EEE =Daié OKO X OKAATRAPOAV A1) AKAT A6
v HradciKrálové, S le atataate uto ) o
1 (protiGrandhotelu):: % ZIMA T

1 protisdenní výpovědíu 69 u nÝROodenej MOUMASAÍK | sournavY © ©i 4/0

Ě výpovědí. PORTIERY h lezské nejlepší jakosti, jakož
Kk záka přespůl milionukorun. JAN ZÁCLONY kladenské nejlepšíjakosti ahnědéi brb“

Í Složní lístky zdarma. STORY kety objednati 20, za „fhodné ceny v úřaHY ar em| O10UPRyana, we snim) snolaěnos
Pam oBrampěn poriorán . UHLÁKY Všeobecné úvěrní společnosti,

— Jindřišská ulice č.1 PŘÍSTAVCE zapsaného společenstva 8 ročením obmezeným

TR , ZÁSTĚNY v Hradoi Králové,
z PVR proti Grand-hotelu.ja danŠÍ || KOBERCEmms bonyvýhodně.=
RES (J. Sylvaterův k ls ;

synovec,nástupce) se zajet 15 E Úřadajese vepředníoo ledu? hod.ránodood S A—uměleckýzávod— 2 Areato tě)81KAT ASSS|| YK DKKKOK
proMálbu p ě

oknkostelních H yea

„zm £ Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
ul. nové blíže Ma- , .

: lálo náměn, ÚHrepřes zúrokuje veškery dosavadní 4/4% vklady
A městí pod loubím) dopo

ŠÍ | Judodáníoben"crí- | í 0
j n chod nejjednodui- pe 9JE Ao 04

o a

. = sice 1 se dnem 1. Mijma £ r. počínajíc. > ( “
Z rámy, slíčmí osasemám. Záruka obce, poplatníků a spořitelny.

Volkoré , izey I odberná rada besoro irey besplatni, Ztráta jakákoliv úplně nemožná.vší závaznost:ku definitivní objednávce.,

ORP"Naesšetnájvořejná| písemnápochvalnájuanání,<)
Založeno roku 1830.
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| denně 60 přídavekdo žrádla jen Ba Uhalář:] pravého
pícního vápna.

Prasátka rostou„v

j l í očividně, kdyšse značkou 1 8 jim bospodyška
přidává| pravi

delnědošíra SN“ ovětoznámého pravého

pleního an „Hospodář“
Učiňte proto malou skooška a přesvědšíte

se, še bes „pícního“ to dále nejde!! 8 bg plom
bovaný balíček sa K 2 — nefranko, 25 kg atojí
K 6—, 50 kg K 1126, 100 bg K 32, Pi

většíobjednávce svláštní ceny.

|| Družstvo „Hospodář“vMiloticíchn. Bečvou.

Dn cas mBaNunBnm
oN

Důležité upozornění.
důst. ducho

Vys.Feholim,Úslaví ozn oo.
Omemnji velect. P, T. svým příznivcům © aákasníkům, že rozé řiv svůj závod, měl jsem na afeteli, abych

sa stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po

slon iti sboším nelepěta. Proto jes mí umóžněno příodebírce aspoň s veškerého sboší dttali ceny
tuctevé jako pro obdchodmáka,abych dokául, že možno

don velkou +výhodou potřeby bvé u firmy"křesťanskéo

Na skladě a velikém výběru mám aboží: mýdla
toiletní, ceešechvůních6cenách.Kartáčky
masuby,pasty,crémy,ústnávody. Kartáčenavlasy,
Webeny, omen , barvana vlasy, vůně vestknostnýchpro dárrky, osvědčené crém dla k holení,
vyskoujené anglické. Velký ro obných jehlicdřilvy
dámských hřeblnků4do vlasů a lrc veškerého druhu
tolletnich potřeb.

Rovněžvěeliképotřeby olásenkářské .
Vlasyustříhanénebo . kupují sa ceny.

RP“ Cenníkna požádání ználu obratem pošty. Da
Na přání dovolí si osobně přijítse vzorky a podat

žádané vysvětlenív úotě při ky.e

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

U bodnějšía nejlevnějšíná
kapní pramen v Rakvuekuvoškorých

Bola,paraman
rádi vů, borců aovov bon ršího
závodu v Čechách, c. a k, voríbo vatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Órl, č. a

ce uznávacích referencí 9pdporu —ové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné ve vyprošuje.

ACBI XCBI KEPDX BD XEODX

Jan Horák,*soukenník

v Rychnověnad Kněžnou i

B
X

ě
x

zasílá na požádání vždy

dle roční salsomny kollekci

n rekohdruhůryvýldakám
své vlasiní výroby,Avkleki tu-i cizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

DĚ důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanskéhozávodu ja

Z dobu více nežMfegiletého působení."!
Učiňte,pra, ro objednávkamaskoulku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

K80DXOOPXC952ARD GDKba0aber6D

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailit.

| Veledůstojnémuduchovenstvudoporučujese
první anejstarší odbornédílaspazářskéKarla Zavadila

v Hradci Králové č. 83.
k uhbotovení veškerých t©
stolních nádeb ze stříbra,
bronsu a jiných kovů od nej
jednoduššího do nejakvostaěj
lího proredení, v každém

vsorku a ryse církevním slohu.
Vše přesně, člstě a důkladně

uhotovnje se v mé vlastní dílně
jen ročně, čímž nmožněno
mí dodati veledůstojnému da
chovenatvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho

n hten Hilostírerido
telat nádoby jen v ohmi

alatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry.:le, řádně a
levně vyřisají

Vše zasíláu jen posvěcené,

Vzork 1
hotovéboží nnkukáakafranko

Be zašlou.
Chuděím kostelům možnosplácetbes přirážek.

pŠmodporotení ených nemáníoruce.„=Prosím veledůstejné duchovenstvo o laskavou příze
8 důvěru závodudomácímu.

Spolkém doporuenji rychlé a lovné provedení od"a ká „poikovýchatd.

Specielní výroba a sklad o
domácích

Jedniček,
koupacích van
a sem Šbonáeu "|

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko

l
I|l i

Půjčují za nejmírnější poplatky

bu národnímslavnostem

Moblekylii
všech druhů.

R Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
) obleků historických.

Antonín Měkota,
Bradec Král, Pětidomy, č. 288.

veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

mlýnů, domů, arebních míst, dolů, továren

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí be co nejrychleji. —

Největšíagendaj -ě „ (rozemaká,tak

Kaucelář „Hůtel Hyršl«,

Zápisné 5 K,

HAVŠTÍVENKÝ

KAXXXXXXXXXXX

Dražba
v obecní

zastavárně Královéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude
= v sobotudne 18.ledna1908——

od 9. bod. ranní
do 12. hod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetízků sla
tých, stříbrných atd., rovněž i ze Šatatva,
prádla a rozličných druhů látek, obuvi, kol,

šicích strojů atd.. které
do konce listopadu 1007 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy lze nej
déle do čtvrtka před dražbou baďtozúro
čiti aoeb vyplatiti, Po čtrnáct dní před dražbou
účtuje se dražební poplatek mimo úrok a

sice 2 haléře z jedné koraoy.

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.

V případu,že by se všechny zástavy neprc
o odbýváse dražba pová v dobotu

25. ledna 1908.

Zamřámího odberu
j Kriirrákřadoskéobecní

SE
přepychovéze želoza, Bea |

ch nebvlastnichvý
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Pokrok humanity v Německu.
(3) Dejte národo za náboženství nábradou

mravooku, sestavenou dle nejmodernějších
pravidel filosofických. Místo víry vládniž věda,
která sama již činí lidi lepšími, mravnějšími|
Pryč s autoritou nadpřirozenou, řiďme se ra
ději zdravým rozumem lidským! A nač dále
koldovati křesťanské charitě? Nač přikazorati,
že máme bližního milovati pro Boha? Vyrostli
jsme z plenek, není nám potřebí příkazů čer
paných z přežilých legend! My zavedeme hu
mapito moderní, postavenou na základech lidské
filosefie, jež nám zcela stačí. — Tahle a jim
podobná hesla ozývají se nyní tolik často. Co
posud postavila?

Právě Německo jest brdo na své filosefy,
jimž se sama cizina kuří. Přivádí však Němce
— jinak zce'a vážně přemýšlející — autorita
obdivovaných filoscfů k úsilné práci refor
mační na poli homanitním, sociálním, kaltur
ním? Jde theorie ruku v race 8 praksí? A
přece sarmi ti, kteří se křesťanskému sebezá
pora posrnívají, mohou z životní prakse lehce
poznati, že sebe lesklejší fráze nápravu nepři
nesou, nebude-li apřímné obětavosti u šířítelů
různých moderních idef, neodhodlá-li se do
brovclně nespravedlivý ochvatitel k vrácení
své kořisti, nepolituje-Ji srdečně karabáčník,
že spoluobčany nespravedlivě týral, atd. Zásad
moderních idei užívají rádi lidé ještě teukrát,
když jim něco vynášejí, když prospívají jejich
moci. Jinak — vale, bumanito, spravedlnosti,
svobudo! Nejliberálnájší zákony světské do
vedou sobci překrucovati ve prospěch své h.
mižposti. Kdo se uebojí Toho, který zkoumá
erdce i ledví a Jehuž oklaepati nelze, dovede
— je-li hodně bystrý — proklouznootí jako
štika i nejhustší sítí zákonů. Uf zaváděti
rafinovaně, boze studu barbarství formoa mu
derní. Nových výzkumů a zásad umí takový
egvista chytrácky zneujÍvati pro své osobní

"djle; dovede převraceti i nejjasnější log-ku.
Německý učenec — a veliký učenec —

Mommsen mlavil o rozbíjení českých lebek. —

weckého lidu“, hlasováním schválil pověstnou

FEUILLETON
B Y T.

Zamilovanémn ženichovi E. E.

(M) »Aby už to kati spralil«
>Co se ti stalo, Matějíčku, co pak 7e
Matějíček, chlapík Široký jako vrátka, malý

chasník ruměných tvaří, si odplivl.
»Ale nejde mi to nějak dohromady, pantáto;

Anče pořád kdesi cosi, abychom tu kopulaci
urycblili“ dobrá, myslím, opatřil jsem pro oba ty
doklady, zadal o ohiášky, dvakrát už jsme shození
s kazatelny, na katechismu jsme byli, vše je ho
tovo, ale — aby to kati spralila

Dloubým douškem zalil svou dlouhou řeč,
»No, co ale)«

. »Peníze mu scházejíe, štípnul Matějíčka po

. štěváček Barta,
»Mrzáku«, odfleknul opovržlivě Matějíček a

. hodil na stůl nabitou portmonku, svčera jsem
dostal od Anče véno, dvacet desítek, pěkných
jako jsrní lupínky.=

»To daš něco k lepšímu, Matějíčku, viď ?«
sNic nedá k lepšímu, nedopitové«, sebral

něženku rozumný pantáta Rozhon, sale dopověz,
incku, co ti ještě schází k sĎatku«!

*To hlavní.n
»No tak už jednou to pověz, co ti scházíla
»Bytí Celou vesnici jsem sbéhal, nikde nic.

Všechna „obsezeno; kde není obsazeno — u toho
ničemy Černíka — tem mne nechce do bytu
vzít, že jsem mu tebdá nechtěl dělat otroka, že
jsem mu náhodou a jen nabodou vytloukl okno;
hospodář Dostál mne nechce se ženou v domě
tnít — nemá taky místo, u Nanynčina hospodáře
také nemůžeme bydliť, tak mi to jde všechno čehý
hot, hned bych vším i témi oddavkami praštill«

oHele, slavíčka,nemá hnizdečko«, štípl Bárta.

protipolskou předlohu, která jest vlastné ní
vrhem na bezcitné Inpičství ve velkém. A pak
že není potřebí kromé lidských, měnivých zá
konů také nezvratných zákonů BožskýchI

Co se naslibovali praští pohlaváři zá
stapcům našim, jaké blaho by vládlo v českém
lida pod praporem černobílým! Národ náš
ovšem neuvěřil. Vždyť Prusko při zabírání
části Polsky také dávalo slavné sliby Polákům
v příčině národních práv. Nyní pak praská
vláda i parlament základní zákony porašily
samy způsobem přímo barbarským, rozhodly
se oloupiti pozňanské Poláky o nemovité statky
po otcíchb zděděné, aby germanisace v Poznaň
sko tím rychleji postupovala, aby símě pro
testautismu zde rychle vyrostlo v strom. Po
voleno proským sněmem vládě 200 milionů
marek oa zakoopení polské půdy, jež se má
pak rozprodati německým kolonistům. Tak od
hlasováno muži očenýmíi, kteří jsou znalci o
tázky oárodnostní a sociální a z nichž mnozí
vydávají hlabokormyslné právnické spisy.

Ovšem že takto bezohledně, surovou patou
pošlapán zákon chránící soukromý majetek —
a toi od těch, kteří se rozčilovali nad vy
vlastňovací theorif soc. demukratůl

A jak hladce lupičskou výorava dovedoa
praští státníci ormlouvatil Sám konservativní
poslanec šl. Heydebraad prohlásil, že existence
státu je důležitější než posvátnost majetku sou
krcmého!! | Jeho stonpenci mu ještě tleskali.
V konservativcích aspoň trochu se houlo svě
dormí. ' Prý smí býti vyvlastuěno nejvýše do
70000 hektarů; z návrhu mlavícího 0 300 mi
livnech škrtli milostivě 100 milionů. Ale není
toto jednání stejně zavržení hodné jako návrh
vládní? Jesthže návrh byl mravný, pak se
mohla povohtisama jakákoliv; nesrovnával-li
Ne S nejpřirozenějšími zásalami lidskosti, pak
bylo hříchem do nebe volajícím povolovati
somu jakoukoliv. Ostatně jednání konservativců
jest velice farizejské, Aby to příliš před světero
nekřičelo, povolili zatím míň; pak — až vloy
všeobecného rozčilení se uklidní, povolí i ta
částku, kterou zatím strhli.

Říšský kaucléř Bůliw docela řekl, že jest
pov'nností státu. aby aůstal národním 1 sa cenu——————],

»Vincku, daš-li na pivo, ja ti poradíme, pu
vídá prmalý Toník Hejdů.

*Dim le

»Kup si necky, tem můžeš přespávat, m“jt
se, žena v nich může prát, dáš-li je na kolečka,
máš vozejk na děti, jestliže bys se stěhoval, za
přáhneš se do toho sam, řekneš shyje« a už po
jedeš jako pán. Překlupiš-i je, nezmokneš pod
nimi. [ přes vodu jako v lodi se v nich dostaneš,
Kup si necky.«

=Kup si boty, ty nerudos, hnal se žertem
po něm Vincek za cbrovského chechtotu celé ho
spody, »nebo ti povím své mínění, až se ti v očích
zajiskří.«

»Vinco, ty jsi blázen; já být tebou, nastě
hoval bych se do Panošky=, povídá zase jiný,

Panoška byla jeskyně, kde obyčejně cikáni
a šlejfíři přenocoval,

sTaky že to udělám, aspoň kozí chlívek
kdyby tady na vsi byl. Nezbuje mi nic jiného,

anebo nechat ženěníla
*To bys udělal, Vincku, to nejrozumnější.«

Mistr krejčí se jen ušklíbl jako Mefisto, on věděl,
proč to řekl. Jeho spanfe byla metr.

*Já vím o prázdném byté, ale nevím, zda by
se ti tem libilo?«

»Kde?«
sJe suchý, světlý, čistý jako sklo, veliký,

jsou tam pěkná prkna v podlaze, bezká půda.. „«
»Nu a kde to je?«
>V zábojně,«

Zase chechtot veliký otřásl šenkovnou. Zí
bojna byla bývalá tlačírna oleje, shořelu, a teď
tam měli městští páni z Lodenic altan pro bu
debníky. Altán byl velký, sucbý, světlý, čistý jak
sklo, pěkná prkna měl v podlaze, totiž míval
jednou, Matějíček je dávno vypalil, vytrhal a roz
prodal. Proto ani tam neměl cbuti se usadit,

nsertysepočítajípem | RočníkXIV.

vyh'azení Polátů! Ale jaká jest zase národnostní
povinaost Poláků, o tom chytře pomičel.

A že dle slov Heydebrandových notvrdí 8e
čxistence státu porušením práva na soukromý
majetek? Předné zajisté on i Bůlow ví, že
národ německý v říši není národnostně ani
v nejmenším ohrožen. Dále státníci němečtí
dobře vědí, že Švýcarsko právě proto. jest
státem silným, svoroým, že popřává se v něm
různým národům naprostá jazyková Svoboda,
Nechf pruští hakatisté také přemýšlejí, zda ve
Spojených státech amerických působí rušivé oa
státní orginism ta okolnost, že národům ne
beroa se tam jejich přirozená práva! Čím větší
svoboda poskytuje se od centrální vlády růz
ným národům, čím dokonaleji jest zbulován
stát ua základě federativaím, tito jest ve ska
tečnosti pevnějšími svorami zcelen, otažeu. Ná
řodové, požívající ve státě plnon měrou jazy
kových práv, hledí k ústřední vládě jako
k dobrá matce, milají vládu jako pevný štit,
hájící lidskost A pak — k čemu vlastně jsou
utvořeny státy, proč má býti jejích vláda stále
silnější? Aby proti lupičům 8 jiným zlučincům
bájily nezadejuá práva jedootlivých občanů,
kteři přece proto daně platí, aby byli chráněni,
Jestliže tudíž sám stát vystapnje proti vlnstoím
poplatolkům jako lupič, mizí prospěšný význam,
důležitost a zkrátka hlaval příčiaa jeho ext
stence. Pěstní právo přece dovedou si občané
obstarati sami 1 bez pomocí zbraně pruských
policistů. Ale vač se dále šířiti o „státní rai
Soně“, kterou zastirají svůj kratý čin pruští
státníci? | Faktum křičí samo dost, aby i ne
vzdělaný černoch dovedl správně posvaditi,
zda praská vláda i s parlamentní většinou si
počíná řadaě a lidsky.

Ovšem +ni není možno, aby blasoval pro
vyvlastňovací návrb sněm celý, byt by sei
skládal ze samých pesnášelivých naciouálů.
Vždyť i mnohý šovén trae hrůzvu nad takovou
„radikální politikou“, která naposledy tuůžese
zle vymstiti násilutkům samým. Kde jest po
šlapáno majetkové právo Foláků, tam pak ne
bude si moci vláda rozhorlená u lidských stát
níků stěžovati, jestliže některá strana sáhue
v Prasku Za90 Da Soukromý iwajetek třebas
těch, kteří se rozhodli rozahvatiti majetek

Tak vp stibal zvůip, hosté z řenutu nes
vycházeli, i Vincek zapomněl na chvíli na svou
starost.

Konečně promluvil moufrý pantáta Rozhon:
»No víš, Vincku, ono ti nezbude níc jinéno, než
abys si zašel do mésta, do Lodenic, tam je bytů
dost, drahé to tam bude dost, a myslím, že do
půl léta postavím si výměnek, pak bys mohl
bydlet u mne, Z města to není daleko, za čtvrt
hodinky jsi u nas, tak to nějak vydržišla

»Mate pravdu, pantato, hned zítra se tam
podívám.«

* *“

Rozhon štípal dříví. To už bylo tak zami
lovaným zimním zaměstnáním rozvážného pantáty.
Štípal rovně, pěkná polínka kus po kuse odletovala
od sekerky,

»Pumáhej Pán Bůh, pantátol«
»Dejž to Pán Bůh! Ty už jsidoma, Vincku?

No, jak pak jsi pořídil. Maš bytř«
»Nsmám, pantsto.«
eTuk co budešdělat ?«
»Postavím si dům, pantáto.«
»Neblazni, to stojí aspoň osm, devět stovek,

a ty máš jen dvě, Tako'ý dluh si neuvazuj na
krk, Vinco! Dluh jí z mísy a pořad, ten má hladla

»Pantáto, kdybyste mi dal teri kousek 6vU=
vrati za vaší stodolou, odklidil bych tam odtud
ten popel a kamení a stavél bych celý barák;
mne nebude stát víc než osmdesat zlatých. Jen
potřebuju »place,

»Ale vždyť to není možné, za osmdesát
zlatých nepostavíš ani bolubník pořádný «

»Jenum mi, pantáto, dejte tu souvrať a půjčte
mi na dnešek koně, uvidíte, že postavím za osm=
desat zlatých celý barák; ij nábytek v něm bude
a zejtra uš bude stát.« ,

Panteta Rozhon vrtěl hlavou, Ale věděl, že



vvlský. A kdyby oyní velmoci ozbrojenou mocí
nutily Prusko k odvolání tak hnusného roz
bodoutí pod pokutou rozohvácení pruského
státa, nemohla by vláda Bůlowa nařikati na
nespravedlivé násilí. Vědyťkdo způsobem tolik
barbarským loupí práva milionům, nesmí pro
testovati, jestliže tvrdou pěsť jeho jiní zadrží
a chtějí ho pokotovati tím, čím chtěl trestati
lidi nevinné. Proto také i Němoi na oárodnost
svoji hrdí protestovali mocně proti národnost
nímu úkladu vlády. Proti předloze hlasovala
spačná menšina; byl to katolický střed, který
již před říšskými volbami byl Bůilowi trnem
v oku, tak še proti zvolení kandidátů středu
poťouchle potají pracoval; dále též hlasovali
proti členové svobodomyslné lidové strany.

K nim družili sepřírzeně poslanci polští. Sámbavorský „Vaterland“ volá nad odhlasováním
většiny „Pfaj Teufel“ a praví, že Prasko nej
novějším činem svým skleslo na poslední stupeň
tak zvaného koltarního státo.

Haonové, Avaři a Tarci atiskovali národy
Jiné kratě, ale prostředky primitivními; při
tom aspoň neomloavali svoje barbarství po
krytecky letivými frazemi. Pruská vláda není
lepší, ale jde za nepěkoým účelem svým cestou
rafinovanější, zapomínejíc na svobodomyslná
hesla všech svých vynikajících básníků a filo
sofů. Pastorům praským, kteří n nás „utvrzají
evangoliam“, předložme otázku, zač ta jejich
„ovangelická“ činnost v Prask" stála, jestliže
protestanteko-racionalistická vládá sábla k pro
etředku tolik nekřesťanskému. Prusové, kteří
tolik se starali o protievangelický, pohanský
skutek, platili ochotoě na „evangelisaci“ Čech.
Mockrát děkujeme za ten vánek „evangelické
svobody“, který k nám přes Bndety vane.
"© Afnyví němečtí politikové schovají všecky

učené německé episy o nových názorech hama
nitních, o novokřesťanství, ať spálí Kantova
„Kritiku čistého rozama“, Goethovu flosofi
úloženoo ve „Fausta“, citoploé spisy Herde
rovy, ať zničí básně, v nichž Schiller opě:á
svobodu. Aepoň nemají práva hlásiti se k těmto
velikánům. Jsou jejich nejšpatnějšími žáky.

Takové jsou cesty moderní humanity. Čím
většími sponstami učených knih sociální a ná
rodnostní názory se tříbí, tím ve skutečnosti
násilnická pěst výše se zvedá, tím větší pod
skoky provádějí se vůči dělnictvu, jazykovým
právům a podobně, V době, kdy se lidé řídili
upřímně pouhým desaterem, byla práva náro
dův a jednotlivců ctěna víc, neš ve století ny
nějším, tolik osvíceném, Marno vzdělávati
rozum, nenaleznon-li se prostředky pohnonti
i vůli k stálému konání dobra. Násilnická
Francie nalezla sestra v Germanii.

Dopis z Prahy,
Mandátová horečka v Prase. V pražských

městech r.zmonla se mandátová horečka, která
na štěstí zachvacuje nejméně povolané kandi
dáty, ale měrou vrchovatou. Každý, kdo du
vede promluviti několik vět a má několik
snámých hospod, myslí, že musí býti obdařen
mendátem. Nelze ani uvěřiti, jací kandidati—————————
Vincek má filipa, a svuvrat mu dal. I koné mu
půjčil — — —

»Cirkus přijel, cirkus je tady Ja
Mladež výskala, běžela vstříc známému ne

motornému kolosu na kolech — komediantskému
obrovskému vozu. Vincek s dýmkou v ústech
kráče pohodlné vedle, a ruměná tvář zářila du
Ševním uspokojením, Zavezl vůz na souvrat a
zavolel pantátu Rozhona. .

»Tak už stojí, pantátole
»Co, důml«
»No, to se ví, jen se pojďte pedívatle
Vůz byl opravdu pěkný, uvnitř všecbno za

. Hzení pohodlné, veliké, prostranné, až se pantáta
Rozbon divil.

»Myslel jsem vždycky, že ti lidé musí v tom
"voze žíti jako v bedně a onv je to zatím docela

pěkné! Jak jsi k tomu přišel?«
+Ale béhám po bytech v městě. To je brozné,

co tem chtějí za díru, Sedmdesát zlatých, pantato,
za sklep. Sto dvacet zlatých ročně za dvě světnice.
Tak jsem oic nemohl chytit. No tek chodím po
městě a najednouslyším rámus. Prodával tam
v drežbé cirkus. Koně byli hned rozprodáni, ale
na vozy nemobli nejít kupce. Tenhle byl vylici
fovsný na dvě stě zlatých, a za osmdesat mi bo

„ deli a rádi. Tak co, teď mém svůj barák za ty
peníze, co bych musel platit za nějakou díru
v městě. «

Tak si našel Vince Matějíčků byt. Zelený
domeček, pěkně natřený, dnes už bez koleček
stojí ze Rožbonovic stodolou, ma něm stkví se
nipis +Grand cirkuse, v okénka stkví se Vincova
úplňková tvář a kolem něho "dělají děti z celé
vesnice scirkuse. U

A ti dva, Vincek a Ančka, jsou tam spoko
jeni, nestéhovali by se ani za nic. A když, Vinca
o kamarády dům zvedne, dá jej na kolečka a stě
hoval by se po americku.

nabísejí se voličstvu. Proto, že má býti
neo na všechny strany oeodvielý, ucházejí se
o mandát ponejvíce lidé odvielí. Jak má na
příklad býti považována za vážnou kandidatora
obecního úředníka pražského, kandidujícího na
Malé Straně, jenž služební cestou může býti
vyzván, aby od kandidatury ostoupil? Jde
v tomto případě o obecního ioženýra Mladě
Jovského, jehož na Malé Straně téměř ani
nikdo nezná, o osobu úplně odvislou na pre
sidiu rady městeké, jež byla do nedávna vpro
visorní eložbě! Podobných případů jest nyní
v Praze bez počtu. Jak může býti řádným zá
stapcem uoeodvislého svého voličstva člověk,
jenž sám nejsa neodvislým, nýbrž závislým na
svém úředním přednostovi, mosí vykonávati to,
co služební cestou mu bylo rozkázáno? Lze
žasnouti nad voličstvem a nad úpadkem poli
tického emyelau vůbec, když něco podobného
může v nynější době se vůbec díti, a tím více
ve čtvrti pražské, o kterou doposud nejméně

bylo pečováno,rapným stejně dojmem působí, že také
členové presidia rady městké, starosta dr. K.
Groš a jeho náměstkové dr. A. Štych a J. Ji
rousek dovolávají se mandátů. Dojmem tím
trapnějším, že obecní záležitosti pražské notně
vyžadojí, aby členové presidia se o ně starali
a správu obce pečlivě vedli. Rozumějí-Ji tomu
páni tak, že vyplnili již svoje povinnosti, když
podepsali několik desítek různých listin a

vůli, ne-li jich dobrému svědomí samému. My
slíme, že hodnost pražského primátora jest
příliš významná, než aby :cchla býti spojována
s různými vedlejšími fankcemi. A totéž platí
o hodnostech obou náměstků starostových.
K čemu jsou poslanci za Prahu, k čema by
vůbec měli býti, kdyby bájiti zíjmy města
Prahy musil na sněmě sám starosta a jeho ná
městkové? A proto — jenom žádné hromadění
mooba hodoostí v jedněch rakou, na což poli
ticky zemřeli již přemnozí političtí výtečníci,
o lidech prostředních ani nemluvě. Vždyť
mnohoobročnictví nevyplatilo se posledního
roka ani mnohoobročníku českého národa dra.
Heroldovi.

* +
*

Trapné sjevy. Ošklivý případ, kterým
smaotněvyznamenal se mladičký pan professor
v Třeboni, jeož odmítl v chrámu Páně se kři
žovati a choval se tak drze, že byla mu za to
údělena řiditelem důtka, není ojedinělým. Po
dobným „mravem“ vynikají i mnozí pedag
gové pražštízřad professorskýchi učitelských,
ba bobužel i některé slečny učitelky. U těchto
posledních zejména trapně působí chování se
v kostele——— Příkladyponechávámezatím
stranou, leč nemůžeme při tom nevytknonti ú
žasnou finfivost a marnivost některých učitelek
pražských a jich chování se mimo školu. Vždyť
cbodí iv simě mezi mládež velice obnaženy—
dekoletovány — v létě, rozumí se, také — —
Vždyť tonlají se dloubo do noci po ulicích a
vedou si vyzývavů. Nedávno zpila se v jedné
pražské vinárničce účitelka se dvěma poručíky,
že spadla pod stůl. Drabého dne ve Škule kli
mula, a poněvadž neměla peněz, dlažila si od
celé třídy desetihaléř — — Výstroj některých
učitelek v Praze jest vůbec nepopsatelný. Drahé
kožešiny a klobonky filigránské . . . S výcho
vou mládeže potom to ovšem pokulháváa bode
pokolhávati, dokad nedojde k nápravě Následky
jeví se povážlivými, a musí býti proto odkli
zeny i s kořeny všemi opravdovými přáteli
sdároého vývoje mladeže, nežli bude pozdě.

Obrana
(3)Kde vydržuje stranu klerikálaí?

Tak táže se IL. ledna t. r. „Osvěta lidu“ na
úvodním místě tačným tiskem. Sděloje dle ka
tvlické zpravy pokladní, že egitační fond vo
lební naší strany činil celých (světe žasnil)
14.002 K bó b, v němž zahrnuty jsou příspěvky
šlechty v obnosu 7800 K. A ztoho jest viděti,
jak se stává lid „nástrojem v rakoa nečeské,
protilidové kasty.“

Tu to máme! Za tak obrovské peníze (!!)
tedy svolení katoličtí poslanci. To je vidět,
ja« vlastně volby naše se dály ve zoameni
Šlechtických erbů, že vlastně katolický drobný
lid oic by nedokázal, atd. Nesmály se samy
socialistické listy pod kůží, udyž s hubenéhu
svébo úlovko vyvozovaly, jak jest naše strana
vlastně uložehnicí šlechty a pod. ? Sami dobře
vědí, co volby stojí. Na sgitaci jediného suci
alistického kaodidáta vyplýtvala etrana soci
alistická víc než dvakrát tolik, co dle objevu
„Prava lidu“ měla etraaa naše pročetné své
kandidáty všecky. Kdo jen platil spvostu agi
tačních brošur a statisíce letáků vydaných proti
stranám jiným? Ce:6 houfy dobře placených
kortešů běhbalya jezdily ponašich obcích. A
tuhle všecko stálo pakatýlek? Žádný socisli
stiocký kandidát neplatil útraty s sgitací

by bývaly dopadly její kandida kd
a měle na volobní sgitací k ep po :

bých osmnáct, devatenáct tisfc korun.
A teď pátrá naše redakce zvědavě, 00 ob

dršeli z té akratné samy právě ti kandidáti,
kteří ovítěníli a to svláště v dicvésí naší. A ta

přoháníme ksávěru, “ valnou většinoupeze ty rozdány tam, soolen
NY oedan nebyl katolickýjý.

Nože tedy, zač aJe zvítězili naši kagdidáti? Za peníze šlechtické rozhodně ne. Zato
však účet aveřejnéný od „Práva lidu“ eám ne
přímo dokazoje, še naši poslanci zvolení ve
likou obětavostí a vytrvalou věrností lidí
drobných, kteří netoliko že nebrali tučné bak
šiše, ale sami se ještě velikému pronásledování
vystavili. Naše poslance vyzdvíhlo zdravé, ne
umělkované lidové hnutí. Teď tedy vidíme, že
katoličtí šlechtici přece něčím podpořili postap
našeho dobrého lidového programu, který jest
proti hromadění latifandií. Neplatili tudíš
všichni šmahem do bezedné pokladny strany
agrární, která se s velikými tisíci vd šlechticů
sebranými ovšem nepochlabí.

(3) Pane Hanaryku, sasáhněte do
humasity prakticky ! Málokdyse vámna
ekytne tak vzácná chvíle, jako nyní. Naučíte-li
své vlastní žáky netoliko o bamanitě mlaviti,
ale také hamánně si ;očínati, pak jste dokázal
velice mnoho. Slova povzbuzají, příklady táb
nou. Zaámo vám, že pokrokářský advokát vlá
kal v Pardobicích do pokojíčka kněze, kdež
ho ztloukl holía zpoličkovaj.Uvažte jen, jakow
pronikavou polyfonickou melodii by spostila
kapela vašich výtečolků, kdyby se tak násil
ného čína dopostil katolík na pokrokářil

Ale teď nám nejde ani tak o toho, který
násilí spáchal; přijal již stejně odměnu svou.
Ale pročtěte si, jak psaly o atéře pokrokové
listy „Osvěta lidu“ a „Čas“, které jindy huma
nitou a soncitem k trpícím jen se rozplývají.
Místo co by byly násilníka rázně odsoudily a
společenství s ním ae veřejně odřekly, bleděly
zlehčovati zbitého kodze. A tohle přece není
maličkost,ta se nejedaáo chybu jednotlivcova,
uýbrž o to, jak nyní sama strana pokroková
provádí humanita v prakei. Při sféře oné če
kali jsme, jak se osvědčí hlásané homaanitní
zásady strany vaší v ohni praktické zkovšky
a posnali jsme, že prakse vaších listů převrací
vlastní lákavé theorie oa ruby, Již sám Machar
napsal loni, že při zkoušce z humaoity pro

adla vaše strana hanebné (po skončeaé afóře
erbenově.) Nyní by měl k oznámení harmani

tářského bankrota strany pokrokové doklady
ještě pádnější.

Neříkejte: „Já nic—já jsem těch článků
nepsal, af si za ně odpovídají autoři“ Vy
přece víte, že p. Al. Hajn jest jednou ze špicí
pokrokové strany, která prohlášena od stou
penců i za kandidáta poslanectví. Víte též, že
právě vynikající členovévaší utrany jsou spolu
pracovníky „Časo“, který sice z počátku chtěl
stavěti Lhotu do světla, do pózy muže proná
sledovaného a Teplého do stínu, ale po skon
čeném drahém přelíčeníchytrácky z pomněli
prostě konstatovati výsledek sonda. Kdo řekl
8“, měl přece říci také „b",a zvláště jedná-li
se o denník.

Apak jest snámo, jak dovedete horlivě,
ochotně a to i beze všeho pozvání „dělati po
řádek“ ve stranách jiných; čím to tedy je, že
jste nechal tak velikého lososa proplouti ve
vodách pokrokových bez povšimnatí? U veli
kém mravním rozechvění píchal jste vztaženým
prstemproti katolíkům na schůzi, káraje bří
chy církve. „Vy — vy — vy“, ozývalo se £ úst
vašich vatříc lidem, kterých jste ani noznal.
Nuže, dobrý prorok nejprve čistí ve vlastní
společnosti. Tak to dělali otihodaí proroci
starozákonní. A že ve vlastol straně máte vliv
už příliš veliký, to vám bylo dokásíno v „Pře
bleda.“ Rozhovořte se tadíž o tom, jak 8e měli
vaši obdivovatelé sacbovati prakticky při aféře
Lbotově. Bude to sice práce vyžadující sebe
zápor, ale právě mravní úrovní vaší strany to
prospěje.

Poznámla. Uskakování oa pole jiné, růsné
spletité „vysvětlování“ spočívající na síti kom=
binovaných filosofických (ovšem moderních) a
palysí a dedukci,s dikom seodmitá. Pardubské
faktam jest příliš sřetvloé, tak že i nyní mů
žete mluviti zcela prostě, nikoli právě jako
vynikající filosof, ale jako člověk,

Politický přehled.
K volbám do sněmu království Osského

strany se seřaďují a boj pomala začíná. Kon

k volbám kompromis jako před 6 lety. Kon
servativní velkostatkářidostanou všech 16 man=
dátů svěřenských statků a s 54 maodátů ne
svěřenských statků připadne konservativcům 38

mýšlí na úplnou doboda mezi Čechy a Němci



0smíradní v. Němcimíranechtějí,apořád
jen epatřují obmezování práv svých. Němečtí

z Čech-prohlašají, še samočeské ú
letvo zavádí vnitřní řeč úřední soustavně,

Dnes prý české úřady nejen mesi sebou, nýbrž
i s německými jednají v české řeči, které prý
užívají docela i s úřady mimo Čechy, ano i
6 minieterstvy. Němci stále naříkají, ale urči
tého vymezení v otázce této přece si nepřejí.
— Mistodržitelem moravským jmenován baron
Heinold-Udyňski, dosavadní president slezský,
který ovšem není vytoušeným pro většinu
českého národa na Moravě. — Ve Vídní jsou
v plné prácí jednotlivé pracovní výbory po
slanecké sněmovny, kteráž prý se sejde v po
lovici března. Nejbližším programem pro sně
movnu jest především zákon o odvodu branců
na r. 1908 a řádný rozpočet na r. 1908. —
V Solnohradsko zemřel1ro.Ferdinsnd IV.,velko
vévoda Toskánský, jehož dcerou jest bývalá
saská koroo. princezna, nyní paní Toseliová,a
synem Leopold Wólfiog, dříve arcikníže Leo
pold Ferdinand.

Madarským politikům dělá těžkou blavo
směna jednacího řádo uberské sněmovny. Proti
změně, kteron se má zameziti obstrukce pro
tivných stran, vystopují vážně i poslanci koa
lice, majíce strach, aby se změna ta nestala
dvojsečnou zbraní. Vkonferenci zástapců všech
stran nherských byla schválena změua jedna
cíbo řádu, který však plati povze pro nynější
zasedání při rokování o rozpočtu, fivančním
zákoně, volební opravě A předlohách pouze
Uher se týkajících. — Nový ban charvatský
bar. Rauch prý už jest nemožný, a pomýšlí se
BAjmenování nového bana.

V praském sněmu schválena protipolská
vyvlastňovací předloba i ve třetím čtení.

Ruská duma po vánočních svátcích za
bájila opětně svou činnost. — V Mnichově byli
zatčeni roští anarchisté, kteří Junakého roku
uloapili v Tiflisu 841.000 rublů.

V Maroko dosud není klid. Vzdorosultán
Muley Hafid vyzývá marocké obyvatelstvo ku
„svaté“ válce proti křesťanům.

Z činnosti katol. spolků.
Křest.-s0c. spolek v Mikalovicích.

Dne 19. t. m. konal v Mikulovicích v místním
katol. spolku a za účasti členů katol. organisace
přednášku slov. cestovatel dp. Al. Svojsíkz Praby
o své cestě kolem světa. Zajímavou přednášku
tuto, která s napjetím vyslechnuta byla, dopro
vázel p. přednášející 200 světelnými, ponejvíce
kolorovanými obrazy. Sál byl do posledního místa
naplněn. Přednáška trvala přes 2 hodiny a po
slachači rozcházeli se velice poučení a pobavení
zajímavým líčením moře, zemí a národů.

Křesťansko-sociální spolek v Čá
slavi pořádal valnou hromadu dne 19. ledna 1908
v hotelu u „Modré hvězdy“, z níž vyjímáme ná
sledující: Schůzí řádných výborových konáno 12,
mimořádných 10, v ujchž zabrauty jeoa také
schůse veřejné, konané v době voleb do říšské
rady. Jednota konala 6 přednášek a sice 21.
dubna O manželství (p. professor Kohout). 28.
dubna O otázce řemeslnické s dělnické (p. před
seda Musil). 23. června O mistru Janu Husovi
(dp. P: Semerád), 28. září v Žakách „Proč se
organisujeme?“ (p. tajemník z Hradce Kr. Mužík).
6. řljna O volbě do zemského sněmu (dp. P. Se
merád). 24. listopadu Na Štrampouchu O volbě
do obec zastup. a do zemského sněmu (dp. P.
Semerád). Dne 22. prosince sehrál dramatický
odbor divadelní kus od Langa: „Druhé přikázání
lásky“ (vydáno Benediktinskou tiskárnou v Brně).
Mimo to pořádána posvícenská zábava 20. října a
Sylvestroveký večer v botelu u „Modré bvězdy.“
V měsíci březnu přijali členové jednoty korpora
tivně po vykonené sv. zpovědi nejsvět. svátost
Oltářní. Dne 30. května súčestnila sc jednota
korporativně slavnosti Božího Těla. Jednota ode
bírá časopiey: vé úvahy, Ludmilu, Meč, Nový
Věk, Obnovu, Práci, Selský List, Bv. Vojtěcha,
Štít a j. Kuihovna dobře vedená obsahuje na 200
svasků. Dle zprávy knibovní vypůjčeno přes600
knib. Hodební odbor vykasuje 5O budebnin. —
Rozpočet na r. 1908 stanoven takto: na bnihovnu
100 K, na vemoo. podporu 80 K, naslahby .48 K,
ne hudebné 10 K, na cestujícíčleny 10 E m
dary růs. spolkům 10 K, celkové vydání 268 K.
Do nového výboru svolení jednohlasně: duchov
mím rádcem dp. P. Semerád. Předsedou p. Frant.
Musil, sedlář. Do výboru pp. Veber, Mrázek,
Lamp, Pamer, Kerouš, Pavliš, Pflo, Zabylanský.

Za náhradníkyp Mucha a Jindřich Peci.Za revisory účtů p: Novák z6 Štramp. a p. Aat.
Zeman. Za revisors kníbovný dp. P. Semerád.—
Poněvadš
dá Bůh, že s :
usilovněji, kteréžto Činnosti voláme „Zdař Bůb!“

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Uvahy.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dne 20. ledna.

Komisse ra příčinou odstranění starého hřbitova
kol kostela v Lochenicích účastní se dne 5. úaora
t. r. městský stavitel. — Matici Opavské zašle se
obvyklý příspěvek. — Tělocvičné jednotě „Sokol“
vydají se 8 m dříví hůlkového k vytápění míst

vyučování tělocviku žaček městského lyces. —
Ku vyzvání c. k. místodržitelotví zašle aa témuž
dobrozdání městské stavební kanceláře, vyslovující
se pro zřízení podjezdu erární silnice z Hradce
Králové do Kuklen pod tělesem severozápadní
dráby. — Diecésní jednotě cyrilské propůjčí ge
měst. divadlo na den 29. března t. r. k uspořá
dání duchovního koncertu a Družetvu pro stavbu
tělocvičny „Sokola“ na den 26. ledna t. r. ku
přednášce „O V.sletu všesokolakém v Praze“. —
K žádosti spolku majitelů domů v Hradci Králové
budou příště pa základě výkazů od c. k. berního
referátu přímo vyžadovaných obnosy činžovního
groše z bytů neobydlených odpisovány, aniž bude
třeba majitelům domů o provedení odpisů těch
zvláště na parkmistrovský úřad zdejší žádost po
dávati. | Ve schůzi měst. zastapitelstva dne 13.
prosioce vykonána byla volba člena oněch odborů,
jichž členem byl zesnulý p. J. C. Vlach a nového
člena odboru plynárenského a vodárenského, a
měst rada zmocněna, aby skratiniam provedla,
Výsledek jeho byl tento: Do odboru rozpočtového
zvolen byl p. Frant. Černý, do odboru pevnost
ního, požárního, musejního, živnostenského, soci
álního, plynárenského a vodárenského p. Antonín
Fait a do odboru jatečního p. Joa. Růžička.

Mimořádná schůze okresmího za
stepitelstva konati se bude dne 27. ledna 1908
o deváté hodině dopoledne v zasedací síni Okres
ního domu v Hradci Králové. Program: Volba tří
verifikatorů protokolu. — Žádost kuratoria Zimní
hospodářské školy v Kuklenách o poskytnutí další
subvence na zřízení a vydržování rolnicko-zeli
nářsko-ovocnické Školy. Referent pan JUDr. Fran
tišek Ulrich. — Žádost kuratoria Městského prů
myslového musea pro severovýchodní Část krá
lovetví Českého v Hradci Králové v poskytnatí
další subvence na zřízení vlastní masejní budovy
a vydržování musea. Referent pan Josef Hojný. —
Žádost obce Svinar o udělení subvence na stavbu
silnice z obce Svinar k Hradeckým lesům. Referent
pan Josef Hojný. — Žádost obce Svinar o udělení
podpory na úbradu výloh spojených s ošetřováním
jejího chudého příslušníka ve Vídni. Referent pan
Josef Hojný. — Žádost obce Skaličky o povolení
zápůjčky 2000 K. Referent pan Josef Hojný. —
Žádost obce Hradce Králové o schválení smlouvy
uzavřené 8 c. k. ministerstvem obchodu »+tran vý
kapu městských objektů a realit pro úpravu Labe
v Hradci Králové. Referent pan Jan Jarkovský. —
Žádost obce Třebechovic o povolení ku prodeji
usedlosti čp. 32 v Jenikovicích 6 pozemky č. kat.
110/1, 110/3, 110/4 a 645. Referent pan Jan
Jarkovský, — Žádost obce Rozběřic o povolení
k výpůjéce 2437 K 50 h z kmenového jmění obce
na stavba silnice. Referent pan Josef Hojný. —
Volba dalšího člena do výboru Orlického komité.
Referent pan JUDr. František Užrich.

Vánoční hra v Borromnem. Cbovanci
provedli vánoční hru Flekáčkova „Čarovná noc“
s náležitým zdarem. Dramatická část hry za režie
oktavána Durka nalezla výborné interprety. Zpěvné
partie, řízené oktavánem Novotným, získaly zaačně
na ceně instromentálním průvodem, jejž kompo
noval vdp. dr. Šetina. Hra tato hodí se v úpravě
borromejské velmi dobře pro katolické jednoty, a
Hiditelství ústava bylo by ochotno opatřiti na po
žádání za přiměřenou náhrada upravenou parti
taru hry. Představení pooctilnávštěvou ndp. biskup
dr. Joseí Doubrava, vadpp. kanovníci Megr. dr.
Al. Frýdek a dr. Jan Soukap vedle přečetného
obecenstva.

Z jednoty katolických tovaryšů. Ve
valné schůzi, tento týden pořádané, konstatováno,
že činnost spolková ge sřetelem na místní a časové
poměry vyvíjela se zdárně. Zejména řečnický kura,
loni v Hradci Králové pořádaný, svým velkolepým
sdarem slouží súčastněné jednotě ke cti. Rovněž
založením učednické besidky vyhověno dávno cí
těné touse po atředisku katolické mládeže řemesel
nické. Finanční stav při stědré přízni přátel ka
tolického dělalotva byl zcela příznivým. Do vý
boru byli zvoleni téměř všichni fankcionáři loňští.
Lotos vetu jednota do 20. správního svého
roku. —V února dne 9. bude pořádán spolkový
ples. Žádáme všecky příznivce jednoty, aby při

cenným zdrojem spolkových příjmů. Kdo chce
enaby spolkové podporovati, má k toma při svaní
vhodnou příležitost. Zdař Bůh!

Pokrokové rouechvění. „Osv.lida“,
napsarši několik Mí o nčednické besidce v Adal
bertiau, táže se ma konec v mravním rozčilení,
nemají-li někteří živnostníci trocha studu a
urašeného sebav » že posílají evé učně do
podobných besídek. — Nám zase jest podivno, že
te dosud naleznou zde lidé, kteří se bojí kara
báče takového listu, jemuž besectné jednání to
lkrát bylo dokázáno. List, který vypustí drzou

lež a jsa šádán o důkaz, opakuje cynicky lež
unovubez důkasů, anebo ze vzteka nad dopadením
uchladí sí šáhu osobním tupením, rozhodně nemá
práva mluviti o studu. List, který podváděl čte
nářstvo falešným referováním o tom, oo katolický
list psal, odvsíuje se apolovati na uražené aebe
vědomí! Na štěstí nyní již se poznáváv nejširších
krazích, že karabáč takového lista jest slaměný,
ale učkteří jednotlivci bojí se přece.

Z výroční správy okres. momecnice
královéhradecké vyjímámeoásledojícídata
pro orientaci obecenstva. Návátéva nemocných
v r. 1907 vzrostla o 270 osob, celkem na 1621
nově přijatých. Celkem ošetřováno 1691 osob,
z nichž zemřelo 121. Nejvíce přibylo chorob oě
ních, odkazovaných do zdejší nemocnice z celého
českého severovýchodu, pak chorob chirurgických
a ženských. Takó počet těžkých případů chorob
vnitřních podstatné se rozmnožil. Operativních vý
konů provedeno 694, z nichž 340 v narkose cel
kové. Kromě toho vykonáno 65 operací očních.
Podkožních zlomenin léčeno 49, zlomeniny lebky
do mozku pronikající byly 3, jež vyléčeny, úrazů
celkem 150. Odačtí údů (amputací) vykonáno 17,
různých nádorů kromé nádorů dutiny břišní od
stranéno 88, třikrát odstraněna dolní čelist, ope
rací dutiny břišní provedeno 87, z tobo operací
kýl 38, operací orthopsedických 38, operací gyna
ekologických (ženské choroby) vykonáno 52, po
rodnických 10. — Nejmenší počet ošetřovaných 71,
největší 129, denní průměr 105. Nynější budova
byla stavěna na 70 lůžek, nyní je v ní umístěno
110 postelí, tudíž přeplnění přílišné a ještě ná
rokům Hradce Král. a okresn zdejšího nedosta
čující. Celý skoro rok usilovné a vytrvalé práce
charakterisován byl opravdovým zápasem ne
mocných o lůžko, kterýžto stav ještě tím je stě
Žován, že dosud ani město ani okres nemají cho
robinců pro umístění osob prací a stářím vysllevých
a ošetření potřebných, jakož i nezhojitelných
nemocných. Dnešní stav je přímo neudržitelný;
dnes ošetřuje se denné 135 —138 nemocných a
denně dostavují se nemocní ošetření potřební, již
s protestem odcházejí do nemocnic okolních. Možné
vypuknutí nějaké větší epidemie hrozí přímo ka
tastrofou. Doufejme, že letošní jnbilejní rok na
šeho krále, který města i okregy po celém krá
lovství oslavují trvalými zařízeními humanitními,
posune k vytouženému cíli rozřešení nezbytné no
vostavby nemocnice a pořízení chorobince jak
okresního tak městského, kteréžto podniky staly
se obyvatelům okresu královéhradeckého životní
untností. H

Dar. P. T. vld. ducbovenstvo, shromážděné
na schůzi 22. t.m. v Jičíně, věnovalo na návrh p.
faráře Dobnálka ve prospěch Všeodbor. sdružení
křest. dělnictva 23 K. — Zaplať Pán Bůh!

Ze záložního úvěrního ústavu. Stev
vkladů: (na knížky, pokladniční poukázky a běžný
účet) 31. prosince 1907 K 13,059.671-35. Eskont
směnek: v prosinci r. 1907 eskontováno kusů 1974
v obnosu K 2,866 24670. Skladiště: v prosinci
1907 uloženo zboží v ceně K 810.837—.

Zklamaný uzleděj. Chce-li někdokrásti
z uzavřené pokladny sebe menší obnos, musí
napřed konati veliké předběžné atudium. Dobře
musí prozkoumati, kdy se místnost zavírá, jak by
se dala pokladna otevříti nebo snadno vypáčiti,
Jest nutno, aby prostudoval denní pořádek těch,
kteří pokladnu opatrují, atd. A za to všecko nej
bystřejší zloděj nedostane nic. K tomu všemu —
když 8e mu sdá okamžik dle pracného výpočtu
nojpříhodnéjší — najednou 8e naskytne nepředví
daná překážka, a studium outno začíti znova;
nebo taky překvapí takového soukromého myali
tele právě při činu kdosi s chocholem, a ta jest
neštěstí ještě horší, zvláště atane-li ae v létě, kdy
tajně pracující umělci nejméně po „chládku“ tonží.
Čím větší ostrašitost bezpečnostních orgánů, tím
zlodějské umění jest přes všeoku bystrozrakost na
tom bídněji. Stává se též, že některý umělec i
po dobře zdařeném díle pozná, že 8e vlastné na
pálil. Jako tuhle v Pouchově, Taky kdosi pohlížel
toužebně na plechovou schránku se závěsným zá
mečkem, která byla umístěna blíže betlema. Nie
jeho přání nepřekáželo patření na to, jak pastýři
přicházejí, dary nesouce. On si chtěl něco odnésti
sám. A tak filata v pondělí 20. t. m. kolem po
ledne ukroatil od schránky zámeček a pohlednuy
zrakem dychtivým dovnitř, zamrzel 89 jako při
nalezení peněženky chadého vandrovního. Tak
malý capart! Proč mu jen ti nešlechetní lidé ne
řekli, že krátce předtím větší obnos ze
byl vybrán? Několik měďáků malá odměna za
kuráž a celé studium! V hněvu tedy pohozena
otevřená a poškozená schránka před kostelem. Teď
jen se hledá nešťastný pachatel. Aťodloží nkromnost
a přihlásí se o přiměřenou odměnu sa svůj čin!
Krásti penize, které zbožné daše věnují k větě
cti a slávě Boží, jest surovosti vyššího stupně.

Z Kuklem. Přednáška p. Vráze, kterou
pořádal čilý zdejší klob esperantů, měla minulou
neděli průběh takřka slavnostní. Mile a krázsě
působilo na přečetné posluchačstvo, když kladl
všem a zvláště mládeži na ardco lásku k vlasti.
— Dítky školní ( v neděli dne 26. t. a. ©

půl 4 bod. v sále hotelu „Šrajbr“ Vinočaívobra „hladí pastýřové betleměti“. Úistý
věnován bude škole měšťanské i obecné.



Panorama Národní Jednoty Seve
ročeské v Hradci Králové za Bílouvěží
vystavuje od 25. do St. ledna 1908 velmipěkoou
kolorovanou serii malebné cesty Skandinavií. Roz
košné mořské pobřeží s proslulými fjordy, četné
„sálivy vodopádyi mohutné hory 8 rozmanitými
útesy, vše v čarovném osvětlení severního nebe.

Z Piletie m Hradce Králové. Vneděli
dne 26. ledna t. r. o 1 bodině odp. koná se zde
ustavující valná hromada mlociho družstva v hos
tinci p. Šrámka s následujícím programem: 1. Zu
bájení. 2. Přijímání členů. 3. Schvalení stanov. 4.
Volba předsednictva a dozorčí rady. 6. Volné ná
vrby. Podílů opsánodosud 395 nazásoby: 2063 g
mletí, 740 g šrotování (mačkání). Zmínéné akce
zúčastňují se následující obce: Piletice, Slatina,
Divec, Librantice, Bukovina, Oujezd, Skalička,
Rusek, Pouchov, Věkoše a Slezané Předinčstí.
Příznivý výsledek je zajištěn, neboť v čele stojí
obeení výbor s čilým starostou p. Šrámkem. Mnoho
zdaru! OdMaďarů a Němců pryčí

Mapa okresního hejtmanství krá
levéhradeckého právě byla vydánai přijde
dajisté vhod jak všem výletníkům, tak i především
našim obchodním a průmyslovým kruhům, kan
celářím úředním a pod. Běží o mapu, která co do
podrobností jest uejáplnější, jaká v poslední době
byla vydána, takže uvedena jsou v ní všecka, i
nejmenší místa a veškeré i nejnepstračjší komu
nikační prostředky. Cena této mapy 56/48 cm ve
Jiké jest poubých 60 h. Vyšla nákladem Jos. R.
Vilímka v Praze.

Z Dobřonle. Stavbs nové školy,již dávno
u nás potřebné, jest již zajištěna, a místní školní
rada pečaje o to, aby náklad na ni co nejméně
tížil poplatníky, zvláště takové, u nichž veliké
zvýšení školních přirážek by bylo velmi citelné
Proto jedná se o docilení subvence z fondu zem
ského a opatření dloahodobé půjčky na ubražení
ostatního nákladu © Poněvadž v památném roce
G0letého panovnického jubilea našeho císaře a
krále bude vystavěna, bude dle usnesení místní
Školní rady oazvána školou jubilejní a ozdobena
přiměřeným nápisem i poprsím Jeho Veličenstva.

Náš Bohamilck ma Nochanicka
kandiduje. (Opozděno). Nejsou povidla ničím
podivným v Čecháchvůbec a v Nechanicích zvláště.
Jame agrárníci a povidla jsou výrobkem agrárníků.
A pak jsme zde sadaři, obchodojeme povidly a
vaříme je. Obchod ten dělá nám čest v cizině a
pomábáme si jako agrárníci a měšťané kublaho
bytu. Překvapilo nás však, ze náš Bobunilek, kan
didát za Nechanice, přepsal poslední zprávu z Ne
chanic slovem „povidla“, jakoby si dělal « Nechanic
„šoufky“ a pomábal těm, kteří o Nechanicích vy
pravují, že každé narozené dítě hodí na střechu;
sůstane-li na střeše, stene se pokryvačem nebo
sadařem, spadne-li, je barfářem. Pane kandidáte,
pamatujte, že vám může býti dobrým každý po
vidlový, sadařský nebo pokrývačský či harfářský
blas z Nech .nic; ač se vydáváte za agrároíka, vy
nejste žádný agrárník. Vy ci nás dobíráte těmi
povidly, nedáte ani živým ani mrtvým pokoje, my
vám povíme, že tea, kterému jste ta povidla
adressoval, nemasil od svých synů utéci na po
draží, že byl pánem ve svém domě až do smrti
— ale o tom, co se vysmívá nám povidly, poví
dají, že je šplhavec, cbouramenář, obojetník a
še až moc dobře rozumí prospěchu vlastnímu. Ne
máte žádného politicsého přesvědčení ani vlaste
nectví, že hrajete všemi barvami; když nejde po
vašem, že jste červenej, ale nejvíce „zelenej“
zlosti a závistí, protože byste nejraději všecko
abrábl a prodáváte draho pole i příbuzné vdově.
To jsou zdejší povidla, vy jejich vůni necítíte, vy
jich nevidíte, protože jsou v sakrytých hracích —
a ti, co je zakrývají, buď z opatrnosti neb otrocké
básně je drží pod pokličkou. Zatím si k těm po
vidlům přičichněte a přepiště sám, nebo svými
náhončími tuto naši zprávu „pravá, česká nefalšo
vaná povidla s Nechanic.“ Pane kandidáte, dělejte
reklamu|

Z Dašle. „Spořitelní a záložní spolek“
založený dne 22. pros. m. r. pro farnostdašickou,
započne činnost svou dne 26. t.m. Úrokové vklady,
1 koruny počínajíc, přijímají se od každého a
sárokují se 4'/,*/, ze sta. Zápůjčky poskytují se
Jen členům a sice Da 54,9, ze sta. Úroky ze zá
půjček platí se za lhůty uplynulé (tedy půlletně
pozadu). Členem spolku se může státi každý
obyvatel farnosti dašické, který složí členský po
dil 10 koran a 1 koronu zápisného. Spolek tento
má za účel mravní a hospodářský prospěch svých
členů, a všeliký sištný úmysl vyloučen. — Proto
jest záhodno, by farníci dašičtí četně ku spolku
přistopovali. Spolek náleží do svazu Ústřední jed
poty čes. hosp. apolečenstev v král. Českém, která
i pravidelnou revisi obstarává. Úřaduje 80 ve
farní budově každou neděli a svátek od 2. do 0.
bod. odpol. Mimo úřední hodiny každému ochotné

světlení podají: členové p venstva pp.Fr.
aplan, Tb. Kotyz, Josef Horák, Josef Štěrba

s Dašic,Jos. Buchtele z Hostoric nebo členové
dosorčí rady: gp. Sirnček s Práchovic, Fr. Fišer,

-L. Hora, farář, Ant. Ohmelík, J. Valenta, Josef
Bolomský a pokladník J. Kubisnák, všichni
s Dašic. Rozkvěta záložny voláme s plna srdce
„Zdař Báhi“ — (Levně koupený kůš) Po vý
ročním trhu dne 9. £ m.sdo konaném sešlo se

odpoledae v hostinel u „Bílé růže“ několik trbařů,
mezi něž připletl se isdejší rolník p. A. N.,
jenž před nedávnem od přítomného téř řesníka
£ Pardubio p. Grofs koupil za 600 K pěkného
4letého valacha; na onobo koně přišel hovor, a
nynější majitel jeho p. A. N. prohodil, že jej má
na prodej; toho chytil se snámý trhař z Pardabic
Skřivan a pravil, že by jej koupil. Poněvadž však
má týž na sebe uvalený kapesní zájem a tudíš
žádných poněs u sobe míti nesmí, pravilhospodář
o tom vědoucí, že takovému bodnéma člověku jej
dá hodně lacino. „Dáte jej ze 80 zl. čili 60 Ka

tenhle slatý prsten ?“ tázal se Skřivan. Na to p.A. N: „Dám, ale musíte dát peníze sám bned
na dřevo'“ Milý Skřívau sáhl do boty, vyndal
tři desítky a prsten Ge alovy: „Fak platí“ —
Nyní ovšem p. N. ani penčs přijati ani koně vy
dati nechtěl, odvolávaje se, že to bylo míněno
žertem, Trbař ale nerozumí šertům, a proto p A.
N. žaluje na nedodržení kupní smlouvy. Milý
rolník bude moci mluviti o Štěstí, jestliče zaplatí
bodnoěútrat a nebude musit za 30 zl. e pakfonový
prsten prodaného koně v ceně 700 K vydati. To
bude mu snad poučením do budoucna.

Z Chrudimě. „Sylvestrovskoustředu“po
řádá prahvízdo kosů chrudimských dne 26. ledna
po 7. hod. večer. O přebohatý, strakatý program
postarají se staří i mladí kosové, umělci to prvního
řádu. Mezery vyplní Tichá budba. Chutné krmivo
a labodné napájení obstará za mírnou náhradu
chvalně známá kuchyň kosárnice. Jako vědy. tak
i letos bude park oživen bludičkami a ohnivými
maži. Ojedinělý host zapraví u vchodu před dvo
ranou | K. Rodina až do devíti členů 1 K 99b.
Host vážící více než 2 metr. centy považován bude
za rodinu. Zbytečná poznámka. Kdyby pořadatelům
po zapravení výlob něco zbylo, milerádi obnus
ten věnují na zbudování zdejšího sirotčince.

Z Rychnova m. řím. Máme zde odedvou
let nový prostranný hřbitov docela za městem.
Dřívější hřbitov zrašen byl po dlouhém řízení ú
ředním na základě rozhodnutí c. k. polit úřadů
jedask z obledu na veřejnou hygienu, pro polohu
svou těsně při městě, jedoak proto, že následkem
velmi četných každoročních úmrtí ve zdejší okres.
nemocnici malými rozměry avými k účelu svému
již nestačil. Přání občanstva o prosté rozšíření
hřbitova toho na místech kompetentních sluchu
nedáno Založení nového hřbitova stálo obec rych
novekou bezmála 70.000 K. Poněvadž pak isra
elité rychnovětí mají svůj vlastní hřbitov, mái
nynější nový hřbitov rychnovský svůj zvláštní
křestaneko-katolický ráz a byl i dle obřada cír
kevního vysvěven. — Vzácnou ozdobou hřbitova
zrašeného byla dosavadní kaple břbitovní Promě
nění Krista Pána, v letech šedesátých století mi
nulého vystavěná, pravý to skvost stavitelského
elrkevního umění; příště bude jen ozdobou Rych
nova vůbec uprostřed vkusného malého parku,
který při ní nepochybné bude založen. Aby i nový
břbitov měl ráz aestbetické a náboženské ucele
nosti, usneseno bylo již r. 1904, tuším po návrhu
vdp. dr. T. Kouřila, jakožto člena obec. výboru, aby
i uprostřed něho časem vystavěna byla vhoduá kaple
hřbitovní jednak z peněz obec. důchodu, za kte
roužto příčinou rok co rok 1.000K mělo se vklá
dati do obec. rozpočtu a peníze ty aš do provedení
stavby do měst. spořitelny ukládány na úrok, jednak
z příspěvků a milodarů rodáků a přátel rychnov
ských, domácích i hojně roztroušených po světě.
Sám p dr. K., aby k dílu tomn u obce i občan
stva chuti vytrvalé bylo dodáno k účela naznače
nému 1.000 K věnovati přislíbil a také již hned
do roka skutečně 700. K za tou příčinou Da
svláštní vinkulovanou knížka spořitelní odevadal
a uložil. — Avšak zatím dolehla na obec rych
novskou tak veliká mimořádná a neodkludná vydání,
tak jmenovitě na stevbu nové budovy pro obecnou
a měšťanskou školu chlapeckou, na zřízení elektri
ckóbo osvětlování města, na rozšíření vodovodu a
j, že přirážky obecní vzrostly až na 100%, čímž
pak ovšem stalo Be a jest vysvétlitelno, še Da
ukládání roční částky peněz 1.000 K z obecního
důchodu na stavbu kaple hřbitovní vůbec dosud
ani nedoálo, a tím i stavba ta sama na dobu ne
dohlednou byla oddálena. Proto na základě návrhu
samého vdp čest. kanovníka a děkana P. Vinc.
Kleprlika při rozpočtové debatě v prosinci r. 1906
na r 1907 usnesení nové bylo učiněno v obecním
výbora vten smysl, aby na ten čas upuštěno bylo

tam uprostřed něho postaven byl pouze velikým
rosměrům hřbitovním přiměřený a umělecky pro
vedený kříž kamenný, místo dosavadního dřevě
ného křížeprovisorního; zároveň pak požádán byl
vdp. dr. Kouřil, aby částku peněz, na vystavění
kople již složenou, na postavení kříže toho pře
vedl, což on také již skutečné učinil. — Kříž pro
jektovaný s bočními sochami P. Marie a sv. Jana
na společném podstavci má míti imposantní výšku
8'/, metru a bude od zdejšího velmi dovedného
kamenického mistra p. K. Michálka dle vzoru

břbitovního kříže boříckého, ovšem 4 přípodnýůzměnami, proveden. Náklad rozpočten je na 4.
K, dle ujednání učiněného na obec. úřadě. Na díle
s6 již od podzimka pracuje a všecka práce mé do
konce měs. května býti hotova. Tu všek | prove
dení úmyslu toboto, tak uskrovaěného, narazilo

prod všemu nadání na sovou finánčeí překéšku.ovodňovou katastrofou ze dne 14. července 1907

utrpěla totiž obec rychnovaká na cestách, mostech

atd.atd. jak B byloúředně,ohromnouškoda.přes 100.000 K,a škody postižených soukromníků
dobromady, nejsou-li ještě větší, menšími sajisté
nejsou. Ža takových nových, nad všelikou míra

nepříznivýchokolností, aby pootaní monumentálníbo kříže břbitovního dalšíbo odkladu nedoznalo,
uchopil se vdp. dr. Kouřil, ovšem že za soublasu
úřadu obecního a pod kontrolou jeho, věci sám,
odhodlán jsa docíliti postavení kříže toho blavně
pomocí a přispěním vynikajících rodáků a příz
niveů rychnovských, a to tak, sby na obec rych
novskou samu břímě pokud možno jen nepatrné
připadlo, anebo ji snad i vůbec odpadlo. Aza tou
příčinou přijímá a do spořiteloy městské ukládá
milodary a příspěvky k účelu nasnačenémo zvláště
od rodáků rychnovských z lásky k rodišti jejich

a 3 pietyk místupom o něž tu jde,0chotně věnované. Výkazdosavadních příspěvků
těch jest tento: vlastní dar vdp. prof dra. Kouřila
700 K; vys. ur. pí. hraběnka Olga s Kolovratů
200 K; vdp. kanovník V.Kleprlík 200 K; t vdp.
prof. Ant. Žák 223 K; vdp P. provinciál piar B.
Kabrhel k ue'ění památky + prof P. A Žáka 100
K; dále po 50 K: vdp. kanovník Frant. Kerner
v Hradci Kr. a dp. katecheta Fr. Můller v Kutné
Hoře; po 30 K: vdova A. Kancová v Rychnově
(1. částka), vdp. děkan Ferd. Hanousek v Tfebe
chovicich, vdp. J. Šolc, konsist. archivář v Hradci
Král., ap. c k. gymn. fed. v. v. R. Beer na Kr.
Vinohradech; po 25 K: vdp. farář J. Filípek v Ja
mách na Moravě a vdp. děkan J. Koláček v 8:
botce (1. č.); po 20 K: p. J. Czeypek, obchodník
v Nov. Sadě v Ubrách, vdp kanovaík B. Kun
v Kroměříži na Moravé, vdp. farář Fr. Kul 12k
v Javoroici, vdp farát Fr. Dusil ve Vrěr 'icich,
vdp. děkan J. Čížek v Dobrém (1. č.j * dp. d.
Světelský, katecheta v Třebechovicích, po 4) K:
vdp. děkan J Blecha v Solnici, vdp. farář Al.
Novák v Křeseticích, vdp. farář F. Dvořák v Lu
čicích, vdp. vikar. sekr J. Šrámek v Neb Rybné
(1.8), vdp. farář K. Linger v Dubenkách na Mor.,
vdp. Al. Dvořák, katecheta v Kostelci n. 0., vdp.
katecheta Fr. Frydrych v Kutné Huře, p. J. A.
Kopecký, obchodník v Rychnově a al. Ang. Bau
dyšova v Rychnově. — Až do dne 2. ledna 1908
uloženo bylo v měst. spořizelně rychnovské na
postavení kříže hřbitovního (i 8 úroky) celkem
1987 K 21 hb. — DuJší příspěvky budou vděčně

přijímány a „O)nově“ i v rychnovakém „Poslu
z podboří“ veřejně kvitovány od vdp. dra. Kouřila.

Z Hromovska. V neděli 19. t m. konány
konference zdejšího voleb. okresu v Úpici a Novém
Městě o. M. Jednoblasně prohlášeno podporovati
kandidaturu p. hrab. V. Sternberga. V Nov. Městě
přítomno bylo asi 60 důvěrníků s celého okresu,
v Úpici asi 80 důvěrníků. Velice záleží na tom,
aby důvěrníci vyvíjeli co nejhorlivější čionost.
V jejich rakou hlavně apočívá osud naší kandida
tury, Jeme přesvědčeni, že vyjdeme z voleb jako
vítězi, bude-li každý z nás konati svoji povinnost.
Zdař Bůb! — Pokrokáři za pomoci některých
učitelů přece chtěli dokásati, že jsou občany lido
vými, že se pro lid obětují. (všem chtěli to udě
lati bodně lacino a příjemně. Proto « Radechově
uspořádali ples ve prospěch ;olóvkového ústava.
Zařízení sálu bylo velice nák.1dné — ale výsle
dek vší akce byl ten, že taočilo asi 27 párů. Ob
jevil se tudiž schodek 80 K. A panstvo seteď
ošívá. Kd> prý toble bude ke vší praci platit? —
Snad ne naposledy polóvkový ústav“ To bychom
se za takovou pomoc poděkovali. .

Snáňelšvost a vzdělanost soelalistů
ve Vys. Mýtě. Dlouhozdejší konservativoí kruhy
snášely sprosté útoky „Osvěty lidu“ trpělivě, bez
vážnějších protestů. Ačkoli u nás jest zvlášť hojný
počet občanstva dobré vůle, které beze svláštního
hluku podporaje obětavě všecko, co 8 pravým po:
krokem sonvisí, dovolovala si bratka fanatiků
každou chvíli poctivé pracovníky drze nrážeti. A
čím méně pozornosti se věvovalo brabým útokům,
tím více smělost výstředních živlů stoupala. Za
„odměna“, že zde nebylo ani organisačního ruchu
katolického, stíháni sprostými novinářskými na
dávkami katolíci již proto, že se aezeptali pokro
kářů a socialistů, je-li jim dovoleno do kostela
choditi. — Konečně si řekli katolíci: „Teď už
máme všeho dost | Sahá se drze na naši svobodu,
sypají se na nás aprostácké potapy již proto, žo
navštěvujeme kostel. Musíme se hájiti organiso
veně.“ — A také k organisaci přikročeno. Ovšem
že do našich nepřátel vjel vztek a — velký strach.
Tohle nebyla maličkost. Lid pomlouvaný srasí 86
v šik, bude se lépe bájiti, občanstvo dozví se ayní
více o nepoctivostech našich nepřátel. Jak tedy

p chystané orgavisaci vystoupiti? „Osvětaidu“ den před důvěraou schůzi (dne 18. t m.)
alarmovala: „Vysoké Mýto doaud vzdorovalo úto
kům černé armády, doufáme pevně, de 6 nedělní
útok odrašen bude od wvědomělých občané,
kteří přenechají růsným kostelníkům |! I
Takhle „Osvěta lidu“ napověděla, plnými ústy
ovšem říci nemohla, co si vlastné přeje, aby De
nastalo příliš vášné opletání s úřady. Ale — čte
náři „Oavěty 1.“ již umějí dobře čísti mesi řádky;
na ty postačí pouze mrkoouti, oni vědí hued, jak
se v praksi sachovati. List Hajnůr tolik bájil
dra Lhota, který zbili holí a spoličkoval kněte,
vlákaného do příhodného pokojíčka, ovšem še
takový šuraál nebude najednou ráditi, abyse váčí



proč jelo tu „naději“ uveřejníl? Roste, jaký útok
vlastněsechystal důvěrnouschůzíprotilidemvám
blískýmP Jest důvěrná schůze katolická vůbec
nějakým útokem? Jestliže se organisují lidé k proti
katolickým rejdům, k snásilnění katolíků, k dířaní
mepoctivých, oblapujících pamíletů snad má také
katolík právo organisovati ge k vlastol obrané.
Proč „doufal“ váš list v „odražení útoku od uvě
domělých občanů“, přidávaje ke konci provolání
ještě tři vykřičníky? Nejednalo-li se o páchání
pásilo'ctví na katolících, pak jste přece věděl, že
ti vaši „avědomělí“ stoupenci stejně du schůze
Bepůjdou a do naší organisace zapsati 80 nedají.
A nyní jeme poznali, jak jest potřebí konati or
Etuisační schůze zcela důvěrné. —- Ráno dne 19.
t. m. konána v sále „U korany“ konference dů

sjelo se 78; všem zóřilo z očí nadšení pro kato
Jickou etranu. Konferenci zabájil po 10. bodině
dopol. obres. důvěrník p. Suchánek z Tisové; z4
předsedu zvolen dp. Váňa z Heřmanic, za místo
předsedu p. Vostřel s Řepník a za zapisovatele
p. Kobvvý. Pan Jar. str z Hradce Kr. promlu
vilo zakládání místních katol. organisací; nastínil
Jasně natnost a důležitost katol. vrganigaci míst
ních. Všicboi důvěrníci slíbili, že ve svém okolí
postarají 8e o založení katol. organisací. O volbách
do zemského sněmu promluvil obšírněji p. V. Šťastný
a Prahy. Za kandidátapřijat jednoblasně přítomný
p. Krejsa, starosta a rolník ze Zderaze. Za nad
šení schůze skončena. — Odpoledne měla se ko
nati důvěrná schůze za účelem založení organi
sace. Leč schystán rafinovaný útok 80c.demokratů,
pokrokářů a nár. sorialistů. Účel jim avětil pro
středky. Da sálu chtěli vstupovali lidé s falšova
nými vstupenkami. Naši, pozaavše tuto „vyšší
umravněnost a poctivoat“, protestovali proti vstapu
podvodníků, kteří zajisté s žádným dobrým úmy
slem k úskoku se ne-dbodlali. Ale naši protivníci
pomobli si jednoduše právem pěstním | Našinec,
který držel dvéře, udeřen surovou pěstí přes ruku,
panstvo pak vstupovalo do sálu násilně. Ačkoli
pak v sále nezvaných spojenců bylo nejvýše sto,
kdežto vašich dobře na tři sta, spustili naši pro
tivníci při volbě předsednictva huronský řev, který
byl od slušných lidí šmahem odauzován. Scbůze
ovšem od „zastanců svobody a bratratví“ byla
snemožněna. Ale našemu bnatí udporná scéna,
chystaná „osvícenými“ násilníky, prospěla daleko
víc, než kdyby bývali tito schůzi ignorovali Teď
se každý přesvědčil, jakou svobodu by nám ti lidé
přáli. až by nad oámi dosáhli plné moci Proto ti,
kteří dosod byli liknaví, s tím větší horlivostí
nybÍ pracují, aby proti řidění takových „p ro
kovců“ byla zřízena obranná stráž. [ti, kteří dříve
8 naším houtím nesympatisovali, žádali nás, aby
chom co nejdříve svolali novou schůzi, což 8e
také brzy stane přes odpor našich zavilých ne
přátel. Teď se i těm méně uvědomélým rozbřesklo,
jakou kalturu šíří ti, kteří o ní tolik mluví. My
jeme v.děli tu charakternost a auášelivost bodně
z blízka. — A proto, přátelé, vsbůru a tím větším
zápalem k zápasu za naše svaté ideály! Právě to
násilnictví našich protivníků svědčí o tom, jak se
ti lidé našeho bnut: bojí, jak se lekají, až před
zrakem veřejnosti začneme soustavněji odhalovati
jejich pravou povahu!

Posměch ze umůsilněných katolikůvysokemýtských tropí si „Osvětalidu“ due
21. t. m. Sděluje, jak většina ovšem nezvaných)
soc. demokratů cbtěla míti za předsedu soudruha
Truhláře, který vystupoval na židii, jak burácelo
volání o černých vranách, jak zavzněly busitské
písně. Doznává (ovšem s potnpnými přezdívkami):
„Zklamaní černí bratři a sestry koncentrují 8e nu
sad, aby nedustaly něco na památku. Sociální de
mokraté opanovali bojiště, jim pomábají národní
eociálové se vstupenkou v ruce.“ Praví, že „obr
vrány“ dostávaly drubý den srdeční záchvaty. —
Katolíku, čti, 8 jakým cynickým posměchem 8u
rový list doznává, že spácháno na tobě násilí.
Viz, jak list šidům «ddaně sloužící tapi českou
krev, ač chce platiti za list vlastenecký. Až p
Hajn začne na volbách mlariti něco o svobodě,
jen mu připomeň, jak se jeho list posmíval zná
silnění katolictva vysokomýtského. Tohle je věru
krásná humanita pokrokového listu! Váecko to Bi
slušní lidé zapamatojí, aby 8 tím větší horlivostí
organisovali se proti lidem zesnrovujícím náš
národ.

Z Čermné u Laměkrenma. Dne 19.
ledna mluvil u más propadlý soc. dem. kandidát
v Hěských volbách J(eho) M(ilost) Hnát o výsled
cích zasedání říšské rady, a protože dříve katolíci
zdejší byli jeho nerděčnými posluchači, zašel mesi
evapgeliky. Jenom že tentokráte iti „klerikálové“
šli za ním, zvláště byla to naše organisovaná mlá
deš, která jako četa opravdových volných myslitelů
chtěla slyšeti | zástupce strany „lidu“ a neodešla
bez poučení. 9 vrozenou eobě pozorností, klímajíce
spokojené na svých místech, sledovali evangelíci
vývody akvostně mluvícího p. Hnáta. Ticho bylo,
to je pravda, a to proto, še polovina posluchačů
Jibě usínala. Ale najednou byli čilí všichni. Po
Hnátovi přiblásilse oslovo zde náhodou přítomn
bývalý čermnenský weplau vp. Krenk a začal ta
trolka s jiné stránky probírati čismost soc. dem.

nců českých v otázce jasykové, kulturní a
„spodářské; a to je měli | To bylo živo

bned. A jak by ne? V helveteko-demokratické
ochůzi mluviti katol. kněz! Ne, to nejde! Zvláště
jeden občan, takto propadlý kandidát starostenství,
chudák se činil, aby toho Římaca postrašil aapoň
hlasem tařím, a ono ne a ne. Náramně pěkně
vřev seštvaných socialistů a evangelíků zazpívala
povzbuzující slova jednoho p. psedagngá: „Vy
hoďte hol“ Nevíme ovšem, kolo zrovna myslel,
ale Hoáta jisté ne. Důkladnou sprchou byla slova,
jimiž přítomný kněz, cituje dra. Kreka, přál pro
budoncnost soc. demokracii, aby odkopla jho židů
a stala se skutečnoa stranou trpícího lidu. To, co
nám tu Hoát pověděl, nobylo slané ani mastné;
naopak, nejsou-li evaogslíci lidmi obmezevými,
soudíme, že i oni v brzku co lid rolnický řeknou
tomu jistému nábončíma: „Odstup!“ — Horlivé
činnosti vaší mládeže zdař Bůb!

Z Rajce. 19. ledna konala se v naší obci
organisační přednáška p. sekr. Mužíka z Hradce
Králové. Obnivá jebo řeč o našich právech a po
žadavcích nadchla oáš nezkažený zdravý lid, agrár
níky popudila, ale kdebatě, ač vyzýváni, tito pá
nové se n-pustili; až po schůzi došlo ke kontro
verai,která skončila úplnou mravní porážkou našich
„křesťanských“a sice „taky-katolických“ agrárníků,

Z Herky Kostelecké. V nedělidne19.
t. m. byla u nás pořádána organisační důvěrná
schůze na níž mlavil p. sekr. J. Mažík z Hradce
Král. Řeč jeho; jednající o dnešní politické situaci
a povinném postupu katolíků při zemských volbách,
přijata byla od Četně sbromážděného obecenstra
z místa i okolí s porozuměním a souhlasem, jak
potlesk dokazoval. Poté ujel se slova p Lingr,
rolník z Lipí u Kostelce. Iatelligentaf rolník pro
nesl feč promyšlenou, nadšenou, která strhla lid
k souhlasu a potlesku. Také trefaé a promyšlené
vývody vldp. faráře Hnátka uspokojily a nadchly
náš lid, který teď s větší sebedůvěrou půjde k boji
volebaímu.

Z Úpleka. Za kandidáta poslanectví již se
hlásí také p. soudaí adjunkt Felix — pokrokáf.
Již pořádá přednášky ; v Havlovicích prohlásil, že
zákony o manželství jsou v Uhrách liberálnější
než u nás. Prý pokrokovci už se postarají, aby
se stala nějaká náprava. Měl ovšem p. řečník
také hned přip>menoati, jak asi ty volnější zá
kooy národu prospívají, a proč telik šlechetní a
liberální Maďaři na drubé straně tak surově zná
ailňují Slováky. Do Uher, kde vydány ty liberál
nější zákony ve prospěch židů, nepůjdeme 8e po
učovat o svobodě. Také po vesnicích přednáší
židovský (toť se rozumí že pokrokový) továrník p.
Richard Moravec z Upice. My jsme pořád čekali,
až začne rázně brojiti proti židovskému pronásle
dování Slováků a až z lásky k dělnictvu vyloží,
do jské hrozivé výše stoupá židovský velkokapi=
teliemus. Posud však jsme neslyšeli, že by v tom
směru p. Moravec venkovský lid důkladně poučo
val. Taky p. učitel Šandera z Maršova chodí
přednáškami osvěcovat. A marně čekáme dlouho,
kdy vyloží přesmutnou situaci francouzského lidu,
který přes všecku moderní „svoboda“ jest v po
stavení přímo zoufalém Již jednou jsme poukázali,
že Občanska záložna dává do všech hostinců zdarma
„Ruch“ a „Pravdu“. Proč jen také nepředplatí list,
který odhaluje poctivě Šviudle a násilnosti našich
protivníků? Či my katolíci bychom na to neměli
žádného práva? Bylo by potřebí, aby katoličtí
řečníci v našem okrese na častých schůzích bájili
naše zásady, protože pokrokáři horlivě prazují ©
to, aby získali celý okres — V neděli 19. t. m.

prospěch školufch pomůcek. Výtěžek činil 16 K.
— Dopoledne o 10 hud v místnosti katol. spolku
konala se schůze důvěraíků okresu úpického. Vý
vody p V. Kouby z Hronova byly sobváleoy;
zvolen okres. výbor volné organisace katol lidu
v Čechách. Jen dále statně vpřed!

Z Kutnohorska. Jak jsme minulepsali,
stalo se. Agrárníci rozhodli se ve volebním okresu
Čáslav-Kutná Hora kandidovati posl St. Kubra,
předsedu zemědělské rady. Usoeseno tak bylo
nejprve na schůzi agrárních delegátů v Kut Hoře
dne 12. ledna po dlonhotrvající nebatě, při které
pozorováno bylo, že agrárníci ve svém středu
chovají tolik různorodých živlů, co se týče posta
vení jich k otázkám kulturním, specielné katolic
kým, že může z toho vzejíti jim dosti brzy ne
malá rostržka. Jsou mezi nimi živly vysloveně
protináboženské, u drší je na ozdě jen zdravý
smysl vážnějších mužů, kteří dobře vidí, že bojem
preti náboženství pracovali by jenom do rakou
svých úblavních národobospodářských nepřátel —
sociá'ních demokratů. Uvádíme to prato, aby po
chopili, kdo pochopiti nechtějí, a dokládáme:
cbytrému napověz... . Zvláště ve štvaní proti
katolikům hodlá se prý postaviti jskýsi zelený
mládenec Peřina, který už se snad vidí budoucím
vůdcem na Kutnoborsku. Usnesená kandidátka byla
desti deputovanými oznámena čáslavským agrároí
kům bned po té 16. ledna v Čáslavi, kam svolání
byli starostové všech obcí a ta jim na srdce kla
deno, aby silné agitovali pro Kubra. Nevíme, jak
se Čáslavsko pro něho rozehřeje, neboť bude tu
padati na vábu usnesení strany katolické, která
teprve porady bude mít. Je-li však pravdou, co

Gramem pokrokových učitelů a. dg tom souhlas i
veřejaě dal na jevo, pak bylo by dobře se ho

aspoň dotásati všade, kde bade případně konati
voličské schůze, aby přiznal barvu. Kongervativaí
přesvědčení a vážnost k nejdražším atatkům lida

o míti jenomv ardci, ale také v ústechs.skutcích !

Z Chotnsle u Čásiavě, Pariamentárních
prázdnin používají naši katol. poslanci k pilnému
porádání schůzí, v nichž ochotné voličům svým
skládají účty z dosavadní svó Činnosti a neméně

poslanci katol. strany lidové zvláště tímto způ
sobem vděčí se svým voličům p. posl, F. Šabata,.
který v poslední době projíždí Číslaveko, aby tu
ve styku 8 voliči kolísající povzbudil, nerozhodné
probudil a potřebným poradil. Zaznatnenali jsme
již valné schůze jeho v minulém čísle „Obnovy“,
dnes referovati chceme ozdařilých schůzích v Cho
tusicích a Třeboníně 18. a 19. ledna t. r. Puvá
obec dlouho oemobla ge rozehřáti pro nynějšího
zástupce na říšské radě, až během několika mě
síců změnily se názory a poznali všichni, že to,
co bylo kdysi tvrzeno, byly pouhé strašáky, že
v osobě p. posl. Šabaty získali jame opravdu zá
stupco obětavého a pro otázky venkova se ty
kající pravé porozumění majícího, Četná účast vo
ličů ze širokého okolí osvědčila ma plné své
sympatie a jeho vývody sledovány byly 8 po
chvalou. Náladu schůze této chtěl rašiti jakýsi
ageut-provokatér z Katoé Hory, nevíme, zdaž
pozvaný nebo vyslaný, ale byl náležitě usazen a
měl jen rozvážlivosti účastníků co děkovati, že
nebyl vyprovozen za Kamhbájek, Hodlají-i kutao
horští agrárníci takovými agitátory posíliti svoji
posici na Čáslaveku, mohou eplakati nad výdělkem.
Schůze skončila pak v požzoji a Činnost p. posl.
Šabaty schválena. — V Třeboníoě, který při vol
bách osvědčil své katolické přesvědčení, pozoru
bodoým způsobem přijata byla řeč p. poslance 86
souhlasem všeobecným a vyslovena mu byla plná
důvěra. I tu sešlo Be velké množství účastaíků
ve všech kruhů voličstva i mimo hranice tohoto
volebuího okresu a přemnozí ze sousedních obcí
Kutnohorska přáli si, aby i tam už nějak bylo
započato S organisováním, nebot cítí dobře, že
vládnoucí politika nynější není dosti oproti kato
likům vtevřená a upřímná.

Z Čáslavská. Aby nezůstal čáslavský or
Gin mladočeský pozadu s gustiesním svustem
„Právem lidu“ preseatovaným o agitačním fondu
katolické strany, uveřejňuje ho s velkou radostí
a bodně nápadně, domnívaje se patrně, že tím na
Čáslaveku dá klerikálům smrtící ránu. Kdybychom,
milá „Pravdo“, měli advokáty, lékaře, ředitele, pe
něžní ústavy a podobná podsejpátka, nechodili
bychom k hierarchům. Takhle však, nechtějíce
obtěžovati lid, jdeme k těm, kteří dáti mobou a
dáti takó povinni jsou a kteří, dávajíce i obnosy
zoačnější, právě tím ukazují Svoji nezištnost ke
straně, ne jako jeden předák mladočeský, který,
byv svou stranou usazen na velmi teplém a tuč
ném místě, dal na agitační fond — celou pětku
A co se týče agrárníků, kteří se tímtéž chtějí
oháněti při volbách do sněmu a už leckdo se také
obánějí, odpovídáme, že, kdyby nám hospodářské
záložny, jako jedna tuze blízká, vyplácely tisí
covky na agitaci, nemusili bychom jich bráti jinde.
A konečně co se týče sociálních demokratů, stačí
jen upozorniti na těch 40000 židovských peněz,
o nichž p. Poliak v Praze svého času referoval.
Nechťsi to naši lidé zapamatují!

Okres. zastupitelstvo v Hobrech na
oslavu 60letého panování J. V. císaře a krále p:
staví okresní dům, v němž umístěny budou okres,
úřadovny, okres. hospodářská záložna a městská
úřadovna. V přístavku pak bnde okresní stravovna.
— Okresní zastapitelstvo věnovalo dále 300 K
jako první vklad a zem. pojišťovacího fondu ela.
a král. Fr. Jos. I. na zajištění starobní renty pro
semědělskou čeleď. Nárok na podělení má čeleď
u jednoho a téhož gruntovníka nejméně 7 roků a
na jednom velkostatku nejméně 15 roků sloužící;
vkladem po 10 K poděleno tedy 24 čeledinů a 6
služek. Mimo to zakoupilo okres. zastupitelstvo
pro veškeré obce a osady v celém okresu lipky,
které školoí mládež na jaře t. r. na vhodná místa
jakožto jubilejní strom vysadí. Okresní výbor po
žádal pak všecky obce v okresu, aby pamatná
slavnost císařského jubilea oslavena byla skutky
obecně prospěšoými, dobročinnými, jakož i vhodnou
úpravou stromořadí a návsí. Věrupříkladu toho
mohou všude pásledovati.

Z Podmoku Gelč.Jenikova.Popří
kladě jiných katolických organisací počala i naše
organisace svoji vzdělávací činnost. V neděli due
5. ledna konána byla četně navštívená schůze, při
níž promlavil děkan = Golč. Jeníkova vidp. Tarek
na théma: „Postup nepřátel církve a naše orga
nisace“. Vývody jeho vyslechnaty byly s ploým
porozuměním, jsk patrno bylo ze souhlasu, jehož
se řečníka dostalo a s četných přihlášek k do
savadnímu šiku katolíků organisovaných. Kóš by
tento čia našel hodně následovníků! Dalšímu roz
voji: Zdař Bůh.

Z Chotěbořska. Slovo v čas promluvil
váš dopisovatel, který v minulágyičlale „Obnový“
projevil názor, še kandidovati někde v městech,
bylo by od katolické strany meprosřetelnýmna
bíbáním na seď. Heula, která vycházejí s našich
katolických řad, v čas korigovat, jest potinmostí



každého ušnika strany, jenžto myslísnaší
věcí vážně. Tak přímo nešťastno bylo byprohla
dovati kandidetnru ve skupině Ném. Brod, Polná,
Humpolec, kdež kandidojesa mladočeskou stranu
dr. Šubrt, starosta v Něm. Brodě. Jest to muž
pracovitý a tak populární, še ho budou volit po
většině i katolíci, kteří buď organisováni jsou,

anebo organisaci katolicképř Katolická věcdodělala byse tam ohromného fiaska, sklidila by
čch, a co více, vzbadila by proti sobě bla

ké rozhořčení. Upozorňuji tedy a varoji v čas,
aby neprozřetelným krokem tskovým mnoho 80
Bepokasilo. Domnívám se tedy, še upozornění bade
mít výsledek, jejž všichni poměrů znalí lidé uví
tají s povděkem. Jest třeba prohlédati k náladě
voličství a ku povaze kandidáta. Pak není mošno,
abychom šli na jetky. Totéž tvrdím o skupině
měst Čáslav, Chotěboř, Golčův Jeníkov, kdež také
v zájmu katolické věci nelze kandidáta katolického
jmenovati. Jen žádných kotrmelců|

Z Vysokého Veselí. (Chrámováhudba.)
Po delší době zaznamenávám dokumenty činnosti
na našem kůra. Nezaháleli jsme. Rok 1907 vy
kazoje vedle častých zkoušek provedení nadpo
vinných měl zpívaných. Ve svém posledním dopise
amínil jsem se o rorátních zpěvích! V té věcí
krátce pozpamenávám, že lokální poměry zůstá
vají dosud tak silné a věrné avé tradici, že dlužno
míti k nim reapekt a omeziti se na promyšlený
a duchaplný průvod. Dá se ovšem předpokládati,
že před námi již byli mistři. A byli! Ještě dnes
si vzpomínám na staré, šedě, ocelové oči nebožtíka
p. říd. Vraného, když o vánocích rozehrál var
bany, až rozehrál i plný stroj, svou duši, kojenou
vspomínkami s mladých let, prosycenou zkuše
nostmi dalšího života a snahou podati tyto vápo
mínky rukou uměleckou. Jak zajiskřily oči dobrého
„tatíčka“, kdyš se zažehly do mých, v nichž břál
ohlas s jeho hrou! Otázka, co bude dál? Na mém
paltě jsou plsně e přesným průvodem, dožadova
ným Cecilskou jednotou, předehry, mezihry a
dohry Treglera, Říhovského atd, mše a vložky,
pokud poměry dovolují, v rámci časovém, ale
otátka, kde vzíti za daných poměrů, při úzkých
poměrech finančních dobrých sil výkonných? Mi
nulý právě můj předchůdce, p. řid. Vondráček
masil se vzdáti kůru právě pro nedostatek a ne
ochotu sil pěveckých, ač má za sebou výbornou
kvalifikaci a znamenitou zkušenost. V té otázce
najde čas rozluštění! Především bade nutno f
nanění potřeby vzít v úvahu. Nesmí se přece jíti
do takové krajnosti, jak jsme četli v „Dalibora“
(posl. číslo!), že zedník po ládenním „absolvo
vání“ kursu stal se „regenechorim“, a že odmí
tají „absolventi“ pro úské poměry na venkově
povolání „obětavé“ přijmouti. V minulém roce
jsme pracovali, pokud dané poměry byly příznivy,
velmi čile. Lokálně jeme dostali dostiučinění v pro
jevech nejen ústy důstojaého p. faráře Fr. Ne
chvátala a místního kaplsna P. Fr. Knappa, dále
veledůstojného p. vikáře P. J. Tichého, ale vše
obecně chváleno nastudování nejen mší a vložek,
(avl. Treglera a V. Říhovského), zvl. pak Národ
vích koled, které zpívaly děti laskavým vedením
p. uč. V. Vícha, který sí dal značnou práci, aby
chom lidu jeho zamilované koledy vánoční £ úst
svěžích, dětských uvedli ve vděčaon pamět! Při
tom nezapomínám vzdáti nejsrdečnější díky vele
cténé choti strážmistra P. T. E. Doležalové, a sl.
R. Kottové, dceři důchodního J. Jasnosti knížete
K. = Paarů, za laskavé spolupůsobení v našem
chrámovém sborn. J. Knourek, řid. kůru.

Zrcadlo poctivosti listu Aloisa [ajná.
L

A Lbota jest přec hodný muž a všichni
jeho přátelé hodní mušové json. — Tak jste
mohli čísti mezi řádky v „Osvětě lida“, když
tato přímo zoufalými rozběby snažila se sachrá
niti lesk štítu Lhotova. — Když se rozvířila celá
veliká afóra pro lži, oapaané proti lidem věřícím
od prot. Jady, usoudil „Čas“, který lháře bájil,
še prý „klerikální denunciace“ toho muže jest
případem, na který 80 nesmí zapomenouti. Ergo
— měl papírový bratr „Osvěty lidu“ horlivé před
evzetí, hájiti nespravedlivého nenávistníka kato
lieké církve hoduě dlouho.

Teď však máme před očima případ, na který
roshodné mikdy © české apolečnosli se nemá sapo
menouti, třeba by „Osvěta lidu“ po probrané
bitvě i s bratrem „Časem“ sebe více se snažila
přesunoati rozhovor na pole zcela jiná! Ačjen po
akončeném soudě projedná se celá záležitost ješté
před veřejností!

Masaryk měl nápadnou choť věřiti raději,
. še vraždu na Hrůzové provedli příbuzní, než by

byl uznal, fe také i šid může býti vrahem.
— Hajn zase projevoval až nápadně touhu doká
sati velikou hříšnost Teplého, amýti Lbotau a
představiti ho jako mučeného beránka.

Jak rychle dovede žurnál Hajnův předklá
dati úlenářetvu správy i o těch „klerikálních“
přečinech, které te vůbec nestaly! Ale — jak
mela snažil se chápati, že by mohl pokrokářko
pestiti se skutku sákeřného|

Ztlučesí Teplého stalo se jiš 16. letopada
+ 2. 1906. Drubý den na to jíslivé úsměvy pokro

»

|

tajemnéčaškásívblouócích.Alep.Hajs
—nevěděl Pra A mu mnobo BaTeplém záleželo, kdyš předtím pátral ve svém
listě po původci „pamfletu“. Jestliže byli polro
káři snámou satyrou napadení prolhaně, měli-li
štít docela prostý sobectví, mohli přece klidným
spůsobem lší vyvrátiti; byli by 60 ještě zastkvěli
v pózemačedníků, tak še by jim jen takové „ba
nobení“ prospělo. A pokrokáři se přece nějak
umějí hájiti! Ale místo konstatování, co uatyra
mylně psala, nastalo oholerické pátrání: Kdo, kdo,
Jen kdo to sepsal?

16. listopadu tedy vykonán rozsudek i trest
od žalobce, který se učinil soudcem i vykonava
telem. Pak přestalo — diva velikého! — pátrání
s označování pisatele satyry v „O.1.“ Ticho tichoucí.
Najednou počátkem prosincem otištěna v „Čechu“
zpráva o čina Lhotově. Z toho veliké překvapení.
Teď se čekalo, jak se bude „Osv.1“ mravně roz
bořčovati nad „klerikální perfidit!“ Býti takhle
Lhota nevinen, spustila by se stavidla hotového
Niagarského vodopádu! Ale — k velikému úžasu
„Osvěta 1." v úterním čísle mlčela a v následují
cím nato (7. prosince) přinesla tolik saleklou, roz
pačitou zprávička ! Prý (!1)dle zprávy „Čecha“
byl prof Teplý zbit. „Nám do dnes (??) není
snámo, je-li tohle všecko skutečnost či povídačka
„4 počkáme(mbm!), aš na celou tuto událost
vrbne náležité světlo řísení soudní... Ukáže-li
se, že p. katecheta Teplý skutečně byl uvedeným
spůsobem ztýrán, přirozeně (?7?) náš úsudek o po
čínání p. dra. Lhoty bude odsuzující, protože ta
kovým způsobem spory řešiti vedlo by ku všeo
becnému nesurovění a k obnovení vlády pěstníbo
práva.“

Věru není nad mazanost pokrokového listul
Tak „humánně“ začal psáti, když se ocitl v Sou
těskách i a Leonidou. Hajn do 7. prosince —
několik dní po zprávě Čecha nemohl věděti, zda
to sdělení zakládá se na pravdě. Měl Lhota v Par
dabicich, ale — až prý soudní řísení . .. A ke
všemu moralistická omáčka, zavařená besky opa
trně. Kdo znal sprostá ústa žurnálu Hajnova, už
viděl hned dle té zprávičky, že je hodně zle. Jak
Hajnův orgán slibu svému dostál a jak napasl
„přirozeně úsudek odsasující“, o tom příště.

Antikvární

kuhy
a ve velkém výběru má na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební
v Hradci Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady amožůují
„. ování objednávek

závod je jeho ké téhož dne, kdy
stoleté trvání.

JOKOOCKOOKOXOOOO

Různé zprávy.
Důsledky stávek francomsského

dělnictva jsou velice smutné. V semi „svobody
a bratratví“ sténá dělník bůře než v některém
ariatokratickém státě. Roku 1905 bylo ve Fraacii
stávek 830, r. 1906 již 1309. Tedy za jediný rok
přírůstek 500. Tedy čím rychleji proti majetku
katolické církve bylo postupováno, tím hůře bylo
dělnictvu. Zednáři je ovšem klidnili -aspoň sliby.
Následkem toho obrovskéh) počtu stávek způso
beno bylo 9,488.594 dní, kdy bylo dělnictvo bez
saměstnání, tedy téměř 10 milionů daf, kdy děl
níci byli s práce. Tato číslice jistě působí hrůzu,
pomyslíme-li si na společnou bídu všech těch,
kteří v těchto dnecb nepřijímali ani baléře. A nyní
dále. 21 stávek trvalo déle než 100 dní. V Escero
ku př. a ve Vernet-les-Boina, kde jaou doly,
trvala stávka 179 dní. V Paříši trohlářští dělníci
stávkovali 147 dní; ve Voliniu stávkovalo se 189
dní; v Reveou a ve Varennes trval boj 272 dní,
v Rire-de-Gier 801 den. Úporný tento boj boze
vší pocbyby dává snamenité vysvědčení solidaritě
dělniotva. jaký byl výsledek stávek? Ze 797
stávek, vypoknavších pro malou mzdu, skončilo
jen 192 úspěšně. Ze 883 motivovaných velkou pra
covaí dobou skončilo úspěšně jen 109 čili na 1809
stávek bylo 301 vítězství a 879 porážek. A vý
daje, jež utál tento hospodářský boj? Cifry zde

uvedené jistě ukazují, ra sodpovědnostbereBa se ten, kdo svádí dělnictvo ke stávce, není-li
připravené a není-li alespoň částečná naděje na
Úspěch. Nebot boj hospodářský stojí zrovna tak
nákladné sumy, přímo závratné, jako války vedené
prachem a olovem. Kdyby se odhadovala prů
měrná cena jednoho pracovního damepouze ua Ó
koran (člolice tato jistě jest aplše mení neš větší

při šivotaích potřebách v Paříší), činila by stráta
spůsobená stévkami v toce 1906 BOmilionů koru.
A nyní připočtěte si 483 obětí justice, pro různě
přestupky za demonstrací a stávek přistišených
jen v 58 stárkuch. Jistě obrovský nepoměr stráty
vůči sisku. — Tak soudí mladočeský „Den“.
Zkrátka jest viděti, jak kapitalisté francouzští i
v době nejkrásnějších hesel a „nejlidovějších“ zá
konů všdy amějí šikovné proplouti mezi Soylloa
a Charybdou, vědy jejich sobeství provede svou
— pod tituly nejrůznějšími.

Ve jména francouzské volnosti a
bratrství vyhval prefekt jeptišky z paříšské
nemocnice „Hótel de Diea“; jeptišky ty od XII.
století v oné nemocnici zdárně působily, nyní 6e
jim dostalo „odmény“, jako by se avým nábožen
ským přesvědčením dopouštály sločinu. Zato však
ti, kteří poznali činnost jeptišek z blíska, proje
vili jim okázalé ovace. Tisíce a tisíce lidu sešly
se k nemocnici. Lehce nemocní, kteří byli ošetřo
vám. od oněch řebolnic, vypfáhli koně z kočárů,
aby zabránili odjezdu sester. Policisté ovšem koně
znova vapřáhli a přinutili sestry ke vstupu do
kočárů. „Šláva sestrám! Hanba Clemenceavovi !“
volal veliký zástup. Někteří provolávali ironicky:
NÁt žije uvoboda kalta!“ — Zednářská vláda
projevuje daleko větší kuráž vůči bezbranným
ženám, než jakou projevila vůči panemským slo
dějům. I ke zřejmým zrádcům chová ae Setraáji
než k jeptiškám. Patrně ví, že zuřicí živlové by
při důraznějším zakročení začali pracovati pumami.
Katolíci to ovšem nedělají a dělati nebudou; proto
ta veliká ardnatost proti nim.

Za svoboda dělnickou! Čech píše:
Sociální demokraté pražští prohráli dvě veliké
stávky: v elektrické centrále a stávku pekařekon.
Nyní vycházejí na jevo různé zajímavosti z obou
atávek: Jistý hostinský v Holeňoviclch,hned vedle
centrály, přišel u stávkujících o 300 zl. za známky
na pivo. Soadrusí pívo vypili, prohlásili stávku a
do práce se nevrátili — hostinský „otřel huba“.
Při stávce pekařské sase byly dilny, v nichž děl
níci měli ještě lepší mzdu nežli cenník žádal —
etávkovati však mosili, — jelikož tak nařizovala
organisace. Když mistr jim domlouval, odpově
děli: „My nic proti vám nemáme, aloestávkovati
musíme. Kdybychom neposlechlí, nebyli bychom
jisti životem a v dílné bychom pro atálé štvaní
a posměch nevydrželi“ — Čím dále, tim více
se množí dokladů, že 8oc. demokratičtí vůdcové,
pořádajíce stávky, jednají i proti vůli dělnictva
samotného, zneušívajíce hospodářské situace ku
svým politickým účelům, aby ovládli živnostalky.
Někteří dělníci pak jsou opravdu politování bodni:
do organissce musi platiti, radé lísty musí odbí
rati, a stávek se zůčastniti musí — nikdo se
neptá po jejich osobní vůli — jsou nevolnici svých
placených vůdců, jimž dává pokyny vídeňská cen
trála a bruselský ústřední sbor. Nelzo se ovšem
diviti, že jako ve Francii a v severních Čechách
a na Ostravaku, Falknovsku se stalo, že dělníci
touží vymaniti se z rudé tyranie avých vůdců a
že přejí sobě založiti — své vlastní, neodvislé,
odborové organisace, v nichž by rozhodovali sku
teční dělníci a oo redaktoři a náhonči velkokap'
tálu Takovými odbornými neodvislými organisa
cemi ubylo by rozhodně stávek a dělník ho3po
dářsky 1 politicky nabyl by zase své svobody.
Tak jak nyní u 80c. demokratů poměry jsou, zna
mená „organigace“ otročinu a placení, a „diaci
plína“ je totéž jako movolnictví. Vývoj dělnické
otázky jde však cestou anglických a amerických
samostatných odborových organisací — a to budou
také jednou i u nás kouce politické strany 8oci
úlné-demokratické. — K tomu dodáváme, že po
vinností všech naších přátel jest upozorňovati
hodné dělnictvo s'ále na „Všeodborové sdružení
křest. dělnictva“, které jest dobrou záštitou proti
nesmalenosti soc demokracie, Až naše sdružení
příslušně' vzroste, pak zajisté bude moci s tím
větším úspěchem mařiti intriky a násilnosti strany
rudé. Za nynější doby, kdy nejrůzoější strany
přímo násilím vlekou každého do svých ťad, byla
by existence neorganisovaného dělníka katolického
třtinou větrem ee klátící kocábkou na rosbouře
ném moři. Proto všichni katoličtí dělníci necht
savčas bledají bezpečný útulek pod štítem našeho
odborového sdružení, jobož rozvoj již myní jest
tolikutěšený|

2leté jubílonm poótovníspořítelny
v Rakousku oslsveno minolý týden. Toto jedno
s nejprospěšnějších hospodářských zařízení zaslu
huje také vší posvrnosti. Koncem r. 1907 vloženo
do naší poštovní spořitelny 219 milionů uspořených
peněs a to většinou od lidí drobných. Ve spojení
šekovém proběhlo loni vaí spořitelnou na 23
miliard korun. Zařísení bekové nemají dosud ami
v Německa.

a ví agrárníků v zemědělské
radě o Českého osvětlujeV.Karbsa v „Ra
dikálních listech“ takto: „V Česbách patří 360.000
chalupníků do výměry 17 korců polí 3 chová 88%,
veškerých držených vepřů; český odbor adělil na
283 kusy vepřového bravu subvemei 12.000 K;
subvence činila 50*/,, v některých případech 100"/,
kupaí ceny. Oněch 360.000 chalapníků nedos
arci ničebo, o to rozdělilí se rolníci bobatěí, jiebé
jest celkam 156.000 ; arci formálaš dostaly spulky
sabvenol. — Na stavbu ovisských ahlérů rozdal



£. 1906 český odbor rady zemědělské 15.500 K
gabrencí, sle s oněch850.000 drobných chalupníků
nedostel žádný smi zlémanou greáli, za to však
dostali subvencii velkostatkáři, kteří mají přes
140.000 korun botového jmění, jak jsem se osobně
přesvědčil. — Český odbor rady zemědělské věno
val r. 1906 5200 K na £ zv. vzorné hnojiště a
fampy, ale chalupníci nedostali na ně ani vindry:
těch 5200 K dostali 80, 50, ba i 140tisícoví sed
láei, političtí agitátoři a žumpaři. mnohý z nich
má kočár za 1200 K, ale nestydí se sbrábnouti
940 K veřejných peněz na huojiště, jež měli míti
jiš dávno v pořádku. To snad nejhorší osud býti
v Čechách cbalopníkem.“ A pak chtějí agrárníci
spasití venkov.

Zuřivá demomstrace ve prospěchvo
lebního práva žen provedena vLondýně, kde ženy

nikly útok na palác ministerského předsedy.
eátatky oklamaly tím, že přijely na místo v drož
kách, a když se ministerský předseda přiblížil k
minist. paláci, vrhly se naň byly však policií od
rašeny. Některé z žen daly se připoutati řetězy
k mřížšoví naproti paláci a odtud křičely po Za
vedení volebního práva žen. Věru originelní žen
ská zuřivost.

Účinná skce proti zdražení uhlí
ebystá se v Dol. Rakousích. Dolnorakouský sněm
povolil totiž 36000 K na přípravné práce k stí
zení zemských uhelných dolů To ovšem děje se
na podnět křest. sociálů. Zemské doly uhelné jsou
nejlepším prostředkem proti vykořisťování lidu se
strany vydřidaěských uhlobaronů.

Pocta památce českého učence
v Němeeku. Dne 11. ledna odhaleno bylo ve
Vratislavi v ústavě fysiologickém poprsí + slav
nému přírodozpytci Parkyňovi, zakladateli tohoto
ústavu.

Velký rozvoj Všeodborového sdru
šení křesť. dělnictva ma Moravé. 16.000
Hlenů dosáhlo Všeodb. sdružení křest. dělnictva
na Moravě a ve Slezsku koncem r. 1907. Vzrůst
členstvaje následojící:

koncem r. 1904 bylo 1.211 členů,
. 1905 , 1978 |,

1906 ,„ 5all „
. 1907 , 1600 „,

Příspěvků zaplatili členové
koncem r. 1905 K 11.908

. 1906 K 2: 236
. 1907 K 67000

Zajisté utěšený to rozmach, který budiž pobídkou
všem katolickým dělníkům v Čechách, aby do
křest. sdražení co nejhojněji vatopovali. Nechť
brzy dohoníme Moravu! Čo jde tam, půjde zajisté
při dobré vůli i v království

24 populárních přednášek zdarma
obdržíte, jestliše předplatíte časopis „Evu“ (3 K)
v Prostějově. Pomůcka pro katolické řečníky, ať
už agrárol, nebo Boriáloí, nebo Čisté vzdělavající
— nepostrádatelná. Obsah „Evy“ krásný a bobatý.
Podporujte tato nejlevnější a nejawělečtější katu
lickou revui! V každém čísle 2 popolární před
nášky, za rok 24. Objednejte a předplutte na
adresu: „Eva“, Prostějov.

Uměleckých. nabožemskýchobrázků
máme skut.čně málo. Aby tomuto nedostatku bylo
odpomoženo, sdružili se někteří kněží v družstvo
vydavatelské na vydávání levných obrázků umě
leckých. „Spasitel na kříži“, od akad. malíře
kónlera (100 ex. za 5 K); „Sv. Aotonfn“,od Zd.
Vlčkové-Vorlové (100 ex za 3 K)a „Ježiš, přítel“
ditek“, od Schaffa (100 ex. za 3 K) Objednávky
řiďte na P. Fr Starého, kněze v Prostějově.

Proslulá řeč dra Drexela vyšlaná
kladem „Nušioce“ v Olomonci v českém překladé
V řeči pr jednává dr. Drexel duchuplným způso
bem nejčasovější themata: Pohtika a vaboženství.
— (írkev a věda. — Ciraev a kultura. — Kfes
taoská mravouka. — Ma'erialiemus a sociální
demokracie. — Hledající Buba. — Atheism. —
Antisemitism. — Zpověď. — Škola bez Boba. —
Katechism. — Náboženství na školách středních.
— Katolíci a university. — Inferiorita katolíků,
— Svoboda bádání. — Iodrx a Syllabus — atd.
Řeč hodí se výborně k poučení lidu v těchto o
tázkách, jež bývají předmětem denního rozhovoru,
svým jednoduchým a přece bystrým a pronikavým
jich rozborem. ŘečDra. Drexela je zároveň vý
bornou odpovědí na řeči prof. Masaryka a Drtiny,
které rovněž právě vyšly vo svlaštních otiecich.
Řeč brožurovaná o 56 str. stojí 1 ex. 10 bal. —
Objednávky přijímá administrace „Nušinoe“ v O
Jomoaci.

Proti tulákům a opllchm vydánv Nor
véšsku nový zákon. Talak jest policejně napome
But a poslán na místo, kde Ise nalézti práci Ne
chce-li pracovati, aneb byl-li propuštěn pro Špatné
obování, jest dán do pracovny, odkudě nemůže
utéci a kde musí pracovati nebo trpěti hlad Opi
lec jest přísaě poťrestán, a byl-li pvstišen třikráte,
aneb zanedbáza-li svou rodina, jest uvézněn a mosí
přacovat z donucení. O opravdu potřebné a zaslou
žilé chudé pečuje stát.

Ntrach před modornou. Prašskýdopi
dovatol v čísle I, pašebo listu kritícoval domácí „váry

lické straně v dubrém sajisté úmysiu, aby před
-+ "pestalo nataé vyrovnánírosla

„děnýehpeak k da ti odpnsovalpí
wemný -projer. vdp. Škrdlohov „Osoba“ proti kakol.

semědělci p. Krojšímu, že „lidé by Sasnuli, kdyby se

dověděli, kdo všsko no volbypřispíval. áa besesporně denná činnost p. redsktora Škrdleho no
byle tím nikterak v pochybnost brána, nýbrě kárána
byla sfejmé ukvapenost jinak vyškoleného polstike
v tomto projevu, jím byl sbytečně poctěn veřejnoa
posorností soukromý a málo významný hlas nelnfor
oovaného jednotlivce. Ukvapenost tuto nemůžeme
achváliti ani dnes po zbytečných rozkladech p. re
daktora Škedleho ve dvou jím vydávaných časopisech,
protože poskytla našim odpůrcům výhodnou látku ku
řekrucování a v neznám m sloději byla vzbuzena
yohtirá touba po sensačním seznamu. Volnost kritiky

si ponecháma i napříště vůči každému; vědyť sám
p. redaktor Škrdle používá ve svých časopisech beso
hledně stále této volnosti, a odmítáme způsob, jským
p. redaktor Škrdle volnost kritiky ubíjí. Č.lo veselost
vzbadila jeho poznámka ve „Vlasti“, že mu byl
u Hradce v pražském dopisovateli označen jakýsi „ma
saný modernista“, protože dopisovatel náš je zcela
nevinný koneervativní laik, jenénikde do popředí se
nestaví a nejen moderně, alei v Hradci jest osobně na
prosto neznámý. Kdyby všecky informace p. redaktora
Škrdleho byly tak hodnověrné, jako tato o „mazaném

modernistovi“, pak bychom mosili stratiti vůbec dů
věra v jeho projevy. Podotýkáme, že nohodláme od
nášeti výsledky pražského ejezda a zákulisních svárů.
Caceme pracovati positivně a věoně. Na osobní škor
pení nemáme času sni chuti. Stojíme opodál osobních
třenice a proto dovedeme lépe posouditi meritorní
stránku sporů. Ujišťajemo p. rodaktora Škrdleho, še
jsme nikdy nobrali v lehkost jeho dlouholetou badi
telskoa činnost v katolické straně a že bychom se bo
rázně zastali, kdyby bezvýznamní lidé chtěli ji pod
ceňovati. Ale kritika patrné taktické obyby musí nám
přece býti dovolena v zájmu věsobecného prospěcha|

Inferiorní kateliel.“ Podtímtotitulem
píše „Čich“: Předlohao vyvlastnění polského majetku
v Pruska byla přijata proti hlasům katolického centra
a Poléků a strany svobodomyslné, Odhlasovala ji
strana dejpočetnější : protestantští konservativci. Mar36
katoličtí fečníci ukazovali na zjevné násilí, Da nebo
tpečný vzrůst státní všemohoucnosti, ne Špatné fi
napce — nic naplat, nacionální a náboženská nenávist
zvítězila| Stala se vůle nejvyššíhobiskupa pro:estant
ské církve, Viléma II, prosadil svou protestant kníše
Bůlkw, katolického centra nepřítel. Významzákona
o vyvlastňování polského majetku jest ostadou XX.
století a hanbou kaltarního národa německého. Jest
to projev národní a konfesení mety a zřejmé ukazuje,
jak by se vedlo malým národům slovanským, kdyby
dostati se měli pod vládu praského krále. Zákon tento
jest však také hanbou praských protestantů, kteří ne
zapřeli staré tradice řádů německých rytířů, Bedřicha
Velikého a Bismarka, jimž všem šla moc nad právo a
kteří i nábošenotví sneušívali k svým politickým úče
lům. Protestantské náboženská společnost,jejíš členové
blaeojí pro křiklavé bezpráví a do nebe volající ná
silí proti slabšíma katolickému a slovanskémo národa
— ukázala v prski. jak rozamí a provádí křesťan
ství! A tito „křesťané“ osmělojí se ještě, v cisině i
n nás, katolíky zváti „inforiorními“|

Propadávající se město. V městěNew.
castle bylo v čijna minulého roku poškozeno aci 100
domů následkem klesuntí půdy. V posledních dnech
počala půda kleeati i v ostetofch částech měste, při
čemž by'y četné domy poškoseny a anglikánský kostel
téměř úplně zn'čen

Slované v Cbleagu. Americká„Hrratska
Zastava“ eděloje, že dle posledního sčítání Jida bylo
v Chicega 2,200000 lidí, mesi nimi skoro půl mili
onu Slovanů a sice 249240 Poláků, 139,530 Čechů,
77.470 Rasů, 87.000 Cbarratů.

Kosference míru v Haagu trvala127
dní. Za ta doba pořádalo se pro její delegáty celkem
319 banketů, které stá:y 2,660 000 K. Výdaje jedno
tlivých vlád Činiiy celkem K 14,088000, s toho pak
na telegramy připadá K 6,717000. Výsledek rovná se
asi nalo a svět můle být: rád, de k vůli kouferenci
mírové nedošlo — k vojně.

Americká žena v povolání. V severo
americkém Svustati zmocnily ae šeny jiš 800 oborů
povolání, kde byli dříve výhradně jen mužové činnými.
Z právě vydané berní statistiky seznáváme, še je tam
na př. 138 ženských kovařů, 190 pron+jimatelek koní,
8 vyrábitelek paroich kotlů, 126 pokrýraček pro olo
věné kryty, 409 šenekých elektr techoibů, 1041 šen
ských architektů, 167 ž-nských kamenníků, 566 šen
ských tesařů, 45 štokatérok, 1709 maliřek pokojů, 261
d=nských čaloon'ků, 989 dálnic v kamenných lomech,
904 devských porosotků, 84 šenských techniků, 1668
ženských šelezn čvích zřízenců, 58 ženských sřízenců
u'čojob drab, 67: ženských atrojmistrů, 186 mlycářek,
328 obstaravaček pobřbů, 6574 holiček, 8119 lékařek,
807 zobních lékařek, 11031 omělkyň, 2199 daroslistek,
1010 ženských právníků, 327206 očitolek, 3878 ka
ze elek, 946 obchodních agentek, 85346 pí-afek, 74163
den-kých účetních, 16" 0VUprodavaček, 000 šenských
poslíčků, 8000 d-nských nosičů nákladu, 879 nočorch
ponroných, 86.118 pleafek na psacím stroji, 1,114000
olodek, 3 7406 farmářek, 328900 pradlen, 388.000
krejdovských atd. atd.

Spánok 43 měsíců dlouhý. Vposlední
scbůsi verunské poycbulegické opolečnvsti přednášel
profesor a dr. Albert Ealeuburg o svláštním případu
»pavosti. Jedná se o 4óletébo made, jioak sdracého,
který nepřetržitě spí od 18, Června r, 1904 aš do dneš
ního dne. Jeat podivným, že při podávání potravy
pravidelná potrava koosá a polyká. Zvláštní jesti
jeho necitlivost. Přednášejíhí vysvětloval tento úkas
duchaplnou theorií dr. Otmara Roreobacha, který vy
světloval opavost jako úkaz podmíněný vůlí. Patho
log'obý, dluuhotrvající spánek jeví se jako sápor dití,
který jest vyvolán oborobným starem tělesným a růs
nými nepříznivými poměry divotními,

Hambark oslaví letos 1100letétrrání. R 806
Salodil clen úarel Veliký Hamberk na ochreno. před
výpady normanskými. R. 611 stal ve Hamburk sídlem
biskupským.

Ples m milienáře, Mr. Philipp9. Ben

uvedl do společnosti svou dosru Marii. Sál byl pro
měněn v nádhernouJesní krojinu. Mosi stromy bylo
umělé jesera a řeky, přes které klenuly se krásné
mosty. Zrcadly uměle postavenými bylo dosaženo op
tického klama, jako by krajina táhla se do nekonečna,
Ve vodě bylo nesčetné mnodství zlatých rybek. Vsálo
bylo mnoho exotických spěvných ptáků. Svůj triampb
tímto plesem nad nedávno konaným plesem motýlovým

Anarchismus v Chicagu. Chic gojest
nejnejistějším městěm v celé Americe. Vposledních
dnech došlo tam k 500 pouličních rvaček; byly spá
chány vrašdy a provedeno mnoho vloopání. Při pon
ličních rvačkách sraněno bylo 800 občanů, kdyš se
pokoušeli ubrániti se proti lapišům. Policie nepodníká
ničeho k zachování pořádku a jest přímo obviňována,
že jest lupiči podplacena. Majitelé krámů dávají ové
skladiště střešiti osbrojenými strážci. I obchodní pří
račí jsou ve dne v noci ozbrojení revolvery. V noci
jest uebezpečno jíti odleblými ulicemi. Poměry ty při
pisují se na vrub všeobecné krise. Následkem obchod
ních pohrom bylo propuštěno maoho tisío dělníků,
kteří, jsouce bez práce, páchají z hladu a bídy věci
nejhorší.

Jak vysoko vsletují maší ptáci na
povrch zemský $ Slavný ačenecAlex Humboldt
se domníval, že dravý pták kondor vyletuje aš do
výše 7100 m, kdešto drahý přírodozpytec Gůdke tvrdil
dle erého pozorování, které konal na ostrově Holgo
landa, že stěhovavé ptactvo dosahuje výšky 8000 až
5000 m, některé druby docela aši 10,000—12.0000m.
Profesor a vsduchoplarec ©Poeschel však dokazuje
v nejnovější době, že jest zhola nemožno, aby ptactvo
moblo letáti. do tak závratných výšek, a odůrodňuje
to tím, že ve výši 10.090 m je zima 64 stapňů Colsia
pod nalou, a tak nízký tlak vzdachu, že jest pobyt
ptactva v tak vysokých vrotvách vsiuchových zcela
vyloučen, Vzdachoplavec Lucanus rovněž udává, šo
se ptactvo, není-li K toma přinuceno, nikdy nevznáší
nad prvou vrstvu mračen, s že novsletaje obyčejně
výše než 1000 m nad zemi. Větějna ptactva letí jem
velmi nízko. Jen v ojedinělých případech byly poso
rovány vrány ve výši 1400 m, skřivani 1900 m 6orel
ve výši 3000 m nad zemí.

Rychlost vydry pod vodem jest tak
neobyčejná, že dravci neuteče žádná pronásledované
ryba. V některých krajinách i u nás používá se vydry
k rybolovu a osvědčaje se znamenitě. V době odpo
činku bývá avázána v boudě právě jako pes, a vě
nuje-li se jí jen trochu péče, daří se jí v sajetí dobře
s prospívá snamenitě. Natoo ji však krmiti hlavně
rybami, neš navykne na různá syrová masa,

Skoro tří miliony marek utrácelnárod
český ročné za toiletní mýdla cisvzomská, Nyní, kdy
máme výtečné toiletní Matiční mýdlo ve prospěch
Ústřední Matice Školské, lze donfau, še miliony tyto
nspoputají za hranice, ale zůstanou v Čechách.—
Národ český není ani tsk bohatým, aai tek nsavědo
mělým, by se ročně o tři miliony mohl ochusovati a
sajisté dá proto vědy přednost mýdla Matičníma před
každým jiným.

Chndé půdy zalesňajmeo v ten způsob,
že mezi řady smičků nasadíme řady modřínů.Tim60
půda pozvolna zlepší, neboť z lupení modřínů utvoří
se humosní povlak, jenš setlením dodá smrčkům
šiviny. Tak lze i na půdách kamenitých a planých
vypěstovat les bezvadný a cenný.

Nejlepší pícmiaa do méněúrodnýchpoloh
drsných, kde bývají tabé mrazy a závěje anšhové, je
švédský jetel. Ani sucho, ani mrazy, sni závěje tento
jetel nezničí. Dará píci v kašdém ohledu dobrou,
sklizeň výbornou, zejména « travinami, a daří se u
nás všade. Třeba tedy zvrblý Či švédský jetel všude
pěstovat v polchách, kde je Červenáů Český nejistý.

Výmosné nady ovacné jsou nynídobrým
pramenem jistých přijoů. Á výaosnými jsoa sady,
kteréž kašdý rok účolné huojíme, neboť pak strom
rodí pravidelně. Aby květ netrpěl mrazy, třeba voliti
druby později kvetuací tem, kde posdn: mrazy bývají
pravidelným hostem novíteným. Konečně třeba v sadě
pěstovat jen dva tři draby ovoce nejlepšího v kraji
osvědčené. Daleko lépe pochodí, kdož má v sadě tři
jadroičky neš ten, kdo má šest jabloní, ale každou
jiného drahu. Ba netoliko v sadě, uýbrá v celém kraji
diužao sázet jenom dva tří drahy vroce, neboť čím
více stejného drahu je po race, tím více se sa oroce
utrší. Za vagsa pěkuých vybraných jadrniček více
stršíme, než sa dva vagony všoljských jablek ne
stejných a novybraných. Do trha dejme jenom plody
nejpéknéjší, sbytek doma sašičkujme. Nezapomínejme
též na ochrana stromů a sbířejme v zimě pavočny,

sanhé listy, vyřezojme dřevo nesdravé, vše na mistěpálíce.

"Trání zprávy.
V Hradoi Králové, dne 18, ledna 19081 al

plenice K 17-30 —18 20, Bite K 1660— 17-10, jedeme
ae E 13*00—18-46,prosa K00 00—V0 00, nazve K 11*00

až 146—, hrochu K —00—00—, oves K 6 80—800,
dočky K 306— ažš6 —, jahai K 3300—24-— krap K
2300—4000 bramborů K 420—3860, 1 hl jetelorého
semeno červeného K 178-00—00-—, ruského K 11600,
1 hl. jetelováho semínka bílého JÍ 1600 —00—,
máku K 80"—40'00,lnéného semene X 30-—21-—, 100
ug žitofch otrav K 140)—00'00, 100 kg pdeničajoh
otrab 14'00—0000, 1 kg masla čerstvého K 184
aj 316, 1 kg másla převařenéhoK —00—0000,
«bgodla ropřorého K 168 -1-73, 1kg tvaredyK
026—032,1vejceK0*06—0:07,1kopaokurekK0—
až 000, 1 kopa zelí K 340—000, 1 kopa kapusty
K 100—3 00, 1 hl oibale K 530—560, kopa drob.
šeleniny K 180—280, 1 pytel mrkve K 1-20—1-60,
1 bodka hradek K ©v0 — 00—, 1 bočka srostek
K00—00,1 MijablekK00-90, šlatýd.obílní
trh v Hradci Králové dno 16. [das 108 odbývoný
přivemenobylo: 1) obilí: půsnice 234 boktol, ita
986, ječupene104,ovsa 336, prosa 0, vikvo 12, boa
cha 7, čočky 9, jehel13, krap 20, jetalov. semíska



10'6, Iněného semene 19, máku 1/3. — 2.) Zeleniny:
melí 00 kop, okurek 0 kop, kapnsty 8 kop, cibuln
6 bl, drob. zeleniny 10 bl, mrkve 7. pytlů,
brambor 22 bl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 bl, brašek 00 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů O kney, podsvinčat 282 kusů, kůslat
0 kusy.

(Zasláno)
Lit.-řeč. Jednota bohoalovců královébradeckých

usklédá již dlouhou řadu let knihovny v místech jak
národn tak i nábožensky ohrošených. O důležitosti
knihoven netřeba se umiňovsti; vědyt známo, jakou
velmocí ve světě nynějším je tisk, kniba. Šťasten

vy každý, koma do rakou dostávají se knihy dobré |této snaze všsk nemůšeme postuporati tak, jak by
tobo důležitost její zasluhovala, ježto jeme odkázání
jen na příspěvky boboslovců a některých šlechetoých
příznivců. Žádosti za zaslání knihoven v posledním
čase se mnoší, a proto, abychom mobli všem vyhověti,
venášíme na Vás, důstojní pánové, uctivou prosba:

Takový násev nese právě vydaná brožurav „Ča
sových Úrabách“, jiš sepral

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
ORB* Stran 32. Cena pouze 8 haléřů. “©g

Při bromádných objednávkách značné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'
v Hradci Král.

——

=l lna faru
přála by si jíti starší inteligentní slečne, dobrá

kuchařka.

Ctěné nab. post. rest. pod značkou „důvěra 9*
v Králové Hradci. Hlav. pošta.

»Časových Uvah« doporučujeme
nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tyto
spisy:

NJ

m

| Zpráva o ajezdě českoslovanských

>- „we katoliků v HradciKrálové,(V knížce té uvedeny jsou všecky velice po
učné přednášky řečníků.) — Cena 24 hal.

| Husité jindy a nyní.
| Cena 24 hal.

nesatvrzujte srdcí svých, přispějte nám malým dárkem,
porajte snshy naší „Jednoty“, jejíž členy i Vy jete

ývali, aby teto mobla vybověti prosbám mnohých
osad a vyrvati je tak z nebozpečenství, aby nebyly
saplaveny tiskem, knihami špatnými, které i do nej
odleblejších vísek nevkrádají a víru a mravy otravní!

Bůh odplatí Vám obětavost Vaši. Příspěvky
vděčně přijímá a veřejně kvitujs

výbor „L. J.“

Listárna redakoe.
O „klerikálním šimla“ a odpověď Škole n. v

příště. — I jiné věci s nedostku místa udloževy.

vě vysoké, užší

výkladní

skříně
levně se prodají.

War| Bližší sdělí administracet.1. "M

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDĚLÉ
a TELA PÁNĚ

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované,

z pevné tvrdé sádry
velice levné. —=

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva dily po 16 hal., dohromady za 32 hal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
sobectví a Švindle sociálních demokratů. (Oba
díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodná škola.
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné.
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Cena 32 hal. Jest to velice praktický obranný
spis proti různým pomluvám katolické církve, jež
právě v nynějším čase z úst našich protivníků
se ozývají.

Pro katolíka, který chce se zdárným vý
sledkem hájiti na veřejných schůzích a proti
nepřátelskému tisku svoji církev, jest četba
těchto spisů nutná.

Při hromadných objednávkách spisů zde udaných
poskytuje se značná sleva. — Objednávky obratem 
vyřídíadministrace „Časových Úvah“ v Hradci
Králové.

o o - o
T nejlepší jakosti, tudíž

nejlev. koupíte u fmyo
©

Přímé dohodnutí žádoucno.

vagony při cenách nejlevnějších.

©
sklad uhlí a dříví ©

v Plotištích u Hradce Král.
amp“ Též doporačují svůj h jně zásobený sklad

dříví palivového, měkkého i tvrdého. “

m o

Majitel:Politleke drudstvo Ushové v rade

Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
i devis, valut atd. Výměna kuponů. 4

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna
=

: Záložní úvěrní ústa ožníúvěrníústav |p
> v HradciKrálové. 8

k 3

jžky vkladní - JE1

j l Vklady n oka poukázky4 k" ode dněvloženído dne vybrání.
| Stav vkladů konesm procineo K 13,050.57138.

Tolefonč. 0, Filiálka v Semilech. Telegram:>Ústav«.

n ————



Příloha
Kulturní hlídka.

O moderním modlářství napsal ně
kolik dobrých zrnek literární kritik „Národních
listů“ dne 17. t. m., ocehoje hymnický ráz spisu
Borova o Ed. Vojanovi. Píše:

„Obecenstvo miluje divadlo a divadlo, místo
illosí má svó nadšence. A daru nadšenců osobní
kolt bývá nejen vždy blízký, ale je mu přímo pc
třebou. A takové potřebě kniha přetékající mlékem
a strdím obdivné stylistiky vpadne dobře do noty!
Leč, osobní kult je duch fetišiemu. V přírodě člo
věka dříme jakás touha zbožňovací. Náhle se vy
baví a zmocní se svého předmětu. Nějaký hmat
tajemný ji probudil! Někdy symbol, značka, heslo,
Jiody néjaké dotknutí emyslů! Často pouhý odstín
dostačí, třpyt plochy, zákmit barvy, vůně ovzduší!
A horečka vytržení se dostavila! A horečka je
všdy slepál A slepota vždy nespravedlivál Což
sejde osubnímu kultu po otázkách míry, váhy 8
poměru! Plane jedinou tonhvu: pálit kadidlo! A
kde je modloslužba, tam vše ostatní musí buď se
klanět aneb musí — ven ze dveří. Jinak to ne

ebedí ve všem fetišismu! Ze dvou předaětů hli
něných jednomu se prokazuje božská úcta, drabý
slouží za pouhou hlínu. Eg.ptský Apis pro svou
bílou lysinko postaven na oltář. Ostatní tvorové
eho rodu zapřahání do plabu a poháněni bičem.
šecko lysinka způsobila! A tisice let nic nezmě

allo v lidské přírodě| Fetišism trvá a pěstuje svůj
kult osob a věcí dnes jako před tisíci lety. Leda
vnější formy jsou jiné! Ale potřeba neodolná,
sbožňovat někoho nebo něco, ať v soukromí nebo
na vefejnosti, ať v záležitostech velkých nebo ma
lých, je vrozena davu a dochází denně avéhový
razu. Arci neujde fotišism svému osudu! A to je
trpká stránka každé rozkoše! Jedooho dne illuse
sklame a fetiš — letí do pece. Vytržení nemůže
trvat věčně. Horečka baď člověka zabije nebo —
přejde. A sladkou illusi jednoho dne vystřídá nový
stav duše, stejně mrzutý a trapný — pro obě
strany. Dějiny fetišismu všebo rodu jsou plny du
kladi! A už i prostinké zatím ještě dějinynašeho— divadlal“

K tomu několik poznámek. Nyní, kdy ne
pohlaváři různých politických stran a spolků bojí
vysloviti uctivě jnéno Buší, kvete přemrštěné
zbožňování Hany Kvapilové, ale ještě více jména
Masarykova a Macharova. Ti, kteří vyšli „kácet
modly“, posadili se na jejich bývalé trůny sami,
pecbávajíce si podkařovati tolik. až Destronný
divák div se nezalkl tím kadidlem. Vspom:ňme
si jen na pokorné klanění Herbenovo před Ma
charem u přiležitosti jeho čtyřicátky. Takový lite
rární byzantinism dávno u nás 80 neobjevil. — A
běda tomu, kdo by se odvážil vytýkati oněm
dvěma vládcům chyby! I lidé, kteří svými záva
dami stáli jim blízku, byli zbičováni nemilosrdaé
řeménky spletenými z hrubosti, mstivé vášně a
nepoctivéhu překrucování.

„Rozbledy“, narážejíce na realistický(I) feti
Šismue, radí ironicky 15. t m. „pro zpokrokovění
ducha“: „Neklaň se autoritám; jedinou autoritun
tvou buď věcnost, rkutečanst, realita. Výjimku
ovšem tvoří naši dva Mistři (Masaryk a Machar
pozn. Obn.), neboť co mluví prvaf M.. je aba-lutní
pravda, co napíše druhý M., je absolutní krásno
Jaou pak ještě jin mistři (jen s malým m), tova=
ryši a učedníci, a ti všichni jedoují správně, pokud
Jednají v duchu Mistrově, (Cvičení teto provádí
de nejlépe, leží-li se při tom na břiše )“

Jahý jest todíž výsledek výpravy proti „kle
rikálomu modlářetví“ a proti autor.tě? Provolává
de hanba Rwegrovi a Palackému, aby se klekalo
před židovskými poblaváry soc. demokracie. Lid
pobrdlivě se posmí'á autoritě Br.ží, aby — klekal
sám před sebou. Vždyť přece lid je všecko, je
vždycky svatý, neomylný, před ním nutno míti
úctu Zbožnění sebe nama! Střílí se vtipkařskými
broky d) svatostánko, aby puk titéž střejci se
klaněli židovským wertbeinkám © Socialistický
vůdce hrozí na veřejném shromáždění „měsťákům“
bez rozdílo, aby hned nato slovy nejúlisnejšími
Šmshem vzdával ponižený hold rodym druhům,
kteří bo živí. Obdiv nad nádberným a nedostiž
Dýmuměním přírody trvá dosud. Beda však člověku.
který by se odvážil klaněti se Pův.d-i vší té
krásy| Sklidí posměch; má prý míti úcta pouze

před lidským rozamem, uznávati pouze autorituidaké vědy. — Kdekoli mizí víra. kde slábne
úcta před Božatvím, tam nábradou nalezne si
lidské srdce modly nejrůznějších druhů. Touží kla
Běti so aspoň néčemu.

Nvobodomysinost a pokrekovoat
krokosvých. Hodač mluví ti pánové o demo

ratisací, o svobodé, jedná-li se jim o rosšítení
Jejich vlastoí drčavy. Jinak však se chytají třebas
$ copařekých a násilných prostředků, aby zamezili
avobodcý postop stran jiných. „Hias Národa“ dne
17. ledna osoamuje: „Domácí rozbroje v národé
slovinském nejen že neutnebly, ale přiostřojí se
čím dál tím více. „Slovenski Narod“ problašuje,
še slovinská strana pokroková vzepře de všeliké

zjéně ve slošení krajisského sečmu a-mopřipustí
č „JU opravu zemského volebního řádu, která

by rušila nynější državu jednotlivých stran ve
sněmu. Předpotopní Schmerlingův volební řád má
zůstati nadále v platnosti a to jedině proto, aby
slovinští pokrokovci 6 německými velkostatkáři
měli také v příštím krajinském sněmu většiou.
Z té příčiny široké vrstvy slovinského obyvatelstva
mají zůstati i nadále vyloučeny z volebního práva
do sněmu, neboť slovinští pokrokovci se obávají,
že, bude-li volební právo rozšířeno, pr spěch z toho
bude míti jedině slovinská strana lidová čili kon
servativní. Neběží o zavedení všenbecného voleb
ního práva, nýbrž jen o projednání a schválení
vládní předloby, dle které k dosavadním třem
kariím ve sněmu, velkostatkářeké, městské a ven
kovské, má býti přičlánkována čtvrtá všeobecná
voličská kurie s desíti mandáty. Nechtějí-li alo
vinští pokrokovci připastiti ani takové rozšíření
volebního práva, jsou na omyla, domnívají-li Be,
že takovým jeduáním zachrání svou državu.“ —
Zkrátka slovinští pokrokovci vedou si dle vzoru
pokrokářské Francie.

(3) Co Jem tedy čimitit „Lid. Noviny“
napsaly: „Každý kněz je nepřítel, nechť se tváří
jak chce liberálně a viastenecky, poněvadž jeho
pravou (!) a jedinou (!1) vlastí je Ř'm“. — Takhle
se píše v osvíceném atoletí, kdy to'ik se vyžaduje,
aby se mluvilo reálně, bez ošumělých frazi! Mol
ještě orgán dra Stránského dodati, že zase na
opak každý žid — i ten germanisující a sionista
— jest naším národním přítelem, protože vlast
svoji nevidí v Jerusalemě nebo v zemi, kde nej
víca vykšeftaje. Tak by byl bumur „Lid. Novia“
ucelenější. Teď jest jen otázka, co jen dle filo
sofie „Lid. Novin“ má koěz činit, aby jeho vla
stenectví bylo opatřeno úřední pečetí toho libe
ráloího pohlavára, který vlastaě krví svojí ani
k národu našemu nenáleží. Je-li i ten liberální
koěž tudíž pokrytcem, co má duchovenstvo dělat,
aby se zachovalo lidem z „vlastenectví“ dobře
žijícím, kteří si urvali ua vlastenectví výsadní
právo? — Schovat se pod zem a nechati ai ještě
do hrobu kopat.

Konečně chystá se důkladná od
pověď na Macharův Řem. Napsalijsme, že
jest enadoou věrí odraziti jízlivé a nespravedlivé
pomluvy Macbarovy. vržené v tvář církvi ve spise
„Řím“*. Pouhá žurnalistická polemika — byť sebe
bystřejší — málo vydá. Někdo přečte čásť mrzí
ho čekati na pokračování, Oko jiného čtenáře
radce na úryvek v některém z dalších čísel;
pečte zas, že nemá po race začátek. A tak jest
potřebí celý obranný náboj vystřeliti najednou,
podati do rukou interegsentů ucelenou úvabu,
obsažaou knibu, kde by se místo dlouhých filo
nofických rozprav polemických stručně a věcně
d kázalo. jak korunovaný básník — lže a lže.
Dokáží-li se úmyslné lži, podají-li se pádné do
klady, jak spisovatel překrucuje helá fakta, aby
měl po ruce toužebně hledaný materiál k předem
stanoveným tendencím. pak naprosto odpadá nat
nost polemisovati 8 jeho ipdividueloími vývody.
Koiba tedy přece vyjde. V „Hlasu“ otištěno oznt
meof: „Sděluji. že připravuji soustavnou odpnvěď

tendenčím „Řím“. Prosím zároveň k tomu cíli,
by mi čtenáři apisku Macharova zaslali Inakavé
svůj ú-udek o něm,ať pro nebo contra. Aa“oym=
ních zpráv nedbám. K ú-udku račtež, zvláště ti
Č-cbové a Moravané, jichž autoritu již zaručuje
jméno, podati body, které zvlašté je při čtení spisku
zarazily. — Adressovati račtež: Dr. Jos. Al
Opletal, Roma, Via S. Nicola da Tolentino 8.
[alia.“

Nuže tedy, jen brzy! I prostředně vzdělaný
žurnalista poznal snadno na mnobých místech
„Ř ma“ zřijmé překrucování. Odborný znalec věč
nébo města poví nám daleko více.

(3) O „nvědomělém“ dorostu promluvil
dr. Kramář 19, t. m. ne otázku nár. gociála dra
Krále, co prý strana avobodomyslná pro politick u
výchovu nár da učinila. Dr Kramář řekl, že u
nás zahostil se na schůzích tón, který i člověku
temperameotnímu, který si rád zadebatuje. účast
na veřejoých echůzích znechutí. 16 až 17letí hoši
útočí nearvalým způsobem. Vděčuost očekávati
v politickém životé, tr£ naivnost; ale schůze
staly se místy orgií štvaní u nejsarovějšího týju,
a následkem tobo ološnéjší elementy všech stran
počaly utíkati z veřejného života. — Bravo, p.
dre Kramáři! Vzpomeňte si však, od které doby
se datuje mocnější plynutí fanatického, Štvavého
proudu. Nesačaly mladočeské „Šipy“ „vzdělávati“
lid český pustým hanobením zasloužilých mužů a
zvláště Riegra? Pokad mladočeši neměli vážnějších
kookureutů, třískali vesele do všeho, co jim ne
bylo po chuti Vzdělávání lidu zálešelo hlavně
v radikálních frázích, v efektní póze mlsdučeských
lyriků Od mladočechů naučili se štráti jiní, kteří
svým učitelům přerostli přes hlavy a emaociporali
86 od vjch. A teď tímže karabáčem, kterým šle
baji mladočeši komservativce, dostávají oa záda
snmi. A tatikové vafíkají pak na nezbedoost detí,
tážice se docela překvapeně. kde ae takovému vy
stupování mladičký d rost oaměil. Přáli bychom
si véru, aby nynější někteří rosvážní a skušeností

poučení mladočši mobli napraviti to, co dřívějš
sloapy mladočeské svojí bezhlavou jíslivostí poka“
zili, Věru že není lehká úloha nyaějších mlado
českých pohlavárů, kteří se zavodením slušného
tónu a věcné diskose do schůzí myslí to vážně.

Kůeftovní komedie, Na poslednístraně
„Času“ ze dne 23. t m. čteme: „Našim čtenářům
„Casu“. Doporučujeme spisy H. Bienkiewicze:
Obném i mečem... Ouo vadis... Křižáci“. Jest
to doporačení sice v Části insertní, ale přece jest
podivno, že „Čas“ právě svým čtenářům doporu
čaje „Gao vadis“ a „Křižaky.“ Vždyť by se tak
z nich mohli státi notoričtí kacíři. Co totiž Sien
kiewicz vysoce velebí,to bylo nedávno přecefeuil
letonistovi „Času“ jedem z Judey. „Řím“ Macba
rův jest hotovým ideovým kontrastem Sienkiewic
zova „Ú)a0vadis.“ — Ale jaká dlouhá filvsofie$
Insert jest insert a za peníze může se i „našim
čtenářům“ odporučiti všelicos.

Nové 'ázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Radá svobodmyslnost při stávce
pekařakých pomocmiků. Na schůzi spo
lačenstva pekařských mistrů pražských dna 17.
t. m. předseda J. Kotrba právem vytýkal, že
neprovedli mistři žádného násilí proti děloictvu
(radému). Ale co činilo dělmetvo| Nejsurovější
skotek provedli stávkající na Král. Vinohbra
dech, kde napadli a zranili těhotnou žena.
Socialisté hleděli docíci svých cílů i nepocti
vými zorávami. Vedení stávky tvrdilo. že tolik
a tolik mistrů se „vyro-nalo“, to bylo na 0=
klamání mé16rozhodných.— Vilimovský pravil,
že p“činala si soc. dem. strana jako středověká
inkvisice.

Resolace pekařských mistrů problašoje,
že hlavním účelem stávky bylo mistry pekařské
sociálně puškoditi a strhnouti koosam na pe=
kárny soc. demokratické; socialisté problásili
na venek, že radé pekárny se s děloictvem vy
rovnaly; ve skutečnosti však dálnictvo tamtóž
zaměstnané pracovalo za obvyklých podmínek
a to při delší pracovní dobé, než jak od mistrů
v cenníka bylo požadováno.

Jak strana sociálně demokratická tento
boj vedla, vy-vítá z toho, že před zahájením
stávky 8 mnoha dílnami bylo smluveno, že
děloictvo a nich z. starých podminek a platů
bude dále pracovati a prohlášeny tyto dílay
pak za vyravnané; toto klamání mělo ten účel,
druhé, atávkou postižené mistry k vyrovnání
se s dělnictvem donutiti.

Agitace a boj ve stávce této vedeny ta
kovým způsobem, že násiloostmi byli obroženi
jek mistři tak i pracující dělnictvo. V 91 pří
padech polito zboží (chléb i peČiv) petrolejem,
vitriolem, karbolem a jd formem, v č připa
dech rozbita okna, v jednom případě i střeleno
do okna, v šesti případech pak spácháno ztý
rání při čemž 4 lebk4 a 2 těžší zraněuí byia
konstatována. — Tolik resulace dle pravdy.

V sále konviktském 16. t. m. na schůzi
socialistických pomocníků křičeno vůči po
mocníkovi J. Hoškovi: „Vyh-ďte ho!Stávkokazl“
Hošek obklopen a ztýrán, až se mu objevily
na krku a v obličeji modřiny. Po Sskuzčení
schůze, kde odhlasováno ukončení stávky, na
staly po městě výtržnos'i. Na př. do okna
hostiace „u Anglickékralovn) “kde jest mistnost
par. 806. děluictva, hozeno kusem ledu. Proti
krásna J. Kotrby házeno též ledem. Před krámem
V. Zářeckého ztropili demonstranti kočičiuu,
hodili proti něma několik kamenů; jedou kámen
prorazil tabuli výkladní skříně a dopadl do
prostřed místnosti těsně vedle prodavačky, jež
byla skelnými střepinami zasypána. Demon
stranti zuřvali a rozbili pak skleněnou tabuli
na dveřích vedlejšího závoda Pražské směvární
společnosti Nagelstock a spol. Kdyf policista
dopadli výrostka, který roabil tabuli Ziřeckému,
přitiskli jej demonstranti k prkenné ohradě,
volajíce: „Mažte hol Jen mu dej“ Teprve při
kvačivší posila pomohla strážuíkovi ze zajetí.
Zatčený odveden na strážníci za pastých vý

demonstranti pekařského dělníka, který v koši
nesl pečivo. Teprve stráž zjedaala pořádek.

A takové výjevy socialistické mravnosti
že mají býti dokladem, jak radí svoboda jivých
lidí etí? Proč jen Masaryk a Masarykovský
„Ús8“ nezahřímá do duše takovým úskodníkům
a surovcům, že tohle jest špatnou předzvěstí
svobody v státě soc. demokratickém? Proé jen
masarykovský list důrazně nepřipomene, že so
Oinlisté nemejí pražádného práva znásilňovati
dělníky jiných strao, kteří na rudé komando
neuznávají za vhodno ihned sastaviti práci?
Kdo zploomoonil sucialisty, aby provozovali
hrůzovládu nad dělnictvem veškerým? Co by
Sei čosácky bázlivé listy pokrokové říkaly,
kdyby mistři pekařští a dělníci, stojící mimo
tábor radý, tak strobé násilnostipáchali proti



socialistům? To by bylo obrněných protestů!
Pěkoš děkujeme za takovou „Svobodomyslnost",

v Africe.

ped Zillerou na svátek Zjevení Páně byli nej
surovějším způsobem ztýrání od socialistických
opolodělníků dva křest. soc. trahlářští pomoc
níci za to, že ee zůčastnili spolkových bobo
složeb. — Minulý týden zavedlo četnictvo vy
četřování se socialistou Zvárou z M. Čermé u
Hor. Jelení pro zločin rušení oáboženství a
přestapek krádeže. Zvára jest bez vyznání,
přiměl i manželku, aby se zřekla svojí víry.

yl již vickráte trestán pro různé přečiny.

bezblavý fanatismas protikatolický. V neděli
dne 12. t. m odpoledne žádala ho žena, aby
jí přivesl s Hor. Jelení porod. babičku. Leč
Zvára měl v hlavě ještě mnohem pilnější zá

chrámu, kde rošil pobožnost, konanou k Nejsv.

Podivný dokoment,
joho náboženské
by spíše měli býti volání ti, kteří tiskem u
slovem toho člověka tolik proti katolictvu
zfanatisovali. — Sociálně-demokratická městská
rada v Corychu vydala o zvonění zvláštní
sákaz: všední dny smí se zvoniti na kostel
ních věžích jeo dvakráte denně v poledne 4
večer, o pohřbech pak vůbec se nesmí vyzvá
pěti, Socialisté caryšští oapodobí příklad
Francie, kde vůbec procesí nesmí z kostela,
kde v některých městech zabazají zvoniti na
prosto, ba činí návrhy, že knězi v sntaně má
býti cesta veřejnou ulicí zakázána.

jak socialisté přejí jinému

i
Veledůstojnému duchovenstva ů

Jos. Mikulce :
odborná díloa pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačství ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd. bi
Křížové cesty a Boží hroby v každém “
sloha a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spoclolní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnémo oablédnotí.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

i

EWH
Chrámové svíce
voskovéa svíčky a obět.před

NÁBYTEK
KOBERCE| 35 5722

1 pisů vyráběné, nichá, prvnější pří

dle nejnovějších návrhů *polovoskové m

zavýhoduě l Ndra (ceresinové) svíce pro chrámovénejvýhodnějších podmí- lustry.

: nek dodávají spojené: velikonočnía svíce kostelní ste
: továrn : paškaly) 8 PĚT

Ni krve a ranami, arinové,
| táž krášlené» bo-| zánalkový drát,

Á N ) V () T Ň V ránkemvelikonočním,| gyice obětní

-V TÝNIŠTI n. Orl. třínožkyhladké, vevšechvelikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

Stálá výstava!
Katalogy zdarma!

polovoskové,

jakož i veškeré -o oboru

kohomadnjiců nýobkydo. : ručuje voledůr:. ům
biřmováníse stubami Juchovním nej-stěí speci
a případnými nápisy, elní sí.vod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna « voskárna

v MladéBole1 avi.
Továrníaklad:PRAHA, Vác! ské náměsi, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: PPizeň, Sazká ulice č. 7. Telefon č. 416

Vyznamenánona výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Pařiž 1900, slaté
medalie.Londýn 1908, alatá medaile.Praha 1908,
diplom čestného usnání. Vídeň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr.nznaáné. Vzorky a ceaníky zdar“ u frankoPUP
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o kvinkvenálky
(dle Ord. listu č. 3., str. 92)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a BY.

!

l
t

iDětem škodí,
j kdo kupuje jim pouze hračky u nikoli též knihu.

Zvláště pak doporučuje se kupovati knihy přírodopisné,
které mysl dětekon zašlechťojí a činí vnímavonpro vše krásné.

Malý Brehm Vylíčeníživotaa vlastnostíi zvířat, rostlin a nerostů
Druhé vid

1 Beavel. (314 str.) 9 280 obr. Cena 2 zl Vázané s ba
rev. obrazy 2 sl. 90 kr, s barvot. atlasem. 45] 20 kr

Ptáci. (129 stran) Se 287 obr
s barev. obrazy z zl. 90 kr.

Plazi, obojživelníci, ryby atd (380stran) S 342
obr. Cena 2 sl. 40 kr. Váz s barev. obrazy 3al. 30 kr.

Rostlinopis. (274 stran.) 3 2 9 obrazy. Cena 2 zl.
40 kr. Váz. 8 barev. obrazy 3 zl. 80 kr.

© norostech, horninách atd. S 314 vyobr.Cena
váz. 2 sl. 40 4r.

| Atlas rostlin.
-Váz 1 al

Napsali K. Exler 216 str. 812 rytin.
Mot lové. a 23tabulemi,na kterýchsobra:

Cena 2 sl. Vázané

80 tabulíjve skvosném prove=
dení. Velmi skvostné dilo.

1K
seno 236 motýlů a housenek. Cena kart. sl.2*20, váz. 78
1260. nádí v biskupské knihtiskárně

Atlas minerálů. iw obrCena10sb v HradelKrálové.
našebodomova.Líčí

Užitečné ptactvo prof.JiříJanda.146
stran s 25 skvostnými tabulemi. Cena zl. 2-20kart., váz.
al. 250.

2 Napsal prof. Fr. Dlouhý. Se 3 rytinami a
Brouci. 20 barevnýmitabulemi 4600 vyobr.Cena

kart. zl. 220, vázané sl 2 60.
Nové nádProcházky přírodou.i; at.

Líčí prof. Janda arvot tabulemi a +02 obrazy
v tex'u. Cena . zl. 70 kr kari, váz. 4 zl,

(Příruční atlas botanický.
67 jemným barvotiskem provedených tab. € vysvětlují“

——

Mřestná liséy
'ex offo) 40 '.usů za 60 haléřů nabizi

Biskop.ká knihtiskárna,
26

"alu DLWiivn | ouBÍŘÍAu ,

E"bee il ; k
[robka n prode 2 iET

Na starém hřbitově Pouchovském ná

sledkem převezení mrtvoly se prodá vyzděná

: a zachovalá hrobka č, 711, při hlavní cestě
bez obložení a bez náhrobku.

Bližší v administraci Obnovy. ú

Doporučujeme



Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„ t d.VidCŇ,
VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně
Na ukásku sasílá

se vše framco.GCIM
-M

gp*>Svůjk svému!i

Rudolf Váňa
v Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporučaje svůj hojně zásobený

pbchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj
šími likéry, koňakem atd.E

Moderní pražírna kávy.

-R

ŠBoD. ©úvěrní společnost
w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

. zdrokuje vklady 4',/*/, bez výpovědi, 5*/
proti 3Odenní výpovědí a 6 proti 90denní

výpovědi.
Záruka přes půl milionu korun.

Složnílístkyzdarma.L- —
Zápůjčky výhodně.

Společnost byla ve dmech 18. až 23. března £. r. Jedmotou

záložen © Praze opětně revidována.

hu

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

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

: ručuje 6e
ku dodání oken chrá
mových od nejjednodud
šího aš k bohatému fw
guralnímu provedení a

, 9661 8 delesným
rámy, sítěmi vsasením.

Veákeré rozpočty, 3 odborná
" vlnárannéntkudočnitvníokjodaároe:

PNY-Netetnátvařejné ( písemnápochralnájnanází,<
Založeno roku 1836.

EOPOKTETET82 UKTETKT

SYLLLLCŮk

"KOKEOCOELATKYBi fvavaAvaa.

== PrvníčeskáZ

výroba gramofonů.

Ladislav Kasal
v Litomyšli

donoračuje avoje nejdokonalejší mluvící stroje od
Kor. 8:— výše. — Zájejtecenníky 1 seznamy.

Moje atroje akytejí vzácný požitek čistým a lahodným
přednesem.

Jan Stoupa v Praze,
nyní

Jindřišská ul. č. 1.
DOPORUČUJE CT. OBECENSTVU

ZÁCLONY

KOBERCE - PŘI
KRÝVKY - ŽUPANY

PŘEDVĚSKY K OKNŮM
ZÁSTĚNY - UHLÁKY - PŘÍ

STAVCE - CÍNSKÉ PARAVENTY
KOŽEŠINY - HOUNĚ NA KONĚ.

u každého kupce, drog.sty i lékárníka

== Matiční=

mýdlo toiletní
ve prospěch

Ústřední Matice Školské a Matico Ostravský.

Vyrábí se ve třech drazích k prodeji na 20, 80
a 70 bal. za kua. Je to velmi jemné toiletní mýdlo,

příjemně na pleť působící a při tom opravdu levné,

zvláště druh 70 h2. nředěl i ta nejdražší mýdla
cizí.

Kupnjte tedy jenom Matiční mýdla, podporujete
tím Matici 4 podpora tato plc vás nestojí.

Matiční mýdlo vyrábí výhradně

J. Pilnáček,
továrník

=> VHradoiKrálovéz

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla Syn
(protokoloraná Arma) z

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) A
(bratr P, J. Noškudiy, faráře ro Týpraehtisled) E

doporučuje P. I. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný á

výrobní závod :
všech kostelních paramentů,E

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

se na požádání franko zašlou.

L

bj

NENENEHNENEENEENÉEO

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
dan dlanék, z+,svěě
Konviktak J z pasé rohonviktské ul. spe
eielné na kostel náčiní dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vanýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: moustrence, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky at d, všev přesném slohu církevním. Staré
: předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové

a veškeré výrobky a slacení
sklad v Praze by le nahlédnutí. Provedení »d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

ručím. Největší výroba a

-===
o vo '

Pánům sklenářům a zahradnízum
nabízíme sklo tabulové do pařeništ

30/30 em po 16 hal.
26/26 , „ 12 ,„
24/84 A „ 10,

50 kg tmele sklenářského za 9 koruo.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 5 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.

W EK.V. Skuherský,c. a k. dvorní dodavatel
Hradec Král.,

= protihotelu„Merkur“

KOK OKO OKO,

hornoslezské nejlepší jakosti, jakož i
kladenské nejlepší jakosti a hnědéi bri
kety objednati lze za výhodné ceny v úřa

dovnách

Všeobecné úvěrní společnosti,
zapsavého společenstva 8 ročením obmezeným

v Hradoi Králové,
proti Grand-hotelu.

Ceny výhodné. —YYZ

Úřadoje se ve všední dny od 8 hod. ráno do
2 bod. odpoledne.

OKR P OROOOKOKM

dnem 1. šíjma t. r. počínajíc.



donně 00 přídavek dožrádla jenza 1haléř
pravého

'vá6 Prasátko rostou
05 ý a očividně, ©když0e značkou 9 8 jim hospodyňka

přidává | pravi
delnédo žíru SND“světoznámého pravého

plcního vápna <“ Alí
se značk.u„Hospodář .

Učiňte proto malou skooška a přesvědčíte
Be,že bez „pícního“ to dále nejdel! 5 kg plom
bovaný balíček za K 2— nefranko, 26 kg stojí
K 6—, 50 kg K 1126, 100 bg K 22—, Při

větší objednávce zvláštní ceny.
Družstvo „Hospodář“ v Miloticích n. Bočvou.

C0
Důležité upozornění.

Vys. důst. duchovenstvu, konventům, veleciih.
Peholim, ústavům a penslonátům |

Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákas
níkům, še rozš řív svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
sa stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
Blou iti zbožím nejlepším. Proto sesl mi nmožnéno při
odebírce aspoň tří s veškerého sboší čítat
tuctové jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno
dosad 8 velkou výbodon potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladé u velikém výběru mám zboží: mýdla
totletní, hygienická ce všech vůních 6 cenách. Kartáčky
ma suby, pasty, crómy, ústní vody. Kartáče na vlasy,
Webeny, kosmetiky, barva ma vlasy, vůnd ve stkoostných
kasetách pro dárky, osvědiené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Valký výběr ozdobných jehlic
dámských hřebluků do vlasů bee veškerého draha
toiletnich potřeb.

Rovnéš všeliké vlásenkářské vyrábím.

Flavyvstříkanénebo vyčeženíkepají zanejvyššícmy.

OR“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "NS

Na přání dovolí si osobně přijítse vsorky a podali
dádanévysvětlenív úctě ih jsp

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

M
Urnaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádie: praporů, příkrovů, koberců aovevého mnělmí ve výrobnáčh nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

XCB3 X602 KGB X GB X GP X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druků pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

DĚ důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob

4 sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

XCB2X63

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen! CODKXCEBXROI[XIG3XKOAXFOX

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

| Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší olerné dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králevé č. 83.

k ahotovení veškerých (se
stolnich nádob ze rižíbra,
bronsu a jiných kovů od nej
jednodněšíhodonojskvostněj.
lího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čisté a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodatí veledůstojnému du
chovrenstru práci trvalon a!
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsem Jeho
Biskupskou HMilostí reride
Vány.

Mešní nádoby "su v ohmí
slatím za ceny velice levné.

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

Vše zasfláco jen posvěcené.

Vzorky, : spočty, nákresy i
hotové sbožínaukázka franko
se zašlou.

Chuděim kostelům možnosplácet bez přirážek.

SRB“ Sta odporučenía čestnýchuznání poruce.„=Prosím reledbatojné duchovenstvo o vou příse
a důvěru závodudomácímu.

Spolkům doporučaji rychlé a levné provedení od
sn.ků norkových atd.

Specilní výrobaa sklad |
domácích !

ledniček,
všech druhů

= koupacích vanSM“skamny| beznichEB

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vodů, hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.;

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma = franko

KOOOGOOOOGAOOOOOOOC

% Půjčuji za nejmírnější poplatky
X
X
X

——

XX

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

£XX |

m—

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

odporačaje se ku zprostředkování veške
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré Ipředběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agendajn vnitrozemská, tak|; raniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“,.

Zápisné 6 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

KXXXAXXAXXXXXXXXXX
/ N

Dražba
v obecní

zastavárně královéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude
=— v sobotu dne 26. ledna 1008 ——

od 9. bod. ranní
do 12. bod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůatárající a klenotů, hodinek, řetízků zla
tých, stříbrných atd., rovněž i se Šatstva,
prádla a rozličoých druhů látek, obuvi, kol,

šicích strojů utd.. které
de konce llstopadu 1907 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy lse nej
déle do čtvrtka před dražbou buďtozúro
čiti aneb vyplatiti, Po čtrnáct dní před družbou
úttoje se dražební poplatek mimo úrok a

sice 2 baléře z jedné koraoy.

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.

Za sprárního odboru
obecní sastarárny Krásoráhradocké.

STYLUSZOL podat
— provedení nejjepil. |- j

=
3

i

!



Pe latné sa čtvrt voku2 ksoÁ |
Číslo 5. | + na pů! soku < A — A |

Ročník XIV.O Úmserty se počítají levně.
Obmove vycháví v pátek v poledne.

————

Za přítomných dnů v našem staroslavném království českém pa
nující žalostné poměry prozrazují společenský zmatek a hospodářský
rozvrat, urputný boj všechněch proti všem! Obnovují se zde příznaky
jednak sociální anarchie, jednak příznaky národní války. Přirozeným
důsledkem těchto neblabých zjevů jsou hmotný i mravní úpadek na
Šeho království českého a rok od roku rostoucí chudoba, bída a nespo
kojenost mezi lidem.

Příčinou toho jest, že českou národní a hospodářskou politiku od
celé řady let ve svornosti a jednotě pečlivě více nevedou mužové zku
šení, nezištní a v zájmu obecném obětaví, kteří by nad zájmy svých
osob, svých stran a svých stavů především a výhradně měli na zře
teli zájem celé vlasti a prospěch celého národa, jsouce při tom dobře
vědomi jeho síly vlastní a moci jeho odpůrců.

Y nynější době nevidíme uskutečňovati se žádný z našich hlavních
národních a hospodářských požadavků, za to však pozorujeme a cítíme,
jak význam našeho království a váha našeho národa klesá následkem
nešťastné politické taktiky volených zástupců českého lidu. Kdežto po
litická moc a hospodářská síla odpůrců našich roste, tříští se český
národ agitací různých osob v drobotinu stran a zájmových frakcí, jež
se vzájemně zuřivě potírají, jako by si to nepřátelé českého národa
schválně objednali! Pod předstíráním pokrokovosti dusí se u nás ideály
státoprávní, národní a náboženské; terrorismem zlehčuje se základ
obecného blahobytu, který od věků spočíval a do věků spočívati bude
vždycky jenom v práci, přičiniivosti a spořivosti; nevázanost prohla
šuje se za svobodu, moc vydává se za právo, tak že pochodící z toho
obecná bezradnost a společenská nejistota tísní dnes veškeré uvážlivé
vrstvy obyvatelstva.

V těchto vážných dnech vypsány jsou nové volby do sněmu krá
lovství českého. Volbami těmi dostati se má naší vlasti a českému ná
rodů zástupců, kterýmž bude o mnohých, pro budoucnost svrchovaně
důležitých záležitostech rozhodovati. Každému vlastimilu musí tudíž
na tom záležeti, aby při rozhodování tom prostřednictvím svého důvěrníka
spolupůsobil. Proto po pečlivém uvážení veškerých daných okolností
jednomyslným usnesením uznal [I. sjezd delegátů organisací strany ka
tolického lidu v království českém za potřebné, aby se strana katoli
ckého lidu nadcházejícího volebního zápasu dle svých sil zúčastnila.

Strana českého katolického lidu v království českém rozhodnutím
tímto jenom důsledně a přirozeně pokračuje na šťastně započaté již své
cestě k plnění svých veřejných úkolů a povinností v národě. Proto vy
hledávajíc, co český lid v nejmohutnější celek pojí, a odmítajíc vše, co
ho tříští, žádá strana českého katolického lidu české voličstvo, aby při
nadcházejících volbách do sněmu království českého věnovalo jejím
kandidátům svou důvěru a své hlasy. Muužovéti pravý a skutečný
pokrok našeho království i českého národa vymáhati budou svorně,
vytrvale a důsledně v ohledu politickém, národním, kulturním, hospo
dářském a sociálním na základě našeho programu, jenž všecky vrstvy
a stavy národa v celek jednotí a království české zvelebiti hledí.

*Dle tohoto našeho programu neochvějně stojíme na stanovisku neza
datelných státních práv, svobod a výsad v zemi koruny avatováclavské vůbec a
království českéhozvláště, jež strana naše i její zástupcové budou vždycky
věrně hájiti a zastávati. Země koruny svatováclavské s královstvím
českým v čele pokládáme za nejprvnější a nejbezpečnější základní kámen
soustátí habsburského, jehož vznik před staletími diktovaly a trvání
jeho dodnes odůvodňují stávající mezinárodní a hospodářské poměry
evropské. V silném a všestranně zdravém soustátí habsburském žádámo
spravedlnost ke všem národům a národním kmenům a očexáváme v něm
za nekonečné oběti, jež mu země koruny svatováclavské na krvi a
berních již přinesly, plné zabezpečení budoucnosti svého národa. Proto
také dle svých sil s nejloválnější oddaností k nejjasnějšímu panovnickému
domu, krevnímu potomku starožitných českých rodů královských, bu
deme působiti k sesílení soustátí hab-burského, odmítajíce jakékoliv i
číkolivěk snahy, jež by moc, vlivy, slávu a nedílnost jeho ohrožovaly.

V rámci soustátí habsburského nepřestaneme nejřozhodnějí hájili
svéžákonnost království českého,založenou na odvěkých právech. Proto bu
deme žádati rozmnožení a rozšíření samosprávy zemské, okresní i obecní
a zautonomisování správy politické. K rozšíření osobních práv a poli
tických svobod občanů hledíme všemožně působiti a zejména budeme
napomáhati k opravě nynějšího, českou národnost na sněmu království
českého zkracujícího volebního řádu a horlivě se přičíníme, aby toto
žádoucí rozšíření volebního práva do sněmu království českého v nej
kratší době dostalo se také nejširším vrstvám občanstva. Rozhodně pak
ohražujeme se proti nynější úpravě volebního práva do poslanecké sně
movny říšské rady, protože pokračuje ve křivdě království našemu
učihěné zákonem ze 2. dubna 1873 tím, že bylo odňato sněmům zem
ským právo, zástupce své na říšskou radu voliti. V tom spatřujeme
porušení práv sněmu našeho, který jest výrazem a představitelem státní
povahy království českého, a dále vidíme v úpravě té ponížení a zkrácení
českého národa proti národům jiným, jimž ve volebním řádě do říšské
rady dostalo se zastoupení nepoměrně příznivějšího a četnějšího.

Pevně trvámo na stanovisku rovného práva a rovmocennostindrodů, jež
musí býti nejpřísněji plněným základním zákonem soustátí habsbur

ského, jsouce pro kulturní, hospodářský a sociální rozkvět jeho přirozenou
nezbytností. Proto nejrozhodněji opřeme se všechněm pokusům, které by
v království českém chtěly přáti jednomu národu taková zřízení nebo
výhody, jež by pro druhý národ znamenaly zkrácení a ponížení. zádáme
tudíž šetření rovnoprávnost zaručujících zákonů, z nichž úplný smír
mezi národy sám sebou vyplyne, jestliže budou zachovávány. Proto
loyální zachovávání: zákonů se strany našich německých krajanův a
přísné bdění vlády nad tím pokládáme za nejkratší cestu k docílení ná
rodního pokoje a smíru v Čechách. Kdyby němečtí úředníci v Čechách
nemusili a nechtěli platných zákonů zachovávati, za žádnon cenu nedo
cílí se zde národní smír nikdy! Jazyková rovnoprávnost v Čechách musí
se státi skutkem ve všech úřadech státních, a to jak v úřadování vnitř
ním, tak vnějším. Budeme se zasazovati o to, aby německému jazyku
nebyl nižádným způsobem dáván ráz řeči státní a přičiníme seo to,
aby čeští úředníci státní nebyli odstrkování k vůli úředníkům německým.
Vyžadujeme nejenom dvojjazyčnost státních úřadů, nýbrž také při jejich
úřednících žádáme znalost obou zemských jazyků.

K nejdražším dědictvím každého lidu, jimiž jsou vlast a národnost,
klademe také svou svatováclavskou víru, jejímž právům a svobodám, tra
dicím a zřízením v žádném případě nijak ubližovati nepřipustíme. Ne
strpíme, aby víra naše a její církev kýmkoliv a kdekoliv byly uráženy,
snižovány, tupeny a odstrkovány.

Jelikož pak láska a úcta k vlasti, k národu, k víře šířena a upev
ňována musí býti v nejpřednější řadě ve školách, zástupcové naši roz
hodně budou dbáti, aby k tomu ustanovení a štědře za to placení
učitelé své povinnosti, jak jim je zákony a osnovy školní a jejich vý
klad předpisují, plnili. A to vyžadovati budou od učitelů od nejnižších
do nejvyšších škol, kteří povinností tyto dobrovolné a ke své vlastní
žádosti za plat na sebe převzali a k plnění jejich přísahou se zavázali.
Proto žádná pozdější jim se protivení a vystupování proti představeným,
proti platným školním zákonům a předpisům a proti přáním rodičů
žáků a poplatníků v zájmu vlastního účele školy, která má sloužiti
mravně náboženské výchově žáků, trpěti nebudou, pokládajíce z1 ne
správné, že někteří učitelé brojí, mluví a působí proti tomu, k čemu
mají mládeži jim svěřené vážnost a úctu vštípiti. Žádáme, aby škola
obecná více blížila se potřebám životním, aby poskytovala naučení po
vahy praktické, která by byla užitečným úvodem do povolání životního.
Nijak nehodláme se tudíž protiviti zavedení u nás zřízení platných
v jiných pokročilejších státech, kde délka návštěvy obecné školy jest
odvislou od průkazů, že žák osnovu pro obecnou školu si již osvojil
a že tudíž více nic v ní získati nemůže. Ustavičně budeme dovolávati
se toho, aby zaveden byl zákon, dle něhož smějí býti do obecné školy
přijímány jenom dítky jejího vyučovacího jazyka znalé. Pro školy pak
vůbec přejeme si míti nejvyšší úřady v Praze, jelikož veškeré školství
pokládáme za nejvlastnější záležitost zemskou. Ve všech pak poměrech
a otázkách kulturních ochotně budeme podporovati všechny ušlechtilé
snahy a práce, nesoucí se ke skutečnému, platnému a spanilému zve
lebení smýšlení, citů, dovednosti a prospěchu českého národa a jeho
slavné vlasti.

Přecbázejíce od politických, národních a kulturních zásad pro
gramu českého lidu Katolického k jeho zásadám hospodářským, prohla
Šujeme, že považujeme účinnou péči o národohospodářké povznesení
našeho lidu a o zvelebení a upevnění jeho blahobytu za nejpřednější
svou povinnost, k jejímuž všemožnému vyplnění chceme, budeme a
hledíme dle sil svých platně přispívati.

Stav rolnický a zemědělskýjest v království českém jádrem českého
obyvatelstva a základem českého národa! Proto budeme, chceme a
musíme otázkám jeho zájmů se týkajícím věnovati nejpilnější a nej
vážnější svou pozornost. Budeme hleděti působiti ke zvelebení našeho
zemědělství všemi sloužícími k tomu prostředky. Máme za nutné chrá
niti je přísiušnými cly a ve příčině zachovacích a zvelebovacích opatření
vnitřních budeme podporovati vývoj družstevní ":;omoci rolnictvu k ú
čelu úvěru, nákupu potřeb, zpracování a rozprodeje výrobků. Podporu
prací melioračních a jejích rychlé provádění, jakož také zcelování po
zemků pokládáme za svou přední povinnost a snahu. Dále pokládáme
za potřebné a neodkladné působiti k zavedení povinného pojišťování
proti ohni, krupobití a pádu dobytka, a budeme hleděti, aby to co nejdříve
bylo provedeno na základě podmínek pro rolnictvo výhodných a snadno
překonatelných. Upravení řek a potoků v Čechách, zřizování silnic a
cest a vůbec potřebných spojovacích prostředků považujeme za otázky
pro zemědělství svrchovaně důležité. Stejně pokládáme za nutné přihlí
žeti k tomu, aby země i stát, pokad jim jde o hospodářské výrobky,
nakupovaly je přímo od rolnictva a jeho středisk. Vědouce pak dobře,
kterak rolnictvo tíženo jest břemeny dluhů, váznoucích na rolnických
usedlostech, budeme hleděti zmírnění tíhy těchto poměrů účinnými při
tom prostředky podporovati, aby naše české rolnictvo jako. strážcea do
chovatel půdy vlasti naší šťastně a spokojepé pod svou vlastní střechou +
a syceno svým vlastním chlebem žilo neodyislé a svobodné!

Rukou v ruce s prospěchy zemědělství kráčejí pokrok a dlahobyt
šivnostniciva jak řemaslného a průmyslového, tak obchodního. Tudíž všem
otázkám živnostenským, podpoře řemesel, rozvoji průmyslu a ochraně



obchodu, z nichž by měli česká země a český lid prospěchy a užitky,
věnujeme svou pozornost a budeme pečovati o všechny reformy, jež
naši živnostníci ke své ochraně nebo ke své výhodě uznají za potřebné.
Proto také uvítáme a podporovati budeme veškeré věcné podněty,
ješ by ke zvelebení stavu živnostenského vůbec a všech jeho odvětví
zvláště vydatně směřovaly. Při tom jde nám takéo to, aby otázka těžení,
prodeje a vývozu domácíhouhlí byla ve prospěch našeho živnostnictva
vyřízena úpravou, aby zahraniční jeho konkurent české ublí snadněji, ry
chleji a levněji nedostal, nežli živnostník a průmyslník v království
českém. Rovněž pak pokládáme za včasné věnovati pozornost draho
cenným darům přírodním, jimiž vlast naše — prameny léčivých vod —
jest obdařena, aby poklady tyto loupeživým kořistěním v báních uhelných
pezašly tak, jako se stalo před 25 lety v Teplicích.

V zájmu stavu živnostenského chceme a budeme dále podporovati
snahy, aby všeobecné starobní, invalidní, vdovské a sirotčí pojišťování
stalo se skutkem a aby byl vhodně podporován a umožňován potřebný
úvěr maloživnostníkům, tak aby u nás pokleslá řemesla 4 živnosti
opět dle starého českého přísloví nabyly zase svého bývalého zlatého
dna. Stejně pokládáme za povinnost pečovati o vhodnou reformu, aby
naše živnostnictvo chráněno bylo proti záplavná konkurenci technicky
ani mravně neosvědčených a často v zemi cizích živlů, a budeme
vždycky toho dbáti, aby náležitá starost byla věnována výrobní od
bornosti a zasloužilá podpora přičinlivézdatnosti domácího živnostnictva.

Pro naše pak dělnictvo,jehož nám ve všech oborech stále přibývá
a jehož počet všechny vrstvy národa našeho rozmnožují, žádáme v pravdě
rovná společenská a hospodářská práva s ostatními třídami v národě.
Aby dělnictvo štvaní proti své vlasti, proti svému národu a proti morálce
své víry důvodně odmítalo, jsme pro zabezpečující to pokrok ochranného
zákonodárství. Proto považujeme za neodkladnou potřebu, aby také
veškeré dělnictvo opatřeno bylo zemským pojišťováním invalidním,
starobním, vdovským a sirotčím. Dále žádáme pro ně úplnou koaliční
svobodu, ale zároveň také vydatnou a bezodkladnou ochranu proti
každému jeho znásilnění, zejména skrze jeho dělnické soudruhy. Přejeme
si vhodného vyřízení bytové otázky pro dělnictvo a rozhodně jsme pro
všechny splnitelné a rozumné návrhy ve příčině této. Jsme ovšem také
pro to, aby dělníci, hledící se osamostatnit, byli všemožně podporováni
a aby zároveň věnována byla blahovolná pozornost vzniku a rozvoji vý
robních družstev dělnických. Dále budeme dbáti, aby stát, země i obce
hleděly své práce takovým způsobem rozděliti, aby se mohlo prováděním
jejich zejména v. zimě nezaměstnanosti dělnictva a nářkům na to
předcházeti. Zemědělské dělnictvo v každém ohledu klademe na roveň
dělnictvu průmyslovému a proto také pokládáme za spravedlivé, aby
bylo účastno výbod, jichž požívá dělnictvo ostatní. Konečně máme
za potřebné, aby zastaralý čelední řád byl poměrům nynější doby při
měřeně opraven, a vždycky budeme k tomu dbale přiblížeti, aby obce,
okresy a země byly především ve všech směrech sociální politiky uvá
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tlivýma platnýmčinitelemv urovnávánípoměrůa neshod,ježsenyní
mesi hmotnou prací a majetkem vyskytují a hrozivě tyčí.

Stručně vyloživše zásady svého programu dokládáme že strana
českého katolického lidu v království českém za jednu z nejdůležitějšíob
a nejnalehavějších - veřejných otázek pokládá uspokojivé ozdravění
zubožených zemskýchfinancí, a proto budeme hledati cesty a podporo
vati závody nebo způsob, jimiž by se bez zvláštního nového berního ob
tížení obyvatelstva království českého tomuto stále rostoucímu deficito
dalo trvale pro budoucnost předejíti. Přirážky, dávky nebo nepřímé daně
jest nesnadno ve vlasti naší nějak více stupňovati, proto rozhodně žádáme,
aby stát ze svých vykázaných přebytků schodky v hospodářství králov
ství českého ubradil a nové zdroje příjmů. mu postoupil ve formě daní
zemských.

Dále rozhodně stojíme na stanovisku, že státní pokladna povinna
jest království českému plně nahraditi cenu korunních statků jeho, které
byly vládou ve prospěch státní pokladny rozprodány bez svolení sněmu
království českého. Konečně pokládáme za potřebné provedení revise
všech od r. 1848 vydaných a dosud platných, království českého tý
kajících se zákonů a sice k tomu cíli, aby obsažená v nich ustanovení,
jež byla buďto nesplněna nebo pozapomenuta, byla. opětně v život uve
dena nebo reklamována.

S ostatními stranami českými, které dosud opravdově-a vlastenecky
smýšlejí, jak poslanci naši na říšské radě nejskvěleji již dokázali, bledíme
ve všech vážných a důležitých záležitostech, především ovšem v těch,
jež se naší národnosti a hospodářských zájmů naší vlasti týkají, po
stupovati věrně a svorně, a vždy snažíme se v národní naší politice
a společnosti hledati a konati jenom to, co český lid v mohutný celek
jednotí, a zavrhujeme vše, co nás tříští a oslabuje.

Sdělivše vám zásady programu, jímž rostoucí a. mohutnící strana
naše se řídí a spravuje, snažně žádáme každého, kdo s vlastí svou a
českým národem dobře, poctivě a věrně smýšlí, aby na základě těchto
našich vývodů věnoval svou důvěru, a při volbách do sněmu králov
ství českéhodal svůj hlas kandidátu strany naší! Naše poctivěa upřímně
pověděné zásady nejšíře vyhovují veškerým potřebám. národníhocelkui
jednotlivým jeho vrstvám. Proto také hleďte, aby tyto zdravé a správné
zásady při volbách co nejvíce důvěry a hlasů. českého lidu na kandi
dátech strany naší soustředily. Dostavte se k volbám všickni, ne
jenom kdo s námi stejně smýšlíte, ale také všickni, komu se protiví
osobní, nedůsledná a falešná politika těch, kteřínárod náš rozdrobili na
skupiny v docela cizích a škodlivých zájmech. nepřátelsky ma sebe do
tírajících zaslepenců.

Kdo pevně stojíš na jediné správném českém stanovisku vyhle
dávati, co český národ k jeho moci, blahobytu a slávě šťastně jednotí,
neopomeň ss k volbám poslanců na sněm království českého dostaviti
a se všemi stejně smýšlejícími hlas svůj pro naše kandidáty odovadati
pod heslem: „Co Bůh a krev pojí, nikdo « Čechách neroadvojí!“

V Praze, dne 25. ledna 1908.

——

Před volbami.
(14) Ač zemské volby nemají pro nás

toho významu jako říšské, ježto zemský sněm
není místem, kde by eminentně kulturní otázky
pro celou říši se řeši'y, přece jest naší povin
postí, když již politickou stranou jsme a Da
postavení samostatných kandidátů jsme se u
snesli, povinností, abych tak fekl, naší ctí, aby
chom jako samostatná politická strana také
vystoupili a když ne více, tedy aspoň po8a
vadní posice uhájili. Práce bude tím vážnější,
čím osamoceněji tu stojíme a bezpochyby státi
budeme. Uskoteční-li se, k čemu S86Da né
kterých mistecb pracuje, pak věra nebudeme
míti, komu bychom © užších volbách své mi
noritní hlasy odevzdali; proto nezbývá, než
pracovati k vítězství, a kde nezvítězíme, zů
staviti protivníky své jich osudo, t.j. nedávati
hlasů svých aci mladočechům, ani agrárníkům
proti soc. demokracii, nýbrž ponechati, aby si
svou věc 8 internacionálou sami vyřídili.

Větší perfidnosti však by svět neviděl, to
si smíme říci. Sociálul demokracie směje se
našim státoprávním požadavkům, jíž jsou ony
starým, bezcenným brakem, ona nemá a nesmí
míti nejmenších ohledů vůči otázce národnostní,
ježto se mnsf v každém případě dříve tázati,
co tomu říkají vůdčí kruhy ve Vídni. Naše
internacionála jest stranou vlády, jíž pomáhá
2 jejích rozpaků vůči Maďarům a národním tře
picím v tóto části říše; naše interoscionála
waří přímo 8 pokrokovci každou práci českého
klabu a tím seslabuje vliv českého národa ve
Vídni; naše ioternscionála zařivě, bezobledně
a násilně si počíná při volbách. Ale to všecko
nic nedělá, ona je „pokroková“, ona chce vol
ucu Škula a rozlaku, a pokrokovost šla v Če
chách, jak známo, přede vším ostatním, před
vlastenectvím, před povinnostmi k národo, před
povinnostmi k politickým a slovanským epo
jencům a přátelům.

Uvidíme! Provedoc-li, čím nám brozí, pak
jsme nemožní ve společném kloubu; pak mosí
ztoho vyvoditi důsledky jak katolíci moravští
tak tyrolští, jihoslovaušti i vlaští. Musí s toho
vyvoditi důsledky křesťanští sociálové vo Vídna,
a oni — není pochyby — také vyvodí.

Divná věc! Nábeženství vylačují « veřej
ného života, a ono více, než kdy jindy, zajímá

mysli lidské a je příčinou tříbení a odlišování
dochů a politických stran. Kolikrát za těch
posledních50let se ukázalo,že od liberálních
Němců nemáme my Češi ničeho k očekávání, a
ač Lueger a Ebenhoch nejsou Hohbenwart, přec
bylo by možné s křesť. sociály spíše se vyrov=
ati než s německými liberály nebo dokonce
pacionály. Ale ta padesátiletá zkušenost nás vic
nepoučila, my navzdor tomu, navzdor katol. Po
lákům vypovídáme neaprosný boj těm několika
katol, poslancům z Jído. Na koho vlastně tedy
chcemespolebati?Nasocialisty?—To bychom
se již napřed maseli vzdáti státoprávního pro
gramu, historických tradic, zanechati boje za
svá historická a národní práva a vydati Bedo
brodražně na milost a nemilost socialistům, co
by nám tito snad jedovu aštědřiti chtěli a
mobli. Kdyby ta internacionála byla opravda
mezivárodní| Ale ona jí jest jen, pokud nás se
týče, jinak jsou němečtí socialisté jako čisto
krevní Germání vždy národní.

Nechť tedy pánové dělají, co umějí. Nechť
si však nemyslí, že my maosíme položiti blasy
své proti sociální demokracii a nechť neříkají,
jak učinil kterýsi sgrárník: „Vy nám své hlasy
dáti masíte a proto my vás nepotřebujeme.“
To je drzá domýšlivost, která by se mohla zle
vymstiti nejen na straně, nýbrž i na celém ná
rodě. Prozatím vyčkejme, přijdoo-li pánové
k lepšímo rozomn Spolehejme však zu všech
okolnosti hlavně na sebe a pracujme! Organi
sace jest věc krásná, ale ve volbách je na ni
pozdě. to rozhodne drobná práce od muže
k muži. Zvlášť důvěrníci konejte avow povin

řejná schůze konati nemůže, scházejme se
v domech soukromých, šiřme tisk a ostatní
ponechejme prozřetelnosti Boží!

Dopis z Prahy.
Souboj „Národních Listá“ s Kramářem.

Mezi „Národními Liety“ a „Dnem“ boj již do
burácol, polemický prach všechen již vystřílen,
a protivaici udýcháni pozorují se s dálky přes
spustošenou krajinu ploi sztajeného hněva a
rozčilujícího vapjetí. Bouchslo to hodně, ale
není mrtvých, protoše ee ani jeden sni drohý
bojovník sa mrtvého nechce prohlásiti, Možno

mloviti jen o raněných, kteroužto skutečnost
veřejné soudné mínění musí přiřknonti „Ná
rodním Listům“. Hoed od počátku prudkého
zápasn každý zpatel politického života našeho
věděl, že „Nár. Listy“ spastily palbu ze zájmů
obchodních a konec konců iexistenčních. List
Grégrův ucítil prodký úder hned založením
„Dne“. Poslanec Kramář usiloval o nový list
proto, že „Národní Listy“ nebyly a nechtěly
býti tlumoéníkem nových politických názorůa
zkušeností, chtěly véeti a nikoli býti vedeny,
nechtěly v důležitých politických otázkách po
sloucbati, nýbrž poroučeti. Znamenitě sitoovaná
existence „Nár. Listů“ vznikla oposičním ra
dikalismem různě stapňovaným a nemobla tudíž,
jak se říká, změniti přirozenost, neboť obchod
nická vypočítavost dobře rozpoznávala, še pří
nedostatečné politické výchově lidových vrstev
a při malé jejich sondnosti a rozhledu může
dařiti se listu jeo tehdy, když bude drážditi
oposičními náladami, tlnčením na torecké bubny
a všemožným rámosením. Jděte a prohlédněte
si vzory průměrných a podprůměrných lidí,
kteří „Nár. Listy“ byli vychováni, a užasneto
nad jejich politickou romantikou. O důlešitých
proměnách myšlenkových proudů politických
nevědí ničeho a, jsouce čtenáři lista svobodo
myslného, jsou až hrůza konservativní v ml
havém mínění, še se těm vládám nedáme, že
jsme jen přece nějací eiláci, kteří si přece jen
jednou dupnou, ovšem af přijde čas, a že vše
bude ve Vídni i v Čechách tancovat podle naší
noty. Pak uvidí Němci i nepřátelské vlády,
jak s nimi satočíme. Nedbej nového složení
parlamento, nedbej nových poměrů, potřeba
účelné taktiky jest hloupostí, hlavní věcí jsou
různá wladočeská prohlášení, resoluce a pro
gramy z minolosti, neboť podle nich masí ge
vše točiti, jaku naša zeměkoule točí se kolem
své o8y.

Jak pravíme, boj dobojován pro dra. Kra
máře úspěšně, nebot obecenstvo na echůzích

echvaloje jeho postop aprojevaje mo důvěru,ač ovšem hodně k výsledkům těm přisplvá
osobní energie a uznání hodná vytrvalost muže,
který skoro všechnu zodpovědnost za novýpo
Jitický postap přijal oa evá bedra. Zásadních
a větších proepěchů ovšem nelze hned očekávatí
ani od positivní politiky Kramářovy, protože
po léta kupené křivdy proti našemu národa
nemohou se odvézti rychlíkem, nýbrž dlyšuo



odstraňavati je trpělivým a porolsým prase
káváním. Komsekonců, Vělá-lí se politika v mi
nisterských kancelářích, třeba dostati se Čechům
až do těchto kanceláří. A v tom jest politika
Kramářova jistě správná. „Národním Listům“
pak nesbývá nic jiného, oež státi se nedobro
volným orgánem všech radikálních frakcí a
skoošeti, jak velký jest v Čechách ještě počet
těok lidí, jejichž úsudek nevystsčí leč na tra
diční fráze.

e *
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Kapitolka, na mě nesmí se sapomenouí. Po
elanec Drtina obycen byl při denanciaci. Na
Moravě měli býti jmenování noví školní in
spektoři, s nichš prý někteří jsou katolického
smýšlení, vejmóna p. Jeřábek, Na tohoto p. Je
řábkaposl. Drtina se něčehodověděla šel prý
— dle „Časa“ ovšem — upozornit minister
ského předsedu, aby školství moravské bylo
ohráněno proti klerikalismu, dle rozamu slaš
ných lidí šel všsk denuncovat. To jest tedy
snámo, a „Obnova“ již o tom po záslaze pro
mlovila. Však „Čas“ dne 16. ledna prozradil,
še e Drtinou šlo předsednictvo agrárního klubu.
To jest zase jeden výmlavný doklad, jak agrár
nici s pokrokovou protikatolickou stranou již
se dobře sbontovali. Nechť takovéto věci oyní
před volbami dají se na vědomost katolickým
voličům, aby ledví agrární strany všude bylo
dobře rozpoznáváno.

Pamětihodné jest, co praví „Čas“ o Drti
nově denanciaci: „Podle našeho přesvědčení
posl. Drtina užil jeu svého práva a konal jen
avon povinnost. A konal ji tak velkomyslně,
jak by toho žádný klerikál nedokázal“. Tady
máme ta vyšší mravnost pokrokovou, „Čas“ ji
povídá plnými ústy. Denuncaje-li katolík, jest
to nemravností, ale udává-li pokrokářský vůdce,
koná jen svoji povinnost a užívá svého práva.
A proč u všech všudy tato pravidla pokrokové
mravoaky tak výmlavně „Čas“ nevyhlásil již
dříve? My pořád, proč nemůžeme se v mra
vouce s pokrokáři dohodnooti, až ta pojednou

říčina rozporů vyhoapla ee oa bílý den, jako
dyš slanko vybaví se z objetí ranofch mlh.

Děkojeme „Časn“ za tento možný a statečný
čin, neboťna podkladé tomto nebudon již možna
různá nedorozamění a hádky mravoačné. Gor
dický azel roztat a zjednáno orčité hledisko,
dle kterého pokrokáři v denonciaci vidí své
právo a povinnost. Tím ovšem „Čas“ o desut
dobrých mil zase pokrokově předběhl všechny
občany, kteří v denunciaci posavad viděli mi
sernost. Teď by se to mělo ještě po městech a
vesnicích plakátovat, neboť takové zásady jen
tak hned ge nerodí. Však my tnké vždycky
myslíme, že „Čas“ jest jako Philoctetes, bez
něhož Troja nemůže býti dobyta a bez něhož
nikdy bychom 8e nemohli domysliti, jaký
v prosté denanciaci jest nevyčerpatelný smysl
práva a povinnosti. Nesondí všichni lidé o tóže
věci stejně, a jest patrno, že nám na příklad
nedostávalo se prostředků k jasnému vidění
deounciace.

A konečně aby efekt byl úplný, „Oas“
ojišťaje, že poslanec Drtina konal „upozornění“
tak velkomyslně, že by toho -žádný klerikál
nedokázal. Slyšte, zase nový pojemÍ Pokrokáři
jsou ve všem tak důkladní, če dovedou de
puncovat i velkomyslně. Z toho ze všeho pro
pokrokáře plyne toto mravní poučení: Přátelé,
denancujme katolíky statečně| Když nám to
někdo vytkne, máme ová kouzla a říkadla, že

FEUIULETON
Rybáři sluší mlčení.

(3) Pan listovní Lovecký byl již v pensi;
těl tedy prázdného času dost a dost k různým
zábavám. Užíval však klidného podzimu života
výhradně ke kratochvíli jediné, k sportu rybář
skému; čím byl starší, tím byl náruživějším vod
ním lovcem. I chladná voda v ném rozpalovala
při každé příležitosti nadšení. Počínal si tek, jako
by byl rodným synem Neptunovým, jako by voda
byla živlem daleko důležitějším než vzduch a
oheň dobromady.

Ve společnosti se stával svými nadšenými
slovy o rybářství přímo komickým. Z úst jeho
finule jen a jen voda rybničná a říční, ryby, ry
bičky a raci, Když ee rozpovídal o tajích hlubo
kých tůní, byl proud jeho přednášky rychlý a
dloubý jako Orlice, v níž lovi). Jednou oficiál Dol
poznamenal, še jistě by se Lovecký přestěhoval
do některé podvodní skrýše mesi raky, kdyby tam
nebyl byt pro člověka, trpícího občas reomatis
mem, stéle tolik vlbký.

„Nejchotnějším jídlem Loveckého byly ryby,
nejraději seděl na břehu nebo na Jodičce, nejroz
kobnější podívanou mu byle řeka nebo rybník,
jebo soy byly teky vodnaté. A v krubu jeho zní
mých panovalo mloční, še i jeho rybářské před
míškyjsou až příliš vodnaté...

Jednou se půkného večera usedi pan listovní
smetsiobvyklou společnost + restaurační zabredě
JUrakas. Zél). nadšením; podařilose mu oloviti
mhdého sumce. To nebyla maličkost. Zalel vy

k daosuciaci máme právo a povinnost a še ji
konáme velkomyslně. A když bademe své čáry
provozovati často, hloupí lidé jim uvykhon
právě tak, jako přivykli naší plátěné homanitě.

hd +
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Hótei—Dieu. Tak nazvána byla prvá velké
nemocnice v Paříži. Svobodomyslná francouzská
vláda nařídila, aby jeptišky z nemocnice byly
vypuzeny. Násilnost tato pronikavě osvětlují
nadšená slova Lacordairova: „Vyjděte z Notre
Dame (chrám matky Boží) a pohleďte na levo.
Na bodově, nijak architektonicky | nevyni
kající, budete člsti tento nápis: „Dům Boží.“
Snad ož vymizel nápis tento s kamene, nevím;
ale trvá v paměti a mlově lidu, což stačí.
Vstupte do předsíně, vetapte po schodišti, po
bledněte na obraz nade dveřmi a budete čísti:
Bůb-člověk.Jděte ještě dále, vnikněte do světnice
některé z oněch dobrovolných slažek, které po
svěcojísvůj život nemocemchudiny; jste ladí,
krásnía bohatí,ataké onajest nadánakrásou,
prýšticí ze ctnosti; nabídněte jí ruka, odpoví
vám: Jsem nevěsta Božíl A uejsou-li vám tato
tři slova: „Dům Boží“, „Bůh-člověk“, „Nevěsta
Boží“vysvětlením dostatečným, zeptejte se oné
duše, proč opustila naděje světa a pohřbila se
v nemocnici, uprostřed bolestí jí cizích: poví
vám své tajemství. Kdo by vám je pověděti
měl, ne-li oni, již mají onu lásko, jejíž příčiny
hledáte? Řekne vám, že miloje Boba, protože
ji Bůb miloval až k smrti, A že miluje lidi,
protože Bůb, vzav na Sebe jejich přirozenost u
umřev saně, utvořil z nich část své převelebné
dobroty.“

Naže—a tyto jeptišky francouzskávláda
vyhnala z nemocnice a tím zároveň zničila
ctnost, jíž celý svět, omí-li se jen na cbvíli ve
vášných myšlenkách soustřediti, musí se kla
něti, ctnost, kterou nelze najmouti nebo kou
piti, nýbrž která vyrůstá v srdcích, oddaných
Kristo a jeho lásce. Svoboda, rovnost a bratr
ství, tyto zásady, ve jménu kterýchž kdysi
Fraocouzové prolóvali krev, staly se dnes
hanbou Francie a jejím pokořením. Však i
Francie se přesvědčuje a ještě se přesvědčí, že
krádež práva a hromadné atloakání ctností
kojí blesky a rozněoají požáry.

* *s

Volební agitace již json v plném proudu.
Příslašníci stran cítí svá pojítka živěji a splý
vají ve velké jednotky, z nichž jedna proti
drabé usilaje býti zaásobena. Volby mají
všechny známky boje armádních sborů. Nej
prve malé přestřelky stráží, vypočítavé manév
rování oddílů, větší srážky na schůzích, až do
jde k rozhodné bitvé a volebního osudí. Ovšem
dle zásad mravnosti, dle pravidel společenské
snášelivosti o úporný boj,v němž rozpoutávají
se i vášně, vlastně by běžeti nemělo. Jestliže
volby jsou jen výrazem mínění politických,
společenských a náboženských, pak takové
přesvědčení mělo by se docela klidně vysloviti
volebním lístkem. Leč posud jest to jen přá
ním, kteréž teprve hodně v badoucím čase
může se skautky projevovati.

Tolik však žádati dlužno, aby se bojovalo
co možno nejelašnějia aby zbraní proti politic
kémo nepříteli byla pravda. Jak pravdu močí
nepřátelé proti nám úatolíkům, jest obecně
známo, a co se týká strany pokrokové, tož——
kládati, jak se musí na takovou rybu jít, jak je
chytrá... »A jak se vytáhne, hned se musí aa
ni lebnout. Jináč sebou dvakrát třikrát plácne, a
už jste s ní pod vodou sami. Ale štika, pánové,
ta jest ještě chytřejší. Loni jsem chytil jednu
takhle dlouhou; te vám měla v žábrech čtyry
zrezatělé udice; umí si mrška pomábati v krajním
případě překousnutím provázku nebo mořské
trávy; na tu se musí se spleteným drátem, zvlášť
je-li veliká. Díváte se na šliku, ale sotva nohou
bnete, už sebou mrskne, že v půl vteřině je deset
metrů dál; ta je jako blesk. A jak se umí obratně
skrývat! Vyplašíte-li ji přece, bned se mihne do
jiného místa ještě líp chráněného. Kapři jsou proti
ní příliš hloupí.«

»Ale jednou jste, pane listovní, chytil prý
docela hastrmana«, vpadl mu do řeči kontrolor
Borek. Jste velice skromný, že se tím nepochlu
bíte, ačkoli to byl přece jinší úlovek než sumec;
Škoda, že jsem toho vodníka neviděl taky já. Ale
to byste byl nucen přivésti ho na ukézku za rosy
nebo v dešti — že ano! On prý v suchu boed
hyne a rozplyne se jako ty vodní páry.«

»Vy jste šelmička,pane kontrolore; za to, že
jsem zachránil starému vousatému vandrovnímu
život, ještě se mi vystmíváte. Ale že by se mu
cbytila moje udice za límec, když se topil, to roz
trousili větší šelmové než jste 9g.«

vAle vy prý teké cbeste zavésti racionejní
chov alenečků v naší zemi«, rýpel Borek dále,
Prý jste si do vody ve škopku nasypalsůl — a
rybičky z Hollaodska uš 7ám došly.c

u — ul se listovníi saš několik
apo poaetrový slanočků vypěstuje, v téhleperce a nich rozdávat nebodu, protože

snám jest přilehavý vtip, který nápis v čele
„Česn“ „o pravdon venl“ vysvětlil, še znamená
tolik, jako vyhoďte pravdu! Jest to strašné
soamení mravního roskladu, když si pokro
kový list „Osvěta lidu“ musí nechat líbití ná
tev: „tento bezectný a lhářský list !“

Jestliže snažíme se tedy o elašnost boje,
pak rozhodně usilojme o to, aby na všech
schůzích našich a ve všech našich listech ne
bylo nic nalezeno, co by nepřátelé mohli vy
tknoaotijako lež. Ležobjevenávřadách našich
působí mocným dojmem,unepřáteléji nenstále
všude ovádějí, dávajíce tak sami nevědomky
na jevo, jak si ještě jméoa katolického (váží,
a vyjadřajíce tím mínění, že katolíkům lež má
býti cizí. Nepřátelé ovšem ze lži nic si nedě
lají, neboť lhou proti nám do zásoby, ale pů
sobí to pravý zmatek v řadácb voličů katolic
kých, když řečník některé protivné strany do
káže, že ten neb onen katolický list zalhal.
Upozorňojina to zupřímnévůleasnahy,aby
chom nepřátelům zbraň sami nevtiskovali do
rakou a abychom všestranně pečovali nejen o
politickou, ale takéo mravní výchova lidovou.
Snad se těchto mých řádků některý nepřátel
ský list chytí a může z nich vytloukati kapi
tál. Nicméně však, dovedeme-li o takových
věcech mezi sebou mluviti, akazuje to, že 6e
cítíme dosti silni a že vedle zájmů strany běží
nám také o obecné zájmy mravaí, které u
mnohých stran odstrčeny jsou až na místo
poslední. Proti stranám, s nimiž atkáme se
v boji volebním, máme věradosti pádných
důvodů, a bade s velkým prospěchem, avede
me-li je účelně všude na vědomost voličatva.
Nemožno tedy schvalovati, jestliže se v borli
vosti agitační jednotlivec ta oode zapomene a
vybočí za hranice pravdy.
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Výmluvný doklad pokrokové tvorby slovesné.
Redaktor „Nár. Obzora“, p. Horký, napsal
„Vodopád Giessbach“. Jak v pravém slova
smyslu zpřerážel povahu hrdin7 básně Šlechty,
jest úžasno. Jeho Šlechta má býti povabou
nejideálnější. Mlavíť o nejčistších a nejsvětěj
ších citech, hraje si na kavalíra, gentlemana,
ale vedle toho napáliv pojišťovna tím, že sám
sebe zúmyslně zmrzučil, hoví si za cizí peníze
v krásných krajinách švýcarských, podniká
výlety a má se vůbec dobře. Tedy hrdina —
sloděj. Bravo, pane Horký, vy jste toma hmátl
na zub! Pan Horký si tak často zafilosofoje,
zamoralisuje, tak často tropí ei posměšky ze
„svíčkových bab", jeptišek, pensionátů, a tu
pojednou chce nám předvésti velkou povahu,
která krade a která slevuje z mravních poža
davků tam, kde uš předem každé vyjednávání
jest vyloučeno.Když básník, tak básník, ale
má přece věděti, že ne v divokých soénách ži
votních a rozbouřených citech, nýbrž v mravní
svědomitosti tkví hodnota člověka. Ani nej
větší genius nesmí býti tak smělý aby mravní
zásady lámal přes koleno.

Politický přehled.
Z českých stran k volbám do sněmu krá

lovství českého uzavřely kompromis pouse
strana radikálně pokroková s úářodněso4tšití,
ostatní vystupují samostatně; zato Němci jdou

tady se jeví stejně až moc veliká žízeň. Ale —
abych neztratil řeč; víte, jsem sice krátkozraký,
ale ruku rychlou mám. Malých rybiček chytna
v potoku pouhou rukou, kolik kdo chce. V tom
umění jsem mrštný jako vydra. Ale to já jenom
někdy, protože z toho stejně nic není — to je
pro malé děti; pouhá hříčka,žádný vážný sport...«

Pan Borek s Lepšíkem se smáli. Vzpomněli
si, jak jednou stál na lávce nad potokem Lovecký
s udicí v ruce; dlouho necbytil nic. »Až v tom
z vedlejšího lesa ozval se popěvek: »Ten klášter

ský můstek prohýbá se, pod ním ů vodička, roz=lívá se. V té vodičce jsou rybičky; Žádnýje nechytá
— jsou maličký.« Jak se tehdy pan listovní kabonil!

A dále blásela výmluvná ústa rybářova:
»Líny cbytěm rád, pravda; to si musí zkušený
rybář vždycky dobře vybledat místo, aby jich víc
chytil, Já poznám hned — jen mrknu — v které
vodě jsou. Jiný chytne několik žeb, já zas jdu
domů vždycky s několika pěknými kusy ...«

V proudu řeči krátkozraký Lovecký nezpo
soroval, jak si členové společnosti cosi šeptají,
jak na sebe významně mrkají. Byl tolik do svého
thematu zabrán, že jeho pozornosti při další řeči
nadobro ušlo, jak zmizel od stolu pan Borek, ze
ním zakrátko pan učitel Přímek ...

»Víte, rybník žehuňský semi líbil odoc, oči
jsem ne něm mohl nechati; už jsem jednou měl
ne mysli někdeblíž se usadit. Ale ty rybaíky
v jižních Cechácb jsou ješté lepší. A jabtem ti
lidé rybářstvírozumějí! Ále v Čecháchby st'iběla
věnovat rybářství přeče jenom pozornost větší,
než jaké jeesvědky. V'Německů jsou oa tom
o mooholíp . .. Po těchto“slovechvsděliří fe
od stolu ještě dva hosté. i :



do voleb většinou svorně. — Novému sněma
českému zamýšlí vláda podati především před
lobu na vpruvu zemského volebního řádu. Počet
poslanvů bude prý rozmoožen na 280—300,také
počet virilistů. Skopina velkostatků nesvěřen
ských nebade již tvořit jediný volební sbor 54
poslanců, uýbrž bude rosdělena aa. volební
okresy.

- Ministr obchodu dr. Fiedler na schůsi
v Karlíně, ocházeje 80 © mandát do aněmu
zemského, prohlásil, že jen tenkráte podmínky
našebo národního bytí a našeho všestranného
rozvoje zabezpečeny budoa, zjednáme-li pří
slušníkům svého národa hlas a moc tam, kde
ge o osndech národů tohoto státu rozboduje,
s to v parlamentech a u vlády. Z toho,co jsme
po těžkých bojích v jasykové otázce nabyli a
zachovali, nesmíme opustit ani písmenka. Česká
podání musí býti v celém království českém
česky vyřizována, Stanovisko českých stran
v otázkách českoněmeckých zní: naprostá
rovnoprávnost a rovnocennost obov národů, ne
dilnost země a spravedlivá účast českého ná
roda v řízení státních záležitostí. Dosáhne-li
národ náš v kulturním, bospodářském a80
ciáloim ohledu výše uejpokročilejších národů,
pak budun naše does ještě nespluěné požadavky
takřka samy sebvo uskutečněny, jakožto nutný
důsledek naší všestranné zralosti a našeho Be
sílení.

Aby vláda jmenování barona Heinolda
Udyňského místodržitelem moravským aspvň
trochu Čechům osladila, ustanovila náměstkem
místodržitelským Vítěz. H>cdka, dosud mini
sterského radu v ministerstvu vnitra. Tento
vicepresident místodrž. studoval na českém
gymnasiu v Olomvoci pod vlasteneckým Ko
sinou a práva v Praze. Jest i literárně a vč
decky činným. — Zároveň jmenován zemským
presidentem ve Slezsku hr. Coudenbove, bratr
místodržitele v království českém, kterého
chlěla vláda voutiti zu místodržitele morav
ského, ale pro jeho příchylnost ke straně ně
mecké zakročilo se rázně se strany české proti
úmysla vládnímu.

Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny
zahájil podrobné rokování o rozpočtu na r.
1908. — Mezi Rakousko-Unerskern 4 Srbském
skoncována byla obchodní smlouva, V podstatě
zvýšeny všechny sazby autonomního srbského
tarifa z r. 1892, toliko při cukra a pivé budou
nové celní sazby. — Novým rokem provedena
v Bosně a Hercegovině po zavedení školní
autonomie pro všecka tři vyznání také úprava
platů pro učitele škol obecných.

Ve výboru uherské delegace podal ministr
zahraničních záležitostí bar. Aehrenthal výklad
o zabraniční situaci, z čehož vysvítá, jako oby
čejné, přátelské soužití se všemi státy. Pozoru
hodnější jest výklad ministrův, že Rakousko
všímá si více východní politiky na poli hospo
dářském a obchodním. K tomu cíli má sloožiti
nové železniční projekty v zabraných zemích
Bosně a Hercegovině. — Charvatský ban bar.
Rauch spojil se stranou srbských radikálů, která
strana zastoupena jest na snéma jen 2 poslanci.
Významné jest, že epojenci bánoví svorné s Ma
dary provozovali a provozojí protirakouskon
politiku balkánskou.

Vyvlastňovací zákon v Prusku proti Po
lékům přijatý má ještě jiné pozadí. Německo
jde o to, aby. v kraji vyvlastněním získaném
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Ale rozjetá ústa pokračovala bez přestávkyg

»Na př. rybářství zvlášť pěkně se zdokonaluje n.
Porýnsku, na Veseře, na Odře. A nejobratnějí u
mějí využitkovat říčního rybářství Angličané; od
těch bychom se mohli mnoho a mnoho naučit.«
— Teď už se vytratili tiše od stolu poslední dva
společníci Loveckého a přidružili se k ostatním,
stojícím v přítmí ve křoví.

"A uvidíte, pánové«, kázal nyní Lovecký
již pouhé lampě, »že v tom oboru bude i u nas
brzy žádoucí náprava, Víte, já čtu o rybářství
mnoho odborných spisů«, vztyčoval prst stařec,
su teď jsem si přichystal do tisku hodně promy
šlenou úvahu, Jen aby si jí všimlo teké ministerstvo!
Poznáte, že reforma půjde snadno. Ale bude po
třebí mnobo zašlých, vysušených rybníků znovu
vodou naplnit. Prospěje to obecně, vždyť to bude
taky jistým pojištěním proti velkým suchům, kolem
rybníků bude na polnostech rosa vydatnější a pak
při regulaci řek bude zábodno . . „<

Teď už nadšený syn Neptunův nedomluvil.
Z houští ozýval se hlučný smích. To přetrhlo nit
jeho neúnavného hovoru. Pohlížel v před i kolem
sebe velice rozpačité — u stolu nikdo. Jeho udi
vený obličej vzbudil novou salvu smíchu.

*No tedy jsk ls Tázsl se pak Borek, směl
jste tiché, klidné posluchačetvo, žele ©

»[ vy kašparové, kde pak, abyste si něco
vážného poslechli.« 

— +Odpusťte, vždyt teklo tolik vody nad stoleru,
že.byl strach před povodní. Proto jsme prchli.«

. osVědyt já vím, čtveráci, že vy o vodě neradi
slyšíte — zvláště v hospodě,«

.. sDobře, ele jestliže, pane listovní, také tak
horlivě mluvíte do duše rybičkám při chytání, to
jičh málo popadnete. Já si myslím, že rybáři se
vyplatí spíš mlčení než velké mluveni,«

a -Němci pak csszeném získalo Jistý pruh. kte

nm vy někdy vniknouti mohlo vojensky douska.

Z činnosti katol, spolků.
Z Lomnice m. P. Katolická jednota naše

konala v neděli 19. ledna výroční valnou hromadu,
kterou za hojaého účastenství členů zahájil spol
kovým pozdravem předseda jednoty vidp. A. Láš.
Po přečtení protokolu mimořádné valné hromady
jednatelem p. J. Kozákem přednesena zpráva jed
patelská, dle které činnost spolková v uplynulém
roce jevila se takto: Schůzí výborových odbýváno
11, členských 6. Mimo to pořádána I. prosince
mikulášská zábava a 3 divadelní představení vá
poční hry „Jesličky“, které provedeny ve daech
26., 27. a 29. prosince a obětavě nacvičeny od dp.
V. Kudroovského. — Dne 24. února přednášel
vsdp. dr. Fr. Šulc o nynějších různých stranách a
jejich heslech v příčině náboženutví. — 23. června
dp. V. Kadrnovský o mistru Janu Husovi; při schůzi
této schválen návrh výboru oa jmenování vadp. dra.
Frant. Šalce čestným členem jednoty naší. — 21.
července přednášel vedp dr. Sule o boji o Školu.
Při echůzi této odevzdán vadp. fečalkovi diplom
čestného členství jednoty naší. — 26 sáří předná
šel vldp. V. Mrátik, farář z Nové Vui n. Pop., o
náboženském životě a jeho účincích v církvi ka
šolické. — 27. října předvášel účastník tečnického
kursu p. F. Téhník z Košťálova, kdo jest úblavním
nepřítelem národa českého — Na veřejnost vystou
pila jednota při slavnostech círzevních o Vzkříšení
Páně a o Božím Těle. — Na sv. Václava zúčast
nila 86 jednota mše sv. za zemřelé členy. - 21.
dubna zúčastnila se čtyřčleunou deputací slavnosti
desetiletého trvání katol. jednoty v Semilech. —
28 července zúčastnila se velkým počtem Členů
jednoty a venkovských organisací katol. lidu slav
nostisvěcenípraporua desetiletéhotrvání,spojené
8 diecésním sjezdem katol jednot v Nové Pace.
— Řečnického kursu, pořádaného v Hradce: Král.,
zúčastnili se 4 členové — Uwrtím ztratila jed
nota 4 členy, jimž prokázána poslední pocta. —
Jednot: ke konci sedmého roku svého trvání čítá
90 členů činných, 14 přispívajících a 3 čestné muž
ského odboru. Z mužského odboru vystoupilo 12
členů a 7 přistoupilo. Ženský odbor čítá 79 členek
činných, 3 přispívající; vystoupilo 6 a přistoupilo
7. — Zprávy pokladní, knibovol a hospodářského
správce vzaty 8 potěšením na vědomí; dle nich
vzdor veškeré zlobě odpůrců shledán výsledek
velmi potěšiteloý. V provedených volbách zvoleni
jsou: předsedou vldp. Ant. Láš, místopředsedou p
Jan Mikule, jednatelem p. J. Kozák, pokladníkem
p. J. Hraba. Do výbora zvolení jsou: pp. V.Rada,
J. Kobrle, J. Plichta, A. Fišera, J. Adlof, F. Pre
kavec, J. Sucharda, J. Souček, A. Jirouš, A. Hraba,
V. Kobrle, J. Janda: náhradníky pp.: J.Ouhrabka,
J. Fejfar, B. Janda; J. Macháček. Bevisory účtů
pp.: V. Matoušek, J Čapek. Praporečaíky pp.: A.
Fišera, Š Nosek. — Ženský odbor zvolil si za
předsedkyni el. M. Lášovou, místopřed. sl. F. Pe
kárkovou, za jednatelku sl. B. Vajgriovou Do vý
boru ppí.: V. Mikalovou, M. Tryznovcu, A. Ryšavou,
A. Jakubcovou. Všichni zvolení pánové u dámy
volbu laskavě přijali a jsou zárukou, že o další
rozkvět jednoty svědomitě boudoupracovati. Vzdá
ním díků všem fonkcionářům jednoty za veškerou
činnost spolkovou, kterou ocenili vldp. předseda a
dp. Kudroovský, byla valná hromada prohlášena
za skončenou 8 přáním další zdárné Činnosti spol
kové. Zdař Bůh!

Katolická márodní jednota v Nov.
Bydšové konala v neděli 26. ledna důvěrnou
schůzi, na níž promluvil p. Jar. Astr z Hradce
Král. Všichni přítomní s oadšením elíbili praco
vati pro založení místoí katolické organisace.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. U vyřízení kanonické

generální visitace v r. 1907 ráčil J. B. M. udp.
dr. Josef Doubrava následující vyznamenání ndě
liti: Ve vikariátu novobydžovském: Jme
pování byli P. T. pp. J. Šrámek, b. vikář a notář,
děkan v Nov. Bydžově, č. kone. radou: P. B.
Holob, farář v Metličanech, osob. děkanem ; J.Po
apišil, b. vikar. sekretář, farář v Lužci, V. Krátký,
0s. děkan, farář v Lovčicích, V. Šrám, farář ve
Smidarech, Fr. Vintera, farář v Žiželicích, dr. J.
Kašpar, c. k. professor v Nov. Bydžově, — bisk.
notáři. — Ezpositorinm canonicale obdrželi: J.
Rameš, farář v Ohnišťanech, J. Píof, farář v St.
Bydžově, K. Kbuo, děkan v Cblumci n. C. —
Farní synodalie obdržel: Fr. Janák, kaplan v Ži
želicích. — Pochvalným uznáním nejd. biskup.
Ordinariátu vyznamenání byli: a) Dekretem J. B.
M. A. Krsek, farář v Babicích, V. Kysela, farář
v Kratonohách, V. Honzák, farář v Žehuni, A.
Novák, farář v Dobřenicích, Ot. Bažant, farář
v Miikoerbech, Fr. Janoušek, farář ve Vápné,
J. Kašpar, farář v Hlašicíoh, Fr. Matouš, starší
kaplan v Nov. Bydžově. b) Prostřednictvím biek.
konsistofe: J. Šmejkal, IL. kaplan v Nov. Bydžově,
En. Čibák, katechete v Nov. Bydžově, K. Hubert,

katecheta v Nov. Bydžově, F, Žofák, starší kaplan
v Oblamci n. C, J. Červinka, kaplan ve Smida
rech, V. Stříbrný, katecheta v Chlumci n. ©. c)
Prostřednictvím bisk. vikariát. úřada: P. M. K.
Bájek, O. S. B, kaplan v Metličanech, V. Řehá
ček, II. kaplan +« Cblumci n. C., J. Andacht,
kaplan v Lužci, Fr. Paulus, výp. kněz v Dobře
nicích, J. Šeda, sat. katecheta v Nov. Bydžově,
J. Šumšal, kaplan v Žehboni. — Ve vikar.
jsroměfském: JmenováníbyliP.T.pp.:A.Kozák,
č. kons. rada, bisk. vík. sekr. a děkan v Holo
hlavech, radou a přísedícím bisk. konsistoťe; A.
Štěpánek, správce b. vikar. úřadu a děkan v Ja
roměři — biskup vikářem a biskup. nolářem;
Fr. Cbejnovský, farář v Sendražicích, osob. děka
nem; J. Vaníček, os. děkan a civ. farář v Jose
fově, J. Kavan, farář v Zaloňově, L. Brychta, su
perlor v Josefově, J. Seidl, děkan v Čerailově,
P. P. Fr. Niebauer, převor koaventu Mil. Bratří
v Kuksu, —biskupskými notáři. — Expositorinm
canonicale obdrželi: Fr. Jeřábek, farář v Číbosi,
P. P. Polreich, farář v Heřmanicich n. L, J.
Raml, farář na Chotěborkách, J. Šťastný, c. k.
professor ve Dvoře Král. n. L., J. Horák, farář v
Jásené, Al. Jareš, farář v Dubenci, J Herkner,
farář v Bílé Třemešné, V. Jelínek, farář v Hoří
něvsí, K. Falta, farář ve Vičkovicích, V. Rosecký,
farář v Žírci. — Farní synodalie obdrželi: J. Vík,
sám. kaplan ve Smiřicích, Fr. Frydrych, starší
kuplan v Holohlavech, A. Dvořák, poloí knrác v
Jogetově, K. Kolářský, kooperator v Josefově, Fr.
Kvičera a V. Martinek, katecheté ve Dvoře Král.
o. L., J. Tesař, kooperator v Hoříněvai, J. Šorm,
starší kaplan v Jaroměři, J. Matouš, kaplan v ho
spitálu Kukaském, J. Mynařík, kaplan v Černilo
vé, — Pochvalným uznáním nejd. biskap. Ordi
nariatu vyzoamenání byli: a) Dekretem J. B. Mi
losti: Fr. Urvalek, faráf v Kohoutově, R. Kůbael,
farář v Kocléřově, Fr. Půter, administrator v Hra
dišti, B. Konečný, adm'nistrator ve Dvoře Král.
n. L., P. Urban Wetzel, kněz konventní v Kuken.
b) Prostřednictvím bisk. konsistoře: Fr. Dittrich,
II. kaplan v Jaroměři, J. Hladký, katecheta v Ja
roměři, J. Klement, kaplan v Kohoutové, Fr. Ka
dlec, katecheta ve Dvoře Král. n. L., Fr. No
votný, II. kaplan v Holohlavech, P. Ireneus Jan
čařk, koov. kněs a katecheta v Kaksu, J. Berg
mann, kaplan v Kocléřově, Fr. Stejskal, II. kaplan
ve Dvoře Král. n. L c) Prostřednictvím bisk vi
kariatního úřadu: V. Koza, exposita v Libřicích,
J. Svata, kaplan v Dubenci, V. Prokeš, II. kaplan
ve Dvoře Král. n. L., J. Petrásek, výp. kněz v
Černilově,

Sehůze městské rady dne 27. ledna.
Vzato bylo na vědomí, že pí. Marie Ponetzová,
vdova po c. k. vrch. radovi z. s., odkázala zdej
šímu ústava chudých 200 K; rovněž zpráva poli
cejní o požáru ve výkládní skříni pí. Rosalie
Vastlové v domě č 405 a výkaz pokladní hoto
vosti ze dne 20. t. m. — Schváleno bylo, by pře
depsaly se poplatky za epotřebovanon voču užit
kovou za IV. Čtvrtletí r. (907. — Každého čtvrt
roku požádáno bude c. k. okr. hejtmanství o sadě
lení provedených odpisů dané z nájemného ohledně
uprázdněných bytů, dle nichž odepieována bade
dávka z nájemného. — Béře se na vědomí, že
oděleno bylo povolení k výčepu vína pí. Teresii
Vlachové, a rozhodnutí zemského výboru, dle něhož
nesmějí obce státi se členy „Záložních a spořitel
níchspolků“ dle soustavy Raifeisenovy, z toho dů
vodu, že nelze připustiti, aby obce politické staly
Be členy společenstev s ručením neobmezeným, 8
přípis ténož úřadu, aby úřady veřejné při zadá
vání potřeb pro stejnokroje Činily výslovně pod
mínkou domácí původ zboží prymkařského, po
třebného pro tyto dodávky, a tím průmyslu domé
címu přiměřena ochrana byla poskytnota. — Vydá
se kauce, složena p. Bedřichem Steinem, kterou
ručil za zřízení chodníku před domem jeho č. 266

Seznam voličů města Hradce Král. pro
volbu poslance do sněmu království Českého vy
ložen bude po 14 dnů a sice od 29, ledna do 11.
února 1908 u podepsaného úřadu parkmistrovského,
kdev něj v hodináchúředníchbude možnonabléd
pouti. Ve lhůtě té lze téš podati proti tomuto se
snama reklamace upurkmistrovakého úřada vHradci
Králové.

Besídka učňů. O řemesinickýdorost se
poslední dvě léta nestaral v našem městě nikdo.
Byla sice založena před lety pro učně besídka, ale
ta sabynula nevyléčitelným marasmem, protože ne
našlo se tolik obětavých lidí, aby se věnovali v ne
dělní odpůldne aspoň po 4 bodiny výchově učed
pické mládeže. Páni učedníci v tlapách trávili
nedělní prásdeň buď hrou k čáře aneb škádlením
městské policie, a páni mistři byli rádi, že 8e
svých praktikantů aspoň na půl dne zbavili. Po
tulné mládeže ujalo se na podzim několik oběta
vých lidí z katolického tábora; abromášdili beze
vsí agitace půl stovky učňů v besídce, která má
místnost svou v Adalbertina, protože jiné vhod
ačjší místnosti nepodařilo se jim získati. Mládež
nemasí mrznouti na olici, odvrací se od besůčel
ného potulování, navádí se k vážačjšimu nazírání
ne život a zvyká na slušcou zábavu. Občas ně
který přítel mládeže poskytl učňům skrovné po
bostění kavou boze vší naděje, že by mu snad to
pobostění mohli udňové s úrokem vynabraditi. Tím
méně mohl doufati, že sa brned kévy koapí si



přesvědčení pobostěného. O přelejvání názorů vč
bec zde neběží. Lidamilné snahy mohly by býti
přijaty 8 povděkem v krazích sáčastoěných, a pp.
místří měli by sami v podaiku tmto býti zastou
peni. Zatím však několik tzv. pokročilých mistrů
dulo se nějakým židem v „Osvětě lida“ naštvat
k pošetilému brojení proti podniku, jenž může na
bražovati učňům to, Čeho se jim v dílně asi ne
dostane. Jest to vážným příznakem nevyspělosti
mnohých řemeslníků, že nedovedou sami rozezuati,
co slouží řemeslnickému stava k prospěchu a musí,
své rozumy nabírati z pramene tak kalaébo, jakým
jest „Oavěta lidu.“ Je to směšné, že tito odpůrci
besídky brojí proti ní ve jménu „pokroku“, ačkoliv
právě reformovaný živnostenský řád z roka 1907
ukládá mistrům pečovati o nábožensko-mravof vý
chovu učňů. Jsou tedy zmínění páni mistři úplné
Da Štíru 8 pokrokem, hovíce zastaralému názoru,
Žesná mistr učně béhem týdne využítí třeba dlouho
do noci trvající dřioou a pak ani v neděli nemusí
mu popřati trochu volnosti, aby přišel do slnšné
epolečnosti. Takové „pokrokáře“ budeme neznilo
erdoě odhalovati, aby veřejnost viděla, kdo vlastné
má příčina obávati se lepšího vzdělání svých učo.

V tanice kata. Bývalýstarousedlý „Ra
tibor“ ohlásil počátkem roka úplný svůj přerod
v pokrokářeký směr. Vyhláška svou již plní a
obléká červenou tunika kata, jenž povravaje ne
milogrdně katolíky. V posledním čísle vyřadil du
cela z národa českého všecky organigované kato
IMky,nedbaje nic na neblahý osad těchto vypuze
ných exulantů, když v takové zímě musí následkem
tohoto přísného ortele opustiti království české a
uchýliti se aspoň k Hejšoviné. Kdo byl zvyklý
ou měkký, slaký tón „Ratibora“, nemůže ani vé
řiti, že zásoba starého papíru snese nynější fana
tické záchvaty jeho nové éry pokrokářské. Hrozné
doby věštíval kdysi příchod nové komety, ale
všecky tyto brůzy jsou přímo rájem rozkoše, u
srovnání k brozivým následkům kypícího varu roz
čeřené kašičky v „Ratibora“. Radíme upřimaě
všem ohroženým. aby Se dali včas pojistiti před
vypovídacím dekretem národního kata.

Národní Besoda měla ráz vskutkuslav
nostní. Pořadatelstvo vynasnažilo se všemožuě, aby
tento repreaentační ples měl ráz velikolepý. Schy
stána nádherná dekorace, rozkošné a ludně uspo
řádané byly skupiny stromkův « květin, po stě
nách umístěny umělecké sochy. Hadba plně uspo
kojovala. Návštěva tentokráte byla poněkud slabšt
než předeš!e, ježto mnoho obecenstva chystalo 8e
též na „Poslední léč", o jejímž odvolání dovídali
se pozvaní teprve v den plesu a později Nicméně
pěkný průbéh Národní Besedy jest dobrou rc
klamou pro rok příští. Horlivé práci pořadatelstva
všeckaČest|

Náhlá změna v počasí nastala tento
týden. Australská vedra poslala nám pozdrav. Za
vanul vítr od jihu, načež nastalo několikadenní
tání, tak že již byla obava, še se zvednou ledy
a způsobí spoustu. Voda již na některých místech
silně nad ledy stoupala, Jed popraskal. Míroé mra
tíky však zavčas zarazily další stoupání vody. A
nyní zage příroda beze sněbu.

Vpamoramé Nárední Jednoty Neve
rvčeské v Hradci Králové za Bílouvěží
vystaveno jest ve dnech 1. až 7. února 1908 po
loostroval císařství nejvýchodnější Avie Korea.
Zajímavé obrazy £ přístavu Chemalpo, z pobřeží
i venk va korejského a zejména z hlavního města
Seulu 8 král. paláci a pagodami i výjevy ze života
poatičního a domácího.

Vzrušující příhoda. Due 28. lednat. r.
8 náspn silničního při viaduktu dráhy severozápadní
a Hradce Král, sřítili se koně s celým nákladem
prken. Diváci hrůzou trouli, ale kočí z hromadky
prken vstává a koně v divokém úprku ženou 8e
» předkem vozn pa nádraží dráhy severozápadní
mezi lokomotivy. Náraz se šutrovníkem (v zíkem),
koně na zemi, ale vše zase bez větší pohromy.

Strašlivě chytrá politika. Píšese nán
s kruhu čtenářetva: V kraji našem je všeobecným
mínění, že hradecký „Ratibor“ je officielním lis
tem mladočeských krubů hradeckých, ačkoliv list
tento nese v Čele pyšný název „neodvislý týden
ník.“ Vždyť to není žádné tajemství, že tento „ne
odvislý“ list byl již po dvakráte zachráněn před
marastickým skonem nešnámou pomocí. Pomoc
tuto neposkytli ani zdejší pokrokáři, protože ve
své „Osvěté lidu“ jsou dostatečně hájení, ani děl
nické organisace; zbývá tedy mladočeská strana,
která by mobla býti tou třetí neznámou pomocnicí.
Na nohy pracné postavený „Ratibor“ provozuje tu
pověstnou, strašlivě chytrou inladočeskou politiku
a na účet svých dobrodinců činí různé nejapnosti.
Zejména vášnivě útočí na katolíky, což v nynější
volební kumpani může způsobiti mladočeské kan
didatuře v městském volebním okrese nepříjemné
překvapení. Již o loňských volbách docílil kato
Jický kandidst většího počtu hlasů aežli dr. Sláma,
a tato událost neměla by se zapomínati. Volební
blok katolických voličů je i jetos tak silný, že by
teprv na třetí zápřež užší volba mohla zajistiti

adočeské ambice Urážeti city občanatva je vů
bec surovostí, ale urážeti city voličů před samou
volbou jest přímou pošetilostí, a proto radíme
mladočeským politikům, aby k obhájení svých sá
sad volili ai šikovnější hlavy, nežli jakými je ob
slahován přebarvoný„tatibor.“ Varajeme dátklivě

mladočeský tábor, aby se neodvažoval na stano
visko, které oblašoval v mioalém čísle „Ratibor.“
Začnou-li pávové se zrádcováním a vylučováním
katolíků z národa, pak Bezosjí ve vyděděných ne
udolného nepřítele Nebudeme se vměšovati do zá
kulisních tajematví mladočeského přátelství a ne
odvislým„Ratiborem“, ale myslíme, že to nebude
mladočeskému tábora lhostejoým, když jej činíme
zodpovědným za kotrmelce „Ratibora.“ Za Únanění
podporu mohou ai pánové přece poručiti a za ob
jeduané zboží musí násti zodpovědnost.

Reklamace v příčíné plesu Jednoty
katel. tovaryšů, který pořádánbude9. února,
přijímají a vyřizají p. Jenčovský, dílovedoncíu pí
Soudilové a p. Polák, strojmistr v Bisk. kníb
tiskárně, .

Z Besedy. Výbor besední, uváživ v první
své schůzi po Novém roce, že o poslední zábavě
v Besedě dne 31. prosince 1907 objevilo se mnobo
nezvaných, neznámých a neuvedených hostí, takže
nedostávalo se míst pro samotné Členy spolku a
Jejich dámy, usnesl se pro příště veškeré pozván
ky opatřiti útržkem opravňujícím ke vatapa do
místností besedních, jimž račte se p. t. pp. čle
nové u vcbodu členům výboru legitimovati, své
ctěné hosty pak račte týmě výborům laskavě před
staviti.

Dámský pěvecký spolek „Eliška“
v Hradci Král. oznamuje, že koncem března t. r.
provede velikolepé dílo Dvořákovo „Stabat Mater.“
Zkoušky jsou již v proudu a záleží na tom, aby
se co nejčetněji pěvců přihlásilo, by výkon byl
důstojný. — Zkoušky se odbývají vúterý a v pátek
(dámy od půl 7. do půl 8. bod.. — páni od půl
8. do půl 9. bod. večer) ve druhém patře dívčího
lycea (býv. učitelský ústav).

Na slovamsný jih uvede místní odbor
Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové
zdejší obecenstvo přednáškoo, nspořádanou v ne
děli dae 9. úuora odpol v méstekém divadle Klic
perové. Krajau náš, pan Jal. Pojuan, teditel zem.
léčebného ústavu v Ilidže u Sarajeva, uvolil se
ochotné předaášeti ve prospěch udržování matiční
školy v Téchoníně « Bosně, Hercegoviné, Dal
macii a Černé Hoře. Předaáška doprovázena bade
pěknými světelnými obrazy. Začátek předuášky o
3. bod. odpol. Ceny stanoveny co nejmírnéjší, tak
že 8e nádějeme návštěvy co nejčetnější. Vstupenky:
lože 4 K, sedadlo na 'ribuné a křeslo 1 K, se
dadlo L třídy 80 h, II. tř 60 b, k stání parket 40 h,
parter 30 b, stadojící, dělníci a vojsko v parketa
30 b, v parteru 20 b. Školním dětem vyhrazena
galerie: sedadlo 40 b, k stání 20 b. — Před
prodej lístků na sedadla převzalo ochotně knib
kupectví B. E. Tolmana.

Řádná valné hromada odboraZemaké
jednoty soukromých úředníků v král. Českém v
Hradci Králové konáse ve čtvrtek dne 6. února
1908 o 7. hod. večerní v botelu „Černý kůň“ —
Pozn. Nesejde-li se v určitou hodinu dostatečný
počet členů, koná se o hodiou později valuá hro
mada bez ohledu na počet členů,

Vvatováclavaké sbírka ÚstředníMatice
Školské v obcích okresu Královébradeckého, lets
na základě nuvé organisace sbírek okres. výborem
provedená, měla následující výsledek: Bělč 10 K,
Blešno 10 K, Bříza 12 K 90 h, Cblnm 5 K, Divec
5 K, Krásnice 5 K 70 b, Lípa 6 K, Lochenice
13 K 60 b, Malšovice 17 K 90 b, Oujezd 16 K
80 bh, Piletice 13 K 30 h, Plotiště n L 10 K,
Polánky 12 K, Praž. Předměstí 41 K 10 h, Roud
nička 6 K 30 b, Rasek 5 K, SL.Předměstí 32 K,
Skalička 3 K 10h, Skalice 4 K, Slatina 10 K, Střebeš
20 K 58 hb,Světí 10 K, Srinary 10 K 50 b, Ur
bauice 5 K 50 h, Věkoše 10 K, Vlčkovice 24 K
60 b, Všestary 16 K. Přeplatek 10 h. K tomu
dal okresní výbor svůj obvyklý avatováclavský
dar 600 K. Uhbrnem 936 K 98 b. — Sbírky za
slaiy přímo Ústřední Matici Školské obce: Bako
vina 2 K, Černilov 10 K, Librantice 10 K, Ne
děliště 9 K 30 b, Říbsko nesnámo, Sedlice 9 K
40 h. Omylem zaslala Lhota Malšova sbírku 9K
Národní Jednotě Severočeské. Sbírku nepro
vedly obce: Břesbrad, Čibuz, Krňovice, Libntko
vice, Nepasice, Plačice, Pouchov, Rozběřice, Štěn
kov a Výrava. — Místní odbory Ustřední Matice
Školské nebo místních besed samy provedly sbírku
v obcích: Hradci Králové, Novém Hradci Králové,
Čistěvsí, Jenikovicích, Kuklenách, Praskačce, Před
měřicích n. L., Stěšerách, Svobodných Dvorech a
Třebochovicích.

Z Kuklem. Vánoční bra „Mladí pasatýřové
betléměti“ bude se dne 2. února o půl 4. hod. odp.
v sále hotelu „Šrajbr“ opakovati.

Z Hromova. Dne 23. t. m. konána XVI.
řádná valná hromada spolku katolických mutův a
jinochů. P. Jos. Kovář krátce načrti dějiny spolku.
Poukázal na doby utrpení i radostí a probral hor
livou a úspěšnou Činnost členetva. Z řad členstva
vyšla myšlenka utvoření svépomocného podniku,
který nyní tolik zdárně působí. Povabudil k další
horlivé práci. Po zvolení výboru přijat návrh, aby
spolek přijal nyní titol „Křestansko-sociální spolek
Lidumil.“ PMěté více,

Z Buhársy u Necbamie. Dne26.ledna
t r. konána zde byla v bostřaci p. Václava Ma

toaška důvěrné schůze, při níž promluvil místnífarář dp. Josef Váňa: „O politických stranách v
!

Čechách a o lidové organisaci“ Bchůze byla na
Bohárnu velmi četně navštívena a řeč velmi po
zorně a vzorně vyslechnuta. K organisaci katc
licko-lidové strany přihlásilo se ibned 90 členů.
Zdař Bůh!

Z Novéhe Bydžova. Dne 3, února o
půl osmé hod. večer koná se v sále „n Anděla“
důvěrná schůze žen, na níž o úkolech ženy v naší

doběpromlví al. Františka Jakubcova, redaktorkaa Prahy.

Kučší rodáci z Nov.Bydžova a
okelí, staňte se přispívajícími členy katol. ná
rodní jednoty v N. Bydžově ge 3 korunami ročně.
Předem uctivé díky vzdává výbor.

Z Heloblav. Dívky obce Černožio čistý
výtěžek ze svého věnečku. obnášející 42 K, vě
novaly ne sochu b. Srdce P., na kterou se koná
právě sbírka. Děkanský úřad v Holoblavech koná
tímto milou povinnost a šlechetným |dárkyním volá
upřímné „Zaplať Bůb“

Ze Smiřle. (Voličská schůze.) V neděli
doe 26. ledna představil se nám jako kandidát po
slanectví na zemský sněm říšský poslanec V. br.
Steraberg Vysvětliv příčinydosavadních neúspěchů
české politiky, prohlásil, že kandiduje na program
křestaasko-sociální. Jen na základě křestanakém
možno paralys>vat zboubnou činnost růzoých těch
dobrodinců českého národa, mezi nimiž prvé místo
zaujímají židé. Kandidatura hr. Sternberga přijata
jednomyslně až asi na 4 ze všech přítomných.
Jame pevné přesvědčení, že naši voličové, kteří
problédli hospodářatví velmožů agrárních, soustředí
své hlasy na hr. Sternberga, třebas by tento ne
sliboval věcí nemožné, jak to Činí kandidáti atran
jiných, zvláště strany agrární. — Že„Čas“ a
„Osvěta lidu“ a židé vroucně se milují, víme
dobře, proto nikoho nepřekvapilo, že několik čte
nářů těchto listů interpelovalo p poslance — aslo
teprve po schůzi, aby hrdinství více vyniklo —
že prý židé jsou také lidé, mající právo na exi
stenci. Ovšem že mají, ale je otázka, zdali mají
právo hmotné j doševně otročit křesťanský lid.
Proto kdo není právě otrokem židů, je nucen býti
antisemitou, což však neznamená nenávidět židy
pro jejich víra, nýbrž nenávidět židovskou, kře
stany v ohledu národohbospodářském i mravním
zotročující „práci“. — (Věneček). Večerpořádal
katolický spolek ve Smiřicích v městském hotelu
věneček, první za svého trvání, který úplně ge.
vydařil. Byli jeme opravdové potěšeni, přeblíšejíce
taneční rej, v němi dělník, řemeslník, živaostalk,
obchodník, rolník a úředník, neznajíce fovnivosti
u rozdílů stavu, nalezali milou zábava. Pleg aa
vštívil br. V. Steraberg. Když asi po 2 hodinách
p. brabě odcházel, pozorovali někteří « přítomných
na galerii, pro hudebníky určené, jedovho pána,
peslušně se chovajícího. Zprvu mysleli, že to snad
nějaký učedník, chtěje si vše prohlédoout a ne
maje vstupné, uchýlil se na toto místo, aby vyhnal
se pokladně; jaké však bylo překvapení naše; když
zjištěno, že oním neslašnése chovajícím „mužem“
byl úředník p. Wolf z lihovara emiřickéhol O pánu
tomto nemůžeme předpokládati, že by prováděl.
systém „spořiti snadno a rychle“ a proto ma při
pomínáme, že vstupné pro nečleny obnášelo do
věnečku 2 K, kterýžto obnos je povinen katolickému
spolku zapřaviti, a nepochybujeme, že tak co nej
dříve učiní. Doposud jeme se domnívali, že aspoň
zná upolečenský takt, nyní však i o tato illusi
j:me chudší, avšak o tu zkušenost bohatší, že po
srokovost a nezbednostse nevylučují.Jen, pánové,
tak dále, aby lid co nejdříve z vašich skutků
poznal „vznešenost“ vašich hesel a „velikost“
vašich charakterů! Roahořčení nad oním nesluš
ným jednáním, které přibíjíme tímto ns pranýř,
bylo všeobecné, Tak tedy tímhle způsobem dává
86 na jevo ona velebená „pokrokovost“? ©Věem,
kdož jakýmkoliv způsobem ku zdaru věnečku při
spěli, vzdáváme srdečné díky.

Drzé lži „Cepu“ © katelicích bore
hrádeckých. Agrární týdenník „Cep“ v č. 49.
z 10. ledna t. r. přinesl tuto zprávu: Z Borobrádku:
„Dne 15. prosince 1907 konala strana klerikální
schůzi v hostinci u Jehličky, na níž promluvil
jakýsi Novák z Kostelce n. O. Nejvíce otíral se
o stranu naši (agrární) a zvláště u p. Chalonpku.
Očekáváme, že při budouci sohůzi se zmíní, kam
se poděl výtěžek s koncertu, stranou tou pořádaný
ve prospěch chudé školní mládeže, který prý byl

mnačoý: Vánoce jsou pryč a dítky o ničem nevědí.Do „Svatováclavské“ už se přece peníze neuklá
dají l“ — Tak „mlátí“ do strany naší „Cep“. A
teď se, milý čtenáři, podívej na tu vymlácenou
pravdu „Cepem“, ale nesměj se. 1. Dne 16. pros,
1907 vůbeu žádná schůze klerikální zde nebyla.
2. V hostinci u Jehličky konají schůze 400. demo
kraté a nikdy katolíci. 3. Žádoý p. Norák z Ko
stelce n. O. vůbec nikdy zde nemluvil a proto se
nemohl ani 'otírati o stranu agrární, tím méně o
p. Chaloupku. 4. Výtěžek z koncertů tamburašů
44 korun byl rozdělen jiš 8. prosince 1907 (tedy

před vánoci) mesi 11 dětí po 4 korunách, coš 0ecní úřad jistě rád potvrdil. — Tedy zpráva +
„Cepu“ vytištěná obsabuje samé velké lži. Tak
agrární list balamutí své čtenáře, kteří bláboví
věří všemu, co v „Cepu“ vytištěno, jen kdyš je
to proti klerikálům. Kdy pak přece prohlédne ten
náš dobrý venkovský lid, aby posnal celý téa
sprostý švindi, který a ním' provádí „Oep“, a bd



p aje to nejvhodnější místo pro „Cep“
Z Kostelce m. ©. V pondělí 27. ledna

1908 objevily se plakáty, jimiž městská rada se
společenstvy živnostenskými svolává achůzi voličů
do Secesse v Kostelci n. Orl., v níž promluví
posl. dr. Drtioa o zem. volbách a vlastně agitaci
provede pro svého pokrokářakého kamaráda Weig
nera, který konečně možná udělá místo svému

na Drtinovi. Nebude divao, když tak učiní
i národně-sociální dr. Šviha, a i kandidát, prý
ústředím živnostenským doporučený, Formánek, o
něhož nikde nestojí. U tohoto nebylo by to zcela
nie divného po skušenostech při volbách říšských, při
kterých živnostenětí kandidáti vystupovali a sestu
povali 8 jeviště kandidátního jako figurky (mezi
pimi i Formánek), aby zůstalo zajištěno světlo
světa, Drtina. Někdo to jmenuje výmosnowpoliti
kou, jiný podváděním veřejnosti — vědy ale něčím
odporným. Brzo takových kvartýrmochrů pokrokáře
kandidáta uvidíme více. Jedno však překvapuje
nejnověji, a to je nestydaté lhaní na plakátech
zmíněných. Výbory více živnost. společenstev —
ne-li všech — o ničem předem nerozbodly, a
městská rada též o žádném svolání schůze Drti
Bovy 86 neusnesla a noví. V sobotu 25. ledna,
projednávajíc bod o kandidatorách poslaneckých,
rozhodla se žádného kandidáta nevdporučovati a
celou věc odlošiti. Kdo ai dovolil dáti městskou *
radu tiskoouti co avolavatele schůze 2%.února?
Starosta města Netyk? — Nenvěřitelno! Při říš
ských volbách gice o své újmě jel, hlasoval v Hradci
pro kandidatura Drtiny — poslal i strážníka po
členech městské rady a městského výboru, aby
dali své podpisy k odporačení kandidatury Drti
Bovy, podepsal sám provolání ne jako soukromník,
býbrž jako starosta — a již tehdá každý nestranný
jednání toto odsoudil, zvláště když strážník při
samé volbě pro voliče Drtinovy chodil. To jest
zpenžívání obecních orgánů k agitaci strany jedné,
jež ošklivost budí, podobně jako opatřování míst
nosti od obce pro schůze Drtinovy. Někteří přičí
tají to vlivu obecního tajemníka, který prý vlastně
dělá starostu; my tomu však věřiti nechceme, po
něvadž i oo, jako celou obcí „placená osoba agi
tací pro jednu stranu zdržeti se rozhodně má.
Poslední však avolání schůze Drtinovy městskou
radou, která o tom noví, nemůžeme ani věřiti, še
by starosta zavinil, ježto by to byla urážka celé
městské rady, bez níž úřadovati nemůže, klamání
veřejnosti největšího hnusu bodné, urážení celé
strany, kterou se p. Netyk k starostenství dostal,
ač strana ta činila to po dloubém zdráhání a 4e zá
porem, ježto v důslednosti pánů téhož drubu se
jiš vícekráte zklamala. V zájmu veřejnosti žádáme
vysvětlení, předem ujiktajíce, že 8i žádné stran
mictví nedáme líbiti s místa, na kterém pro post
rost stran strannictví žádné se jeviti nemá.

Volební ruch. Na schůzidůvěrníkůmíst
nich organisací katolicko-národních s 88 obcí soud.
okresu Opočna a N. Města n. M, konané v Do
brašce dne 322.t. m., přijata jedoohlasně kandi
datara brab. Vojt. Sternberga na program křest.
sociální.

Z Helle. (Furt se lže.) Radí soudrazi,
chtějíce odvrátiti pozornost od nezdařené akce, za
hájené proti p. Sedlákovi, začínají borliti pro svůj
konsum a píší o stříhání katolických oveček. Po
sor, soudruzi, o tom etříhání příliš mnoho ne
mluvte! Velký počet s vás nedal knězi žádný što
lový poplatek — ale spočítejte si, co musíte ročně
platiti beze slevy a bez pardonu svým rudým
kaprálům a hejtmanům, kteří za peníze od chu
dého dělnictva sebrané v Praze a jinde velmi do
bře žijí. Socialisté rozumějí stříhání vlny o moobo
líp neš katolíci; vždyť jsou učedníky a pomahačí
židé, proto se už hodně kšeftovnímu dochu pří
očili. A 8 tím konsumem tak příliš nepospichejte.
Zvláště vám má býti známo, kolik rudých konsu
mů jen v Čechách s na Moravěprasklo „vzorným
hospodářstvím“ právě v posledních letech. Někteří
z těch hospodářů posud požívají c. k. státního
saopatření sa mříží jako odměny své námahy. —
To máte tak. Někdo ovci stříhá, drubý však bez
dlovhé práce hned si oblekne pěkný viněný ka
bát — a nemusí k vůli tomu ani dvanáct let stu
dovat. Stačí, koupí-li si rudou kravata, dušoje-li
we, jak velikou lásku má k dělnictva a bodně vy
činí „klerikálům.“ Přitom takový osvětář nemusí
ani umět tolik paát, jako dítě ze třetí třídy. Tedy,
toudrazi, jen bodné rozvážně! A toho prastarého,
bodně otřepaného „vtipu“ o stříhání vlny už ne
ehejte. Vy té vloy máte zvláště nyní velice málo,
protože, jakmile vám jí trochu naroste, už uspc
Mdají vaši vůdcové důkladné postříšiny. Spíš pře
mýšlejte o tom svláštním ajevu, jak včele ru

proletářů mohou státi velice bobatí židé,
docela i fabrikanti, kteří ei svoje statisíce opatrně
doma suší jako praobyčejní byrokrati.

Z Hromovska. Malá nehoda chralnée

se odhodlala v jeho Škole vypěstiti svůj tiléat

Kdokonalému pohrání dramatické hrdiaky. Gene
řální skóhško však dkoněřle zvlášťtragicky; pě

pajli ze Óbá anj příliš do pózy notit,
tající raka y téeti, jel v růce Sosis

prosaický hraee, ukončila všetak náhle! Přejeme

Jin aby s nemilého vzrušení brzy se vzpamatoIa dbali více dobré rady těch, kteří se v he
reckém umění třebas docela nic nevyznají.

" Osvětář haasirující, který jistě mooho
od židů ranečkářův odkoukal, chtél štědreu rukou
podíleti rásnými rudými letáky atiskopisy občany
ve Václavicích. Ale ti již jsou tak daleko, že čer
venou osvětu znají bodně s blízka, tak že se o
nÍ nemusejí poačovati prostřednictvím potištěného
papíru. Co tedy 8 noberným nákladem? Když vlak
od Hronova zastavil na stanici, došel ai horlivec
k průvodčímu vlaku s prosbou, aby své zboží
mohl nabídnooti všem cestujícím. — Tady je pro
takové agenty špatná půda; lid problédi hrusoc.
demokracie víc, nož se radému štábu zdá. Proto
Škoda času a peněz na dobrodružné výlety. Právě
proto, že naši občané jsou uvědomělí, nesednou
na radý lep.

Ze Nlatinam. Potěšili jsme se u nás v 80
botu dne 25. ledua odpoledne přítomností našeho
Pana poslance Šabaty. Referoval o pracích říš
ského snému, načež odpovídal na dotazy vuň uči
něné a zasahoval do debatty, která se rozpředla
mezi přítomnými voliči strany katolicko-národní a
agrární. Se strany agrární mluvil p. prof. Hnídek
z Chrodimě, ovšem o straně agrární 8amo sebon
a největší chválou. Poslanec Šabata ukázal se v
řeči i v debattě mužem, jakých mají různé atra
ny málo. Jest mužem velmi bystrým, mnohých
vědomostí a zkušeností, širokého rozbledu, jasných,
ucelených názorů, pevného přesvědčení. Řeč jeho
přesvědčivá, upřímná, všech frazí prostá, plná
pravdy a při tom akromnosti činí jej každému mi
lým. Útoky odráží způsobem mírným, taktním,
šetrným a při tom 8 celou jistotou a rozbodností.
Kandiduje-li oa zemský sošěm, bylo by si jen co
přáti, aby byl svolen, a mohli by 8 celou důvěrou
k němu pohlížeti i stoupenci strany agrární, neboť
tak šlechotná duše jako jest Šabatova, která ve
všem „přízná barvu a nezapře“, zaslouží si plné
důvěry i od tábora drahého. Slyšeli jsme výroky
i nejvybarvenějších sgrárníků, kteří šmahem sru
blasili s jeho vývody, musili pojati pojati k němu
důvěru a jenom jednoho litovali, še nestojí totiž
v klubu agrárním.

Z Lommicka. Agrárníci 58 zimničním
chvatem zakládají v každé vesnici avé organisace
aheslem, že musí zvítěziti. Co to vše znamená?
Jistě volby a zničení katolických sdražení, a bo
bužel tichošlápkové sedají na lep a dosti hojně se
k nim přiblašují. Leč doufáme, že i zde jest dosti
venkovanů uvědomělých, kteří již prohlédli, jak
„nezištně a svobodomyselně“ agrárníci pracují a
jak se starají o ty rolníky, kteří skutečně nejvíce
pomoci potřebují. Nemá-li katolická strana ani
£ daleka tolik bohatých fondů, aby mohla tak
značný počet agitátorův a tiskopisů platiti, má
aspoň uvědomělé členy, kteří odolají všechněm
úlisně nabízeným cokrátkům. Jen buďme všude na
stráži 4 nedejme Be!

Z Lomnice m. P. V neděli dne 9. února
pořádá zdejší katolická jednota spolkový ples ve
dvoraně p. Josefa Řeháčka.

Z Police m. M. Dne 26. ledna odbývána
konference důvěrníků okresu polického. Schůze
zahájena p. Vaňkem. Zvoleno předsednictvo. Refe
rent p. J. Kovář z Hronova uváděl ve sré řeči,
proč kandidujeme do zemského svěmu, a proč 8e
staví kandidát sčítací v okresu polickém. Za kau
didáta oavržen a jednohlasně s nadšením přijat
byl pan Vojtěch hrabě Sternberg, říšský poslanec.
Dále zvoleni důvěrníci místní ve všech obcích
okresu polickóho, okresní výkonný výbor, okresní
důvěrník. Jeduáno o zřízení krajinské organisace
a krajinského sekretariátu. Do debaty zasáhli ú
činně pp. J. Kovář z Hronova a Č. Vaněk z Police.
Po tomto rokování byla schůze za velice utěšené
nálady skončena. Zdař Bůh!

Voličůmna Vysokomýtsku, Skuteč
oku a Hilsueeka. Víte, kdo se to o vaši dů
věru ucbásí? Mužem tím jest p. Al. Hajn, který
odpadl od církve katolické a k žádné jiné aspoň
formálně se nepřidal. Aspoú formálně tedy k jiné
olrkvi nepřistoupil. Ale podívejme se na praksi
jeho žurnálu „Osvěty lidu.“ Sprosté potupy jsou
tam metány v líc Čechům těm, kteří jsou dále
katolíky. Nejnestoudnější lži otiskuje „Osvěta lidu“
o katolických jednotlivcích a katolických listech.
Jestliže jest p. Hajn veřejněvysváu, aby obvinění
vytištěná dokázal, buď jeho list se odmičí, nebo
potupí novými výpady — anebo s drzostí největší
lež jednou vytištěnou znovu bez důkazů opakuje,
Jak „Obnova“ velmi často dokázala. Zato však
evangelíci a židé mají p. Hajna velice rádi. Jak
koli jeho list otiskoval články proti Bošímu tělu,
proti mši av., spovědi, růženci atd., nikdy neotřel
se nešetrně o obřízku, židovské modlicí řemínky,
o košerování. Jakkoli dobře ví, jak židé v Pardu
bicích vysývavě němčí, nikdy tak se proti nim
nepostavil Jako proti katolickým Čechům. Jak na
něho poblížejí lidé neatranného úsudku (i nekato
lického táboru) v samých Pardubicích, s tim se

před voličatrem nepoehlabí, Od pověstné aféry,jeho žarnál i přinášením okatých Jží bleděl

T iti káře dra Lbotu,který bolí
filirohal "faéké do pkojíčka -viákaného,

ur Ý“ dubjeích da pod nohama.6otšem při něm úrěl dále. "Álerostrpčení věseh
krabůza PandabskoprotiHajnorijesttakvolilé,

av

Že 8e ten pán peopovášil na tomokrese kandi-
dovati, ačkoli tam má rozbodně blíž neš do kopců
hlineckých. Jen se ho veřejně zeptejte, pročsi ne
sůstal mozi nejbližšími a proč právě na Pardeb
sku kandidoje pokrokář jiný. A kdo mátev rokou
spis „Zroadlo pokrokového tisk“, můžete se be
veřejcě zeptati, proč neodpovídel jebo beseetný
turnál na ta nebo onu otásku „Obnovy“ a proč
neodpovídá ani nyní, kdy moobáé z těch otázek
snovu jest uvedena ve zvláštní koise, Pěkná jest
to obarakternost pokrokářatva, které tvrdí, že mn
katolická mravouka nestačí, že tíhne k morálce
vyšší! Nemají-li pokrokáři pro vaše soudní obresy
muželepšího,pak by se mělipoděkovatizatako
vého kandidáta i všichni slušní pokrokáři, pokod
okata prolbanost ae jim housí. Jen tedy na atrát
a dokašte, že jete tu pokrokovou práci „pre
pravdu a vyšší mravní úroveň“ dobře prohlédli|

Z Chotuale. Jak jsme již oznámili,pustil
se u nás na Čáslavska silně agrární poslanec
p- Švejk ae Sv. Kateřiny do agrární agitace,
kterou provádí pod rouškou řepařakých achůaí.
Nejprve se perou v takové schůzi cukrovary a
pak klerikálové. Jest to podivné, kde se ta kuráž
najednou proti jedněm i drubým vzala. Není to
dlouho, co Podvysocké listy tvrdily, že p. Švejk
není tak zapřisáhlým nepřítelem cukrovarů, jak se
sdá, a co 8e týče klerikálů, před rokem ae také
tak nekasal. Do Cbotasic ovšem mosil přijít re
stanrovat pošramocené „vítězství“ svého miláčka
Peřiny, o jiného se tu nejednalo, neboť jak mohou
a p. Švejkem pořádat schůzi proti cokrovarům i
p. agrárníci, kteří jsou akcionáři rolnického cu
krovaru Bačického? Zapamatojem si to!

Z Vilímova. Zle, taze sle je s našimivý
tečnými pokrokovými nadmládenci barvy zelené i
té červené. Poslyšte přece jen, jaká strašlivá se
hrne pohroma na „abohý“ venkovský lid. Faráři
pořádají zase schůze, katolíci jako „sůvy“ se sletují
do nich,a běda,kdoby prývtakovéschůzichtěl
kandidáta odporovat. Ten řevem jest umičen a
ihued se odstraní, boje se pěstí a holí rosvášně
ných klerikálů. Strašné věci opravdu. Nedivíms
se, že ubohý pisatel této jeremiády v čáslavském
listě volá pla bolesti a roné krvavé slay: „Jak
bolnojest člověkuvidícímuvšechnuta bídua ne
mohboucímu pomoci I“ — Ano, člověka je bolno,jale
ne u srdce, nýbrš kolem žaludku, při čtení tako
vého švanění, které dosvědčuje plným právem
skvostný uxiom v dopise onom pisatelem zazna
menaný, že hloupost jest také dar boží. Divíme
se opravdu, še list, který ustavičně mluví o váž
ném názoru na poměry společenské a politické,
může dopřáti místa věcem podobaého draha 8
bráti je ještě pod svou patronaci, či jinými slovy,
8nimi soublasiti. Než to je věo gusta. Chceme se
jenom zeptati, sby nám bylo výslovně udáno, kde
v časopise ev. Vojtěchu byly „ty nejsprostší ne
pravdy, osočování, štvaní, sa které by se kašdý
list atyděl“ Jen hezky jmenovat číslo, stranu a
řádek. Tak jen k dílu! Jinak budeme vědět, co
dělat! —

Bezcharakterní boj pokrokářů na
Chotěbořska. Kam by ti lidé zanášeli svoje
bezectné útoky? Kam jinam, neš do „pokrokováho“
lista, jejž sám pokrokový „Čes. Učitel“ nazval sto
kou špíny? Redakce listu slušného (třebas i 24
barvení pokrokářekého) by se otřásla bonusem nad
takovými spolapracovníky a hnala by je ze dveří;
řekla by jim, aby napřed se zeptali lidí nejprost
ších na základní pravidla charakternosti a pak
teprve aby psali. Leč list zámyslně Českou veřej
nost podvádějící, nádržka, saajicí dychtivě kalné
pramevy, uveřejní ochotně cokoliv. Chvalně snámý
a obětavý řečník v okresu našem, p. farář Videk,
napaden na př. v „Osvětě 1.“ zprávou, která bo
vinila z výdělečné nepoctivosti. Listu Hojnova za
slána oprava, opřená o svědectví nejkompetent
nější, ale — ctihodná redakce musila dodati, že
má jako o tom zprávu jinou. Takble dělala po
kání. A pak tištěny lži o dp. Vlčkovi vosele dále.
Tento měsíc začali pokrokáři rostrušovati o dp.
Vlčkovi,že prý také zavinil výsledek voleb v kurii
velkoatatkářské. Napadený kněz ve „Štíta“ ze dau
23. t. m. vyzval, aby z kurie velkostatkářské
osnámil každý, u koho agitoval. Zároveň veřejné
prohlásil, že vyplatí 1000 Ktomu pokrokáři, který
ho ze skutku toho usvědčí. — A víte, jaká dána
satisfakce pomlonvanémukněsi? Přihlásilse někde
o tisíc korun? I nikoli; sato v čísle ae dae 26.

s málo tajeného vsteku nejraději Vlčka probodlo,
píše o skompromitovaném“ Vičkovi, který prý
naše ačitelstvo špiní a uspadá. Toble má býti
tedy ta pokrokářská satisfskce. My ovšem beze
otného listu Hajnova po důkasech těchto pomluv
uš se tázati nebedeme. Vědyf ten orgán bespha
rakterních dopisovatelů po tolikačastých dotazech
„Obnovy“ místo odpovědi štval, pomlouval a drze
lbal dále! A my na Chotěbořsko, kteří práci
farářovu snáme dobře, jen se Esmíváme a
kovým sonfalým řáděním listu, který vůbec uza
siti olašného člověka namůše. Aš by lákový me
otný list začal Vlčka chváliti, pak by bylo pro

něbohůře.MyJaikovéne věavůj .všeho :postranní eptávání © pokto já
lený, pokrresnýtoliko: křiklanými.fakty.

E Obotěbožeko ©p. Adamovi ©:
krohářích Zsůnýpokrekdlrosapesl v,



Uda“ o kandidatuře p. Adama, starosty £ Čacho
tína. Zasedá nad ním za soudnou stolici, ale ne
Posoroje, še 60 mu v poBUzOVÁDÍnedostává smyslu
pro pravda © ochopnosti logického myšlení. Vy
týká-li p. pisatel v „Osvětě 1“ p. Adamovi po
cbybený charakter, pak nechť 8i uvědomí přísloví,
že neradno choditi na alunce tomu, kdo má máslo
na hlavě. Pokrokáři na našem okresu napáchulí
jit tolik bezcharakterností, že jen jejich tlastá
kůže jim dovoluje podsonvati bezcharakternost
občanu, který jedná jen důsledně ve smysla
obrany zájmů semědělských. Pan Adam to byl
přece, jeně neustále upozorňoval, že spojování 86
agrárníků s pokrokáři 8 socialisty poškozuje pro
spěcby obyvatelstva zemědělského. on to byl, jež
v tom smyslu psával p. Frant. Dvořákovi, jenž
stal se bezvolným a nesamostatným uástrojem po
krokářů a jenž na radu svých našeptávačů do
pouští se činů, nad kterými každý občan 8úžasem
ge pozastavoje. Pau Adam měl tolik úsudku, že
mu nutno opastiti společnost, která si proti svým
sousedům rolníkům verbovala na schůze socialisty.
A právě v tom jeví se jeho charakternost, že,
dbaje rájmů zemědělských, nechtěl se dáti nedů
stojná komandovati u zachoval Si samostatnost
přesvědčení v tom, co rolnictvu prospívá a co mu
škodí. A právě proto, že p Adsm nechtěl býti
tečící 80 makovicí na střeše a ubobou figarkou
v rukou pokrokářských, zasluhuje plného ocenění,
kterého se ma také od zdreující většiny rolpictva
na okresu chotěbořském zasloužené dostává. Pan
Adam není z těcb lidí, jež lichotky pokrokářaké
nafakují k báječnémo sebevědomí a kteří cítí
příjemné polehtání, když jim někdo beze smyslu
a plytkou frází přiřkne název lidí pokrokových.
čan Adam nechce hráti úlobo kotěte, které pro
býbá hřbet, apokojeně vrní a radostně mžourá
očima, když jest pohlazeno na hřbetě. Kurs po
krokářský v Čechách vůbec a na chotěbořském
okrese zvlášť tak poklesl, že každému občanu jest
neskonale Ihostejno, jestliže mu kdo v „Osvětě
lidu“ upírá cbarakternost. Ostatně kde komu již
dobře známo jest, že tyranii a chlapecké nesná
šelivosti pokrokářů jest bezcharakterním každý,
kdo nenáleží jejich cechu a kdo není tak zabed
něný, aby aznával jejich pozlátkové velikášství.
Úsudek v „Osvětě lidu“ o p. Adamovi pramení,
jske jiné pokrokářeké projevy, z veliké náklon
nosti sebe přeceňovati. Pokrokáti otevírají neu
stále vrata sebechvále a věude dávají cítiti: my
jediní jsme rozumní, vědečtí, vzdělaní a omravnění.
Kdyby takové počínání stalo se obecným pravi
dlem, každý ozná, že by se taková spousta drzosti
pa nás přihrnula, až by život společenský stal se
zhola nesnesitelným. Z toho důvodu napadení p.
Adama „Osvětou lidu“ jest pro každého rozum
ného občana pouhým plácnatím do vody. Nechť
také pokrokáře nebolí hlava starostmi o schopnosti
p. Adama, jako kandidáta do zemského sněmu.
Jestiť p. Adam rolník inteligentní a má podmínky
k dalšímu vývoji. Jaouť mnozí poslanci, ba většina
jich, če počali neblučně, a život politický byl
půdou, na které se rozvili. Tolik považovali jsme
za nutno odpověděti p. pokrokáři, jehož rozamy
ostatuě musíme čísti shovívavě, i když píše velmi
Daivně.

Z Čáslavě. Dne 26. ledna pořádala kře
atansko-sociální jednota pro Čáslav a okolí ples
ve dvoraně Dusíkova divadla, který vydařil se
nad očekávání. Věděli jsme, že máme za sebou
řadu kouservativních lidí, přejících zdravému po
kroko, ale tolik jsme jich přece nečekali. Zovlášt
ními díky zavázáni jsme pana dru Tesařovi, jako
předsedovi konsorcia „Dusíkova divadla“, a panu
Skřivánkovi ml, staviteli, kteří v pravdě svobo
domyslnou blaboválí vyšli nám vatříc. Takových
mužů, kteří jsou ochotni kuždé straně poskytnouti
svobodu, potřebujeme více! Pak přestanou fráze
a oastoupí skutky, jichž národ náš tolik potře

buje. Již dávno neviděla Čáslav takové
účastenství na veřejné schůzi politické, ja
kého jsme byli svědky dne 26. ledna, kdy v Du
síkově divadle konána byla porada důvěrníků a
hostů katolických organisací pro okres čáslavský.
Dvorana divadla i galerie naplněny byly do po
sledního místečka, a to účastníky všech stavů a
povolání, svorně hodlajícími porokovati dle pro
gramu katolické strany lidové. O 10. bod. dopol.
zahájil echůzi krátkon ale výzoamnou řečí dp.
M. Smrčka z Potěb, konstatuje 8 radostí ono úča
stenství a vyzývaje shromáždění, aby 8i zvolilo
předsedu a zapisovatele. Navržení páni přijímají
volbu a zaojímají Čestná místa. Slovo uděleno
pozvanémo řečníků vdp. Th. Dr. Fr. Reylovi
z Král. Hradce, který 8 ocbotou příkladoou vy
hověl pozvání a přijel, aby promluvil o úkolech
katolíků vůbec a v nynější volební době do zem
ského sněmu zvláště. Jasně a přesvědčivě nastínil,
že katolík má právo na politickou práci i ve
Bděmu zemském a če program katolické strany
lidové není sdělán jen pro říšskou radu, ale také
pro náš staroslavný sněm. Klade posluchačům na
srdce, aby důvěru věnovali jen těm mužům, kteří
8vůlí ku praci upojují i nezištnost osobní a stran
mickou. Řeč jeho přerušována byla četnými pro
jevy souhlasa, a když byla skončena, bylo vdp.
feĚníku gratulováno se všech stran. Nato dle úrady
sÝvlen byl členný výbor, který má starati 86 0

další volební práci, a spolu dva delegáti, kteří
vájí uraditiso -adalejjáty-okresu-kutaobozakého

o kandidatuře do českého sněmu. Ku konci schůze
tlumočil výraz radosti nad krásnou řečí a skvělým
průběhem schůze vdp. vikář Ant. Schreiber ze

Žleb a slova jeho našlabouřlivý ohlas. V úplném,ba vzorném pořádku skončena bylaschůze, která
zprva podceňována odpůrci, ku Konci vyvolala
v nich takové překvapení, že 8e ani neodvážili
veřejně tlumočiti svoje protivné náhledy, aé byli
vyzváni, a že 8e jako vědy spokojí jenom reptá
ním z dálky 8 nadáváním pod patronací široko
zádé, poslušně všem stranám sloužící redakce.

Letní huspodyňská škola v Opočně
zahájí letošní Směsíční běh vyučovací počátkem
duboa. S ústavem jest spojen vsorně a účelně za
řízený internát, kde ubytované chovanky jsou pod
stálým dozorem odborné učitelky. ustav má malou
mlékárnua malé školníhospodářatvíspojené8cho
vem dojnic, vepřů a drůbeže. Za opatření v in
ternátě platí se měsíčně 30 K. Školné činí za 5
měsíců 20 K. Ony chovanky, které by ae zvlášť
učiti chtěly kreslení atřibů a Bití šatů, zaplatí za
5 měsíců 10 K. Přihlášky mohou Be činiti ústně
nebo písemně kdykoliv. Hlavní záznam koná se
v prvních dvou nedělích měsíce března t. r. Bližší
sdělí řiditelství školy v Opočně na ast. dr. pre
apekty, jež na požádání zdarma a franco zašle.

Hudební
skladby a školy

pro všechny nástroje,
jekož i veškeré knihy a časopisy má v nej

hojuějším výběru stále na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební

v Hradel Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Velké sklady umožňují
syřizování objednávek
ještě .éhož dne,kdy

dojdou.

Nejlepší reklamou pro

sárod je jeho
stoleté trvání.

mp- Sklad literatury esperantské. -9x

Různé zprávy.
Z účetní zprávy Všeodborového

sdražení křa<ťdělnictva pro království
české. Celoročnípokladní zpráva tohoto sdružení,
jež má svoje ústředí v Hradci Králové,zajisté po
těší všecky přátele orgauisovaných dělníků kato
lických. Cifry dosvědčují, jak mohutný rozvoj
nastal ve sdružení v roce právě minulém. Sdru
žení přijelo za správoí rok 1907: na zápisném
2047 K 95 h, členské příspěvky činily 31733 K
75 h, předplatné na časopis „Práci“ (jež zasílán
řádným členům zdarma) 3064 K97h, dary 114 K
6 b, příjem za tiskopisy 176 K 91h, na agitační
fond přijato 62 K 9 b, na fond stávkový 625 K
65 h, úroky ve spořitelně 14 K 65 b, vrácené
podpory 6 K 58 hb, různé příjmy 1462 K 94 b.
Pokladní hotovost z r. 1906 činil 1348 K 78 h.
Příjem tedy činil dohromady 30.658 K 34 h. —
Vydáno bylo: na podporu v nezaměstnanosti
1067 K 86 h, v nemoci 7916 K 87 h, mimořádná
podpora 70 K, podpora na stěhování a cestovcé
164 K 93 b, pohřebné a právní ochrana 353 K
46 hb, tisk „Práce“ 4707 K 50 b, výlohy admi
nistrační a expediční s tímto listem spojené 2196

1 K 45 hb, různé tiskopisy 1295 K 2 b, složné a
agitace 1594 K 15 h, výloby správní 1301 K8,
různá vydání 1001 K 80 h. Tedy celkem vydání
činí 21669 K 12h. Zbývá tudíž čistého jmění
89869 K 22 h. Palrno, že i řádně organisovaná
svépomoc chudého dělnictva dovede ukázati značnou
silu; a čím více členů bude přistupovati, tím fi
navění výsledek bude skvělejší. Nechť zšichni ka
toličtí dělníci bledají proti docialistickému terro
rismu pevnou opora v křesťanské všeodborové or

nisaci!
Čistota jazyka mašeko v poslednídobé

velmi se znešvařoje a to především v řadách iu
teligence užíváním cizích slov. Zcela vhodně k to
mu poznamenává A. Novopacký v čís 2. Vlčkovy
Osvěty roč. 1908: Ráz naší doby jeví se hlsvoé
v pěstování národnosti ; všade čteme a slyšíme,
jak notřebí jest zachovávati a udržeti naši národ
nost neporušenou; sbíráme národní písně a pří
uloví, zapisujeme národoí zvyky a obyčeje. vr
bledáváme a sbromažďujeme v maselch kudy ná
rodního kroje: a ten jazyk náš, který jest nej
vlastnějším a skoro již jen jediným znakem naší
svébytné osobnosti, nejcennějším dědictvím po před
cích, praníme a snešvařejeme nevážně a nedban
livě cizími slovy, že vypadá jako žebrácků halena
pestře záplatovaná a tak slátaná, že pro samé zá
platy není jiš ani viděti, z čeho původaě byla.

V. K. Zemger, prof. čes techuiky, učenec
nemalého významu, i v cizině ctěný, zemřel v Črase

a souvislost dějů slunečních a meteorologických
sjevů pozemskýchbyly polem jeho vědecké
nosti, Všechenevůj majetek přes 30.000 K věnoval

bs na studentskénadace.Čest budižpamáteseho |

Pro naše řečníky a sgitátery nopo
strádatelná pomůcka pod názvem „Diety snadno
a rychle bráti* vyjde v brožaře o 50 stranách
objemné v nejbližších dnech. Pisatel poukazuje

českého venkova“ —strany agrární. Cena brožury
této jest velice nepatrná, pouze 10 bal. (poštoz
15 bal.) za 1 kus a při hromadných objednáv
kách značné slevy. Proto čiňte objednávky již nyní,
neboť jest třeba, aby lid před zemskými volbami po
znal agrární ziskobraly v celé té jejich „nezišt
nosti.“ Vybízíme zvláště naše důvěrníky, aby po
starali se o bojné rozšíření této publikace. Objed
návky přijímá: Sekretariát adražení katol. země
dělců Praha-II. Opatovická ul. č. 4.

Z ovzduší kněšského semináře jost
titul nového zajímavého episu J. Pauly-ho. Ve
spise tom jest velmi věrně a plasticky popsán
život boboslovce od jeho vatupu do alumnátu až
do jeho primice, který jest propleten zajímavými
scénami ze života rodiny, z níž bohoslovec po
cbázel. V Raisově proslalé knize „Západa“, která
těší se tak veliké přízni čtenářatva, líčí se konec
života kněze, v díle Pauly-ho jest velmi dojemně
líčen počátek života kněžského. Kniha je velmi
poutavá, látkou nová, originelní. Každý ji bude
čísti 8 nemalou zálibou; zvláště každý kněz v ní
nalezne kus svébo života. Kuiha stojí i s poštou
2 K 20 h u knibkupce Jana Kotíka na Smíchově.

Právo jazyka českého. Nejvyššísoadní
dvůr rozhodl, že krajský soud v Chebu jest po
vinen česká podání přijímati a také českým jazy
kem je vyříditi. Soudce, který jest vázán svou
přísahou dodržovati státní základní zákony, nesmí
při vykonávání svého soudcovského úřadu poru
Šovati rovné právo jszyka, kterým mluví ta neb
ona národnost v Čechách.

Bývalý kandidát na říšskou radu
zatčem. „Slov,Noviny“ přinášejí zprávu, že Leopold
Zimek z Kunovic, bývalý protikandidát dra Hrabana
na říšskou rada, byl v úterý zatčen pro vražedný útok
a vybrožování zabitím. .

Eiftelova věž ve službě telegrafie
bez drátu. Na třetí plošině Eiffolovyvěže vztyčají
se vysoké utožáry za účelem rozšíření telegrafické
služby bez drátu. Kromě toho oude vedle věže pro
tato služba zřízena podzemní dvorana.

Ceny houslí Stradivarlových jindy
a mymí. Antonín Stradivarins dostal za své nyní
tak proslavené housle kolem roku 1700 asi 80 marek.
Koncem 18. století plstilo se ji za jeho housle 300
—400 franků. R. 1824 zaplatil však již Habeneck sa
ně 2400 franků; ba ceny stooply až na 5000 franků.
Okolo roka 1870chopila se toboto vděčného předmětn
i obchodní spekulace a housle zr. 1714 byly prodány
za 7900 franků, a jedny housle z roku 1716 prodány
byly za 150000 franků. V posledním měsíci byly do
konce jedny housle prodány sa 320.000franků. — Za
nejlepší, nástroj Stradivariův „Mossins“z r. 1716 za
platil Allard 25.000 franků. Tys nástroj prodán byl
r. 1890 za 50.000 franků.

Mnoho dobrého sema sklidíme,kdyžza
úlevy v zimě louku poprášíme straskou Thomasovou
a ksinitem. Po hektaře dává se 6—6 metr. centů
každého hnojiva. Čím dříve loaka bnojíme, tím lepší
výsledek. Také pastviny poprášené těmito hnojivy vo
lice se zlepší. Kde je hojavst dřevěného popela nevy
močeného, posypine louky a pastviny i asdy popelem
dřevěným, a sice z jara bned jak sníh staje a voda
a louky zmizí,

Slabé oslmmimy nezaorávejme,nejsou-li větší
plochy role zcela holé. Z jara va pobled dosti řídké
osení za příznivých obolností odnošením zboustne a
poskytne pak sklizeň uspokojivou. Dobrý výsledek
bývá takměř pravidelný, když z ve:na roshodíme po
lem čilaký ledek, a sice čá:t jakmile žito so budí z od
počinku zimního, drahou Část asi tří neděle později.
Po bektaře stačí 70—'6 kg ledka, kterýž za pskné
pobody suché se rozhodí.

Hubení bedláka polmího či pcháčíje
naléhavé protu, še půdu velice vyslaje, polním plo
dinám ubírá místa, stínem svým je dusí a tak zmen
Šaje i snsbodnocuje sklizeň. Z těchto příčin dlažno
každý tra vožati a na mistě opáliti. Strniště bned po
sklizni podmítněma a povlačme, aby semeno bodláka
aklíčilo. Jakmile se objeví rostlinky, vláčíme podrahé
a va několik neděl hlaboko pole sorejme. Na čintiči
zbavme zrní semene bodlákového jež dobře spařme,
aby pozbylo klíčivosti. Časně z jara dejme v osení
bodláčí nožem vyplchat. Vodoa opláchnnté a pak po
řezané hodí vo za přídavek do suché píce. Místy ae
také paří. Mladé bodláčí byne, kdyš okolo lodyhy oa
sypeme domácí soli, kteráš v půiě působí pak jsko
hnojivo.

Tržní zprávy.
V Hradol Králové, dne 25. ledna rPv8.1 al

pleniceK 17:20—17-80,site K1640—17:10, jeňne
aeK 11*40—11:80,prosaK00 00—00 00, vjhkeéK 1150
aš ——, hrachu K 324*00-400-—,ovsa K 700—7:80,

dočkyK 80— a840—, jek K 00—25-—, krap K2400—4000 bramborů K 500—8%0, 1 hl jetelového
semene červeného K 100-00—100-—, raského K- 11600,
1 bl. jetelovéhosemínkabflého K 16-00—00,
máku K 40-—44'00,Indaého semeneK 20.—00-—, 190
kg žitných otrao K 14:03—00'00, 100 kg pfemičafoh
otrub 18:00—00'00, 1kg másle dezetvého K +%
aš 000, 1 kg máslepřevačenéhoK —00—0000,
L.ky sádla vegtového K 108—1:10, 1kg brerohu K



a8 0:00, 1 kopa selí K 240—0*00, ( kopa kapasty
K 2:00—300, 1 bl olbule K 600—7-00, kopa drob
zeleniny K 1'00—3'00, 1 pytel mrkve K 1-20—-1'40,
1 'bečko hrašek K 00 — 00—, 1 bočka švestek
K 0:0—00, 1 hl jablek K0'00—00—. Na týd. obliní
trb v Hradci Králové dne 35. ledna 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 179 bektol., šita
882, ječmene 78, ovss 420, prosa 0, víkve 18, hra
chu 13, dočky 14, jshel 8, krap 00, jetelov. semínka:
71, lněného semene 8, máku 2. — *.) Zelenin;:
selí 00 kop, okurek 0 kop, kapusty 10 kop, cibule
26 hl, drob. zeleniny 80 bl, ©mrkve 356 pytlů,

(brambor 57 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek beček 0, — 4) Drob.

0 kusy.

Proti Volné myšlence.
Takový název nese právě vydaná brožurav „Ča

nových Úrahách“, jiš sepral

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
SRB“ Stran 32. Cena pouze 8 haléřů. "Mg

Při hromadných objednávkách značné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'
v Hradci Král.

A0
Ro/šiřujte

Časové úvahy!!
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Veedůstojnému duchovenstva
doporočoje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačství ::
(doduvatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatolon, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobn « v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně,

Spocielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnotí.

4FKKKKKKITY

Truhláři na nábytek,
| starší truhlář ktřídění prken

přijat bude o frny

A. Novotný,
továrna nábytku v Týnisti n. 0.

K volbám

opatřte si důkladnou

instruktivní brožuru

KKXEKKYKNKYKAXKA

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
„a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně |
polychromované,

Z pevné tvrdé sádry
== velice levné. —

Volby
do českého sněmu.

OB** Siran 32.

Při bromadných objednávkách až 50%
slevy.

Též odporučujeme vřele právě vyšlý 8p:s
dra. Fr. Reyla:

Proti volné škole
ORP*>Stran 68 Cenu 16 hal. jiš

Objednávky vyřídí

administrace Časových Úvah
v Hradoci Králové.

:
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dnem 1. října 1907 počínajíc.
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vágony při cenách nejlevnějších.

ČEJKA,
svůj hojně zásobený sklad

měkkéhoi tvrdého,l



Příloha
Jak Dánové bohatnou.

Království dánaké zaojímá jen 39.665 km*
s 2,585.662 obyvatelů (na 1 kn* připadá 62
obyv.), kdežto království České živí 8,318.697
obyv. na rozloze 61.948 km? (na Lku? připadá
122 obyv.) A přece tuto malá země stale se
učitelkou Evropy, uáleží tu rnezi nejbohatší
země. Všecka její zámožncst vyplynola ze zerně
děletví — průmysl jest proti jiným zemím ne
patrný. Přes to půda dánská nikterak se ne
inÁže vyrovnati žírné půdě na českém Polabí
nebo na moravské Haré.

V Dánska se půda tížeji vzdělácá, nerodí
tak hojně jsko česká, ale Dánové svou půdu
milovali u milojí, reodtrhojí se tak Často od
ní a nehledají svého Štěstí v cizině, za wnořem,
jako na př. u nás v Rakousku. Vlast jim vším,
tu i štěstí jejich. Roztrhané drobné parcelky
polí a lak pečali zcelovat, pomalu hospodář
ství své odtrhovali od obilnictví a více se vč
novali dobytkářství.

Dánsko nevyniká sice proslulými plemeny
různého dobytka, vehonosí se cennými druhy
obilnin, novinek z okopanin, nevznikají ta hc
spodářské stroje důkladnýcha nových soustav,
nemůže ce prokázati světu svým cukrovarstvím,
pivovarstvím, atd., ale tobo všeho dovedoa vy
užití pomocí ciziny. Dánové při svém hospc
daření všímají si blav::é stránky obchodní,

Náš meuší rolník jest vlastně ua svém
statečkn nádenníkem, jeně robotuje pro jiné.
Cenu obilí, masa a jiných zemědělských vý
robků určují vlastně jiní a proto čápasíme 8 ne

do-rukou překopníků, rolníci dánští prodují Aka
pojí si všecko sami pemecí svých hospodářských
družstev. Dánové dobře pochopili, že roluictvo
jenom tenkrát se vzmůže, bude-li nejen hosp.
dářství své dobře řídit, ale bude-li také vedeno
dubrým duchem obchodním.

Rolnici dánští jsou zároveň dobrými ob
chodníky. Příklad podává nám „Dánský drut
stevní vývoz vajec“ a hlavuím efdlem ve Veile,
Zápisné činí 50 Ore (1 korana dánská má 100

spěvek další. Avšak jednotlivá žapa (jisté okrsky
spolčenců a jich správa) zavádívá malý obnos

výpůjčky, které dražstvo vývozní učiní, aby
mohlo hotově platit vejce, která se mají ulc
žit a kopservovat. Hlavnější část provozovacího
kapitálu opatřilo si společenstvo okládáním
peněz, otržených za prodané zboží, až patřič
ného obnosu bylo dosaženo, a mohlo se začít
platit výrobcům za vejce. I v tomto družstva
jest řícící zásadoo: vysoká cena za zboží první
třídy. Družstvo račí kupcům, že vejce prodaná
pod jeho soámkoo jsou skutečněčerstváa Čistá.
Čerstvá vejce přinesou spravě „žapy“ buďto

členové sami, nebo zvláštní sběratel; žádné
vejce není déle ve statku než 7 dol. Prohře
škli se člen proti tomu pravidla, propadne
pokutě 5—10 K. Každé vejce musí býti ozua=
čeno číslem župy a dotčeného člena. Vejce
určeny jsou většinou k vývozu; žapy nesmějí
je u sebe podržeti déle než 4 dui, Před vývi
zem podrobuje se zboží přísué prohlídce a
roztřídí se.

Hlavním spotřebovatelem vajec z Dánska
jest Aoglie a sice zase prostřednictvím velkc
obchodního družstva anglických epolků spo
třebních. Vliv tohoto dánského velkoobchod
ního družstva na vývoz vajec působí velmi
příznivě. Tak na př. r. 189) bylo vyvezeno

-vajec 800000, r. 1897 již dvakrát tolik, r. 1899
— 2,496000 kg. Čistý přebytek za rok 1899
činil 38 300 K. —

V Dánsku mají touto cestou zchovu slepic
nemalý zisk, ale mnohé české selce jest chov
slepic nejen na obtíž, ale někde i na —škoda.

Kulturní hlídka,
Ve středověku vědy mebylo, tak zní zásada

realistických přemoudrých hlav. Tendenční Iživost
této fráze ovšem ce nejlépe dokátala uváděním
vádných faktů, jak i v katolickém středověku
věda byla podporována. Nyní universitní professor
Šasta nepsal v „Lamíra“: „Málo zjevům bývá
tak křivděno jako vědeckému dílu sápadoevrop
ských ačenců doby 12.— 15. století. Obecný názor

(snad jen u lidí Brotkatolickými fanatiky podvedených? Pozn. Óbn.) spojuje je s představou
besúčelného bádání o několik pojmů předem da
ných, kničných, kterých se života nečerpá a
s nichž mu pije nevrací. Nic nesprávnějšího nežli
toto conění. Mužovéjako Baco a Albertus Magans

pou svět a kladněobohatilizásobuvědění.olastike naučila středověkého člověka bezvadně
ušívati schopností l gického soudu a utvořila tak

vezbytný podklad pro další intelektuální tvořivost..
Samostatný rozbor veškerého vědění jest cílem
scholastiky . ,. Z Aristotela a jiných syntbetiků
mistři atředověkých universit čerpají, ale antická
věda není jim již zásobou hotovýchkapitol, oni
neberou z ní celé stavební částky, nýbrž užívají
jí pouze jako lomo, pálíce v logické peci s mre
morových «loupů a ozdob jen vápno pro stavby
vlastof..“ Jest jen obava, aby učenec Šusta za
sdělení p:avdy nebyl dán do klatby jako „klerikál",
který se odvažuje kacířsky mluviti proti reali
stickým drgmatům. .

„Missionářem vědy“ nazývá biblista Norbert
Peters našeho proslolého katolického učence dra
Musila v berlíaském listě „Germania“. Dodává, že
vůdčí liberální listy věnovaly zvláštaíu pracím
učencovým delší, velice uzoalé články tak na př.
„Kdloische Zeitung“ (Brůlnnov) „Můmchener All
gemeine Zeituog“ (Budde), „Můachener Neuesta
Nachrichten“ (Becker), „Neue Freie Presse“ (Ntl
deke) a „Zůricher Zeitung“ (Furrer). To naši pc
krokoví mají jinou taktiku O zásluhách dra Mu
sila mlčí a raději „dokazují“, jak 80 staví církev
proti vědě vůbec. Splše z vlastenecké lásky chválí
některé židy. Není to botová komedie, mluvi-li
pokrokáři nadšeně o důleřit sti vědy, o svojí
lásce k ní s přitom jdou kolem vědeckých vý
zkumů avébo krajana s šátkem na očích? Na
štěstí lidé již poznávejí stále více, že fanatický.

vědě. — Dr. Musil, jehož práce vřele byly přijaty
od odborných učenců jména světového, vydá se
v dubnu znova na cestu do Arabie, aby ve svých
tolik úspěšných studiích pokračoval.

(3) Za koho kandiduje Masaryk? Poslanec
Březnovský otevřel národu hodně zrak, když přes
všecko tutlání různých „vlasteneckých“ politických
veličin dokázal podrobným výčtem, kdo vlastně
v dol. Novém Městě adržuje g-rmanisaci — a vs
počítával i židy, kteří se v Českém venkově na
rodili. Zoámo, že bez židů, z českého p tu žijí
cích, ecvrklo by se Němectvo pražské na nepatraou
hrstku, která by nebyla schopna žádného silnějšího
rozmachu 9 městě tom. Zato však výhradně úsi
lím židovstva dostal se v Praze při říšských vol
bách docela jeden Němec do užší volby s Čechem.
A Masaryk také dobře zná, kde v Praze páky
zasaditi, aby při volbách zvítězil. Německc-židov
ským zlatodnlem jest Staré Město. Sám pr-ti
katolický „Pozor“ přiznává, že Be tato čtvrt po
něměnje; české rodiny řemeslnické stěhují se
jinam, jejich místa zabírají židé. K tomu dodává
„Pozor“ doslovně: „Při oynějších sněmovních vol
bách nebrozí nebezpečí německého vítězství pa
pěvadě kanuidují reslisté, prof. Masaryk a dr.
Bouček, kteří soustředí oa sobě většinu židovských
blasů “ Za koho tadíž Masaryk vlastně knodiduje?
Za národ, z jehož krve pochází, Či za germanisu
jící židy? Sama brstka skutečných Němců praž
ských začíná se svých horlivých pomocníků od
řikati; ale Masarykovi budou blasy židovských
germanisátorů dobré.

Skandální sneušíváná velikých jmen. Svého
času poukázali jsme na nevkusný zlozvyk, opatfc
vati rozmanité výrobky jmény, která v úcté cho
vati máme, na př. na zadní pastu „Libuši“ Vy
palezavost čiparných továrníků n ólní (samo sebou
ge rozamí, že ženské) konfekce jde ještě dále:
kdežto celé obleky (roby) nazývá jmény sic osob
vími, ale nikoli určitých osob, jako: Hermione,
Toni a p., poubé bluzy zase názvy míst: Ostende,
Františkovy Lázně (vesmés lázní, jak patrno), dc
stalo ae „juponům“, v závorce výslovně „spodní
sukně“, těchto duchaplaých prjmenování: Voltaire,
Dante, Goethe, Poškin, Homer, Ovid a p Zkrátka

jistě vzácná pocta, propůjčovati jméno své spod
ničkám|! Žapany a ranní úbory už zase zcela ne
vinně slují: tulipán, karafiát růže atd. Netřeba
podotýkuti, že výtečný nápad ten měla firma z pc
kolení Judova, sídlem v Praze. Scházelo jen ještě,
aby byla také vedle Gorkého umístila i naše

básníky. —

Školský obzor.
Dovolená ke schůzím učitelským. „Škola na

šeho venkova“ teprve nyní v posledním čísle při
náší celé znění vynesení c. k. okresní školní rady
ve příčině ucbůzí učitelstva, jak v našem listu
uveřejněno bylo doslovně, a podotýká, aby „Obnova“
nepletla se do věci, které nerozamí. Ať dříve
poučí se podrobné o předpisech sákonitých (po
drobné sákony a ustanovení škol. úřadů vydalo
knibkapectví Rašína v Praze), než dá se na pole
Jiné mentorovati a pončovati. Dávání dovolené
Jednotlivým členům sboru není omezeno oa určitý
počet dní do roka.

Tolik „Škola našeho venkova“, K tomu po
dotýkáme, še nepůjdeme k dynastii Rašínovců ai
kuporati podrobné zákony; nám postačí „Řád
školní a vyučovací“, vydaný c. k. kniboskladem,
kdež nestojí nic, že učitelé mají celý den dovo
lenou, když má aschůsí ton neb omen učitelský
spolek. Známe dobře ze zkušenosti, Že není ome

zeno jednotlivým členům sboru dávání dovolené
na určitý počet dal do roka, ale víme téš, že
někteří členové sboru by si přáli prázdno stále;
na př. prodloužiti svátky a sice den před svátky,
a je-li po avátcích středa, i ta si přidati, a ješto
ve čtvrtek je prázdno, přijíti aš v pátek, a ještě
takový páa by ai přidal i ten pátek a ta sobotu,
aby mohl přijíti až v pondělí. Jedea člea sboru,
když měl chuť se pobavit, ihned hlásil: „Matka
je churavá, musín ji navětívit“, a vzal si dove
leooo oa pítek a sobotu Ve čtvrtek bylo prázdno,
tadíž odsjel ve středu u v poodělí ráno se vrátil;
a matička byla zdravá jako ryba, aniž spatřila
úzkostlivého synáčka, který v Praze de veselil.
Když to bývalo čast. opřel se tomu řídící učitel.
Ale to si dal. [hned jej vyhlásil v orgauisaci za
ukrutolka necitelnéh), klerixálního pitomce. Krutá
zpráva kolovala od úst k ústům, jakým ten jeho
klerikální bídící jest mstivcem, že ho ani k ne
mocné matce pustiti nechce. Náhoda toma chtěla,
že posel přinesl korresp. lístek pannu člena sboru,
a ježto nebyl doma, nechal jej k doručení u dc
mácího, a tam bylo napsáno: „Proč ani nopíšeš.
či již jsi na nás zapomněl?.... Tvi matka.“
Domácí pán ihnei lístek ten ukazoval, jak umí
pan pokrokový ačitel lháti Konečně sama okresní
Školní rada musila za ročitl a přetrhbnouti ty stálé
dovolené k nemocné matce. Když to propuklo vše,
tu pázi organ'sovaní nelali satisfakci onomu ří
dícíma učiteli, kterébož kratě zato pronásledc
rali, že opřel se proti stálé dovolené, ale prostě
řekli: „To my jsme nevěděli, jaxý on byl“ a zá
ležitost a nich byla odbyta. Aměli aspoň uvážiti,
že řídící svým zakročením zachránil člena před
dalšími fioaoč.ími nesnázemi, které dříve pro ty
veselé výlety stále se horšily, Kterak ale kacefovali
a cbikanuvali dotyčsého řídícího zcela bezdůvodně,
na tom jim nezáleželo, jea když onvma pánu zá
leže:o na tom aby měl prázdao, kdy on chce.
Z toho vidí „Škola našeho venkova“, že prázdno
ndílí 8e jen v nejpotřebnějších a uejputnéjších
případech a nikoli, kdy se kterému členu sboru
zachce. Myslíme, že netřeba více připomínati, že
„Škola našeho venkova“ zná podobných případů
až mooho.

V čí rukou jest vlastné škola? Na veřejné
schůzi Komen'kého v Praze dae 26. ledaa pro
blásil jménem Jednoty ačitelstva škol měšťanských
p. uč. Kamil Buzek: „Toutebné si přejeme, aby
v Jednoté Komenského vyrostla nám liga nejen
na obranu naší svobody. nýbrž i liga výbojná,
která by všemi prostředky bojovala za svobodu
Skolatví vůbec.“ Př jata re3oluce, v olž mimo jiné
čteme: „Účastníci . . . . odsuzují veškeré souby
reakční živlů ohrožujících svobodný rozvoj vědy,
školy... . Vyzýváme důtklivé všecky Čechy do
bré vůle, aby 8e vzspřeli proti všem pokusům
zpátečnickým . . . Utvořte pevoou hráz ... proti
vlnám reakce.“

Na schůzi v Brandýse u L. dne 20. ledna
pořadatelstvo problásilo: „Naší ókole .. . hrozí
i nebezpečí od reakČuích, lidu Českému nepřátel
ských živlů .. . problušujeme, že kdykoliv spá
tečnictví stran lidua národa našemu nepřátelských
bade usilovat o cenu naší školy, zapomeneme aa
rozporystrannickýchstanovisekasvorně . . . pc
stavíms se zaovu, abychom zavolali Vás k mc
hutné odveté.“ ——Učitel p. J. Kožíšek dokázal,
v jakém „nebezpečenství“ jest škola našeho ven
kova. Dr. Soukup za Stranu soc. dem. prohlásil,
že klerikalism nedobuda obecné školy, poněvadž
toho nepřipustí legie děloictva.“ Tyto doklady vy
bíráme z „Času“ z 27. a 28. t. m.

Uvádíme právě tyto úryvky, abychom upo
g:rnili os bezmesné farizejství pokrokářů, tvrdí
cích, že škola jest „zklerikalisována“, še se Da
chází úplně v zajetí kněž-tva, atd. Jen ai, čtenáři,
dobře promysli výroky na schůzích oněch prone
nené. Pak poznáš, jak v nestřeženém okamžiku
dovede panstvo potvrzovati to, co před chvílí e
elegickým nářkem dovedlo popírati. Jestliže ně
který katolický Časopis poukazoval na stále větší
nepřístojnosti mládeže, hned tu byli pokrokáři 8
prohlašováním, že prý za to vlastně mohou toliko
katoličtí kněží, kteří jsou ve Škole neobme
zenými pány, atd. Jestliže tudíž ve škole poroučí
církev, „kněžští denunciunti“ proč oa onéch schů
sích se mluvilo o živlech ohrožujících svobodu
školy, proč se mlavilo proti všem „pokusům zpá
tečnickým“, o usilování „kl:rikálů“ o školu, o ne
bezpečenetví reakce? Jsou-li duchovní opravduve
škole pány, pak přece nemasí spřádati reakční
pobusy, nemdsí nic obrožovati, nýbrž pouse ob
mezitise na sebeobranu.Není tu nebezpečíreakce,
nýbrž država reakce.

Ale u nás vládne vlastně kurs jiný. Formál
ně pokrokový nčitel slíbí, še bude pečovati o ná
boženskc-mravní výchovu mládeže, a když se
lstivě takto do školy vetře, pak naříká nad „ty
ranetvím“, které mu zapovídá z dětí dělnti nevěrce.
Prakse jest hotovým kontrastem úředního slibu.

Toho nářku na „zklerikalisovanou“ školu|
A satím dr. Soukup prohlašuje, že „klerikaliem“

kkolynodobude! — Ošemotné komedie moderních2e 1



Nové ukázky socialistické vzdě
„Javací a podpůrné práce.

Jak se daří dělníciu v socialistickopokro
hářskéFrancii? Karolina Milhaud vydala knížku,
v níž líčí postavení teny dělnice ve Francii.
Pracujících žen je 7 roil., z oichž většina json
dělnice zemědělské, 1,834000 je dělnic továr
ních. 900.000 žen pracuje v odborech průmyslu
domácího (šičky, kooflikářství a j.) Pracovní
doba jejich obnáší 12—16 budio. Socialisté,
učkoli jsoo při vládě ve Francii, o oskutečnění
Sbod. práce 8e neBtarejí. Výdělky jsou ve
Francii borší než u nás. Průměrný výdělek
obnáší 1 a půl až 2 franky. Šičky vydělají
denně až 3 franky (asi 3 K), avšak ve většině
závodů mnohem méně. Dělnice francouzská je
ponechána sama sobě. Úmrtnost dělnických
dětí obnáší 60 —70 proc.

Praktické provádění rudého programu v Ně
mecku.Berlínský „Reichsarbeiterblatt“ přináší
výkaz o 774 socialistických konsumních spol
cích, v nichž je zaměstnáno 8611 lidí. Z hesel
goc. o Bhodinné době, nedělním klida, rovno
právnosti žen atd. nesploěno v t'chto jejich
spolcích ani jediné. Úředníci kancelářšti pra
oují denně 9 hod, všichni nestadovaní déle. A
přec socialisté cení „mozoly“ nade všechno!
Na ženách v kanceláři zaměstnaných žádá se
sice táž práce jako na mužích, ale plat mají
mnobem menší; 86'/,“/, žen má tam měsíčně
plat 100 marek, 57'/,9/, mažů měsíčně přes
200 marek. V krámech pracuje se denně až
16 hodin. Plat skladníka obnáší a 9149, méně
než 150 marek; ženy dostávají za totéž práci
a dobu jenom 75—100 M měsíčně. Prodavač
kám dáváno tméně vež 75 M. Bkladníci v 331
konsomních spolcích neměli nedělního klidu,
prodavačky v 189. Ve 443 spolcích nedostali
ekladníci, a ve 193 prodavačky žádné dovolené.

Tragická oběť rudé humanity. Dle zprávy
„Budoucnosti“ dělník Frant. Wicbart ve Vídni,
21 roků starý, byl jedinou oporou své staré,
práce neschopné matky. Wichart musil (vizte
tu „svobodu“!) jako jiní kolegové v práci při
stoupiti k odboraé organisaci 8 c. demokra
tické. Vydělal týdně 36 uš 40 Ka to vzbodilo
závist ostatních „organisovaných“, k čemuž i ta
okoloost přispěla, že se nezúčastnil různých
schůzí a zábav spolkových, při kterých na
chlebodárce se nadávalo a oespokojenost zasé
vala. Poněvadž „praví soudrozi“ ve svých řa
dách spokojených lidí potřebovati nemohou,
stále se 8 ním hašteřili, nepříjemnosti mu
působili. Sama matka dosvědčuje: „Ačkoliv
platil příspěvky pilně, přece mu bylo jeduobo
doe oznámeno, že, nevzdá-li se dobrovolně
svého místa, bade tělesně ztýrán.“ — To ze
závisti a nenávisti. — Aby měl pokoj, musil
krásné místo evé opustit a za nepatrnou mzdu
potom pracovat u br tři Brtunerů. Ale pro
nesrovoalost či nevoli předsedy odbočky musil
sase opustit své místo. Pak byl od listopadu
1906 až do dubna 1907 bez práce, od své or
ganisace však, jíž platil příspévky, podporován
nebyl. Vystoupil tedy z „Ortegrappe XIV. der
Metallschleifer“ a vstoupil do t. zv. „Verbauds
heimu“. Poněvadž tohoto nbožšáka nesvědomiti
soc.-dem. Štváči po celou zimu práci slibujíce
sa blázna měli, hledal si Wichart práci sám
bez organisace u onšel ji též v továrně Wag
nerově. Toto „samostatné“ počínání vsnítilo
boěv demokr. organisace a za týden opět musil
jíti. Soudrazi na něho vyzráli nelidským ma
névrem. Ubotáka opili, pročež byl propuštěn.
Teprve před evátky mu byla přidělena práce
na 8 dní. Ubožák byl krajně rozčilen, že ne
můře dáti své chudé matce ničebo. Na Štědrý
den řekl jí, že jde na slavnost, kde byli po
dělováni nezaměstnaní,zatím še) na smrt...
V děsném rozčilení daševním skočil ve Vídni
n mostu Štěpánčina do Daoajského kanálo a
utopil se. Na břehu nechal obožák kabát a
v něm lístek s těmito slovy: „Organisací“
totiž soc.-demokratickou) „ve emrt vebnán,
r. Wicbart“.

Jak nabádá rudý sk k poctivosti, kumanstů
a jak rosšiřuje práva šem. V minalém právě roč
níko „Červánků“ jest ploo dokladů, jak p
divně soudrozi uplatňují svůj program v praksi
V listárně redakce zodpovídaly se velice často
dotazy, týkající se odškodného ženám neman
želských dítek, jichž radí otcové nejraději by
se platebních povinuostí zbavili. Na př. v č. 5.
poučoje redakce občana M. v Ólomouci, že
matka jeho nemanželského dítka má právo
alimentace se domáhati; přitom však pro ú
těchu dodává, že obnos ten může býti soudem
značně galžen. V čís. 8. apozorňují nešťastného
„volného“ otce, že „ona“ bude žádat alimenty,
které dotyčný bude muosit platiti, „poněvadž
to půjde těžko dokázati, že není otcem dítěte,
když ona tu poterdí“. V čís. 18. poučnjí „vol
bou“ matku, že dočasný pan otec, „bylo-li
-ustanoveno odbytné, musí zaplatiti vše, byly-li
to však uliwenty, pak pouze do té doby, pokud
dítě bylo živo“. V čísle 31. radí nemaoželekéma
otci, sdrábajícímu se platiti: „Učiňte raději

pokus vyrovnat se 6 ní bes žaloby“.V čís. 88,
nabádají otce, jemuž se k sondu nechce: „Po
šlete tam přípie, že ee dostaviti nemůžete, a

V čís. 49. poačují tazatele, že dosud obec není
povinna o nemanšelské děti ae etarati. Pařížské
speciality redakce doporučuje volným milov
níkům v čís, 1. a 31., ba v čís. 60. opozorňuje
dokonce nějakon drožku ma „prášky k zame
sení početí“ — Někteří soudruhové by byli
pro sňatek s jinými za živobytí svých man
šelek; tazatelům odpovídá redakce v čísle 25.
e 45., že se oženit nemohoo i kdyby s církve
vystoupili; uby ale šli do Uber, tam oabyli
státního příslušenství a se oženili. V čís. 25.
dotazoval se kromě toho dotyčný občan na ně
jakou choulostivou věc, neboť redakce ho po
učuje, že by mobl mít s tím nemalé nepří
jemnosti. Chytrou rada čteme v čís. 6: „Jest-li
to pa vás budou žádati, musíte zaplatit, jinak
by vám nedali dovolení k odcestování Možno
však, že na to nepřijdov, a proto neříkejte nic.“

„Tak a podobně navádí radý list k „pocti
vosti“ a „podpoře“ avedených žen. Místo co by
napomenula soudraby k přímosti, k plnění po
vipnosti, radí veřejně k vykrucování, ke kny
fám a pod., jen aby n'jak uklvazli před spra
vedlností. Divně ten socialistický ráj právě
pro ženy začíná.

„Zmáte Bebla, Murza, Emgelsa?“ tázal se
křest. soc. řečník v Kromsfuě na schůzi jistého
ovědomělého soudrahu, když mu pořád pokři
koval při řeči. Soudruh aa to: „Takové „kre

Bechyni.“ — Není ovšem divu. Že soudruzi
touží více po Štvanicích než po vzdělání, toho
důkazem jest faktam, že protikatolické (i zcela
podvodné) brožary jdoo u socialistů na dračku,
kdežto spisky odhorně poačající kapují socia
listé moohem liknavěji, jak ostatně sám rodý
štáb doznal.

Socialisté a návrh proti sdrašování polravim.
Že socialisté svým návrhem proti zdražování
potravin tropili jen hombug, viděti « toho, že
referent o tomto návrhu v zeměděl. výboře,
posl. Ressel, uepřišel v úterý 14. t. m. „pro
nemoc“ do výhoru, ačkoli ten den o pilném
návrhu proti zdratování potravin mělo 8ejednat,
Byl-li nemocen opravdu, proč nevyslali socia
listé referenta jiného? Či mezi tolika očenými
pohlaváry nebyl ani jediný, který by dovedl
místo Ressla stanovisko soc. demokracie k tak
důležitému předmětu řádně vyložit a zastávat?

Kultura rusko-šidovskýchrevolucionářůjiš s:
pomalu ujímá. Není toru dávao, co předák
Bocialistický v Ivančicích spáchal dynamitový
atentát bez ohledu na to, bude-li zasažen „pre
vinilec“ či člověk jiný. Ještě v čerstvější pa
měti jest lonpežná vražda, spáchaná rodými
manžely Vaickornovými. A zase nový případ.
Dne 16. t. m. přidružil se k M. Sedláčkové,
nesoucí malý peněžitý obnos z Padochova do
Ivančic, mladý escialista Jaknb Zedník, horalk
z Neslovic. Na osamělém rnístě žádal od nl
peníze. Když tato udepřela, srazil ji učkolika
ranami holí do hlavy k zemi; do obohé mlátil
dále, bodal ji, snaže se jí peníze oloapiti Vtom
však byl vyplašen příchodem lidí od Pado
chova, tak že prchl, zauachav nešťastnici v tra
tolišti krve. O uzdravení přepadené, jež jest
matkou sedmi dětí, se pochybuje. Surový Zedník
již zatčen.

A sase noví sloděn, Dle zprávy „Ostrav
skébo Kraje“ byl odsouzen krajským soudem
v Těšíně pro spronevěra 1324K a pro falšo
vání úředního dokameoto bavíř Joe. Surovka,
důvěrník soc. dem. organisace. — Ve Vsetíně
zbynal konsam od socialistů spravovaný. Kon
sam vedli Mlčoch a Kučera. Kačera na př.
bral kůže u obchodníka Saxa, a nechal si od
konsomu zaplatit; když pak odvedl hotové
zboží, oechal si platit znova; také si vypůj
čoval z koosumu peníze. Dostal za svoji čin
nost od novojičínského senátu Ó dní. Tento na
schůzích zle tupil katolictvo.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Prase. Ludmila,

abírka zábavné četby pro lid. Roč, X., av, 1.: V.
Š. Kronus: Tvým navždy. Roč. předplatné na 6
čísel 220 K. — Zábavy večerní. Roč. 28., čís. 4 : N.
S. Ljeskov: Na kraji světa. Zapečetěný anděl.
Z ruštiny přeložil dr. L. Petr. Za 1 K. — Román
J. Spillmanna: Lacius Flavas. Seš. 8. a9. za 80 b.

Z nakladatelství J. Otty v Prase. Antal
Stašek: Na rozbraní. Seš. 9.—11. po 32 bal. —
A. Dumas: Pařížští Mohykáni. Přeložil dr. J Ster
singer, illustroval V. Oliva. Beš. 28. a 24. po 30 b.

Husitské vojny v obrasech. Sbírka 59 mapek
a plánů k dějinám válek i válečnictví-husitského se
stračným výkladem zobrazených dějů. Od Hanuše
Kuffoera. Účelem kníšky jest: Zobrasit na mapách,
co Palacký, Tomek a jiní historikové sdělují o voj
nách busitských; snázorniti výkony etrategické a
taktické, jimiž ve stol. XV. prosluly voje husitské
-ta vedení Jana Žišky sTrocnova, Prokopa Holého

a j Kniha velmi zajímavá. Zasílá ji sa D K autor
H. Kufoer v Král. Vioohradech č. 105.

Obsor. Zábavně poučný měsíčník. Řídí VI.
tný. Roč 31., čís. 1. Roční předplatné 4 K

příjímá koihtiskárna benediktinská v Brně
Náš Domov. Nejlacinější obráskový měsíčník

zábavně poačný. Řídí J. Vévoda. Vydává Jednota
Našeh, Domova v Olomonci. Roč. 17., čte 1. Roč.

předplatné přijímá benediktioská knihtiskárma vrně. —

Chei šít. Román M. A Šimáčka. Seš. 1. Tia
zahéjeno vydávání sebraných spisů M. A Šimáčka
nákladem „Unie“ v Praze. Sešit sa 32 bal.

Selský Obsor. Orgán katol. spolku českého
rolnictva na Moravě. Vycbází dne 25. každého mě
síce v Brně. Řídí J Kadlčák. Členové platí 1 K
ročně příspěvku a dostávají Obzor zdarma; nečle
nové platí za ročně 160 K.

Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 18 «.— Draha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vrdeň-VIL.,Mariahilferstr.
86.

Cenniky zdarma a
franko.

P. T. dachovenstvuzvláštní výhody. E

NÁBYTEK
KOBERCE

dle nejnovějších návrhů
za tovární ceny a za
nejvýhodnějších podmí
: nek dodávají spojené:
: továrny :

A NOVOTNÝ
V TÝNIŠTIPN. Orl.

Stlá výstaval :-
Katalogy zdarma!

při ,Pot
Vlastní

patent.

Přijmutí plesových toalet
provésti možno po celou zimní sezonu

| vlkaždé hodině večerní,
V místě bez konkurence.



EVC“
Prmi deský katolický zárod ve Yldní.

František RuberDílna ku vyšívání

a zhotovení ko
- stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
a L d.

AVdeň,
VT o., Kaiser

*traesej , vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na ukásku sasilá

se vše framco.UDM
o j3

GP*> Svůj k svému!

Rudolf Váňa
v Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporučaje svůj hojně zásobený

„obeňod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj

šími likéry, koňakem atd.—
Moderní pražírna kávy.

3

y= úvěrníspolečnost
(protiGrandhotelu):

zárokuje vklady 4',/%, bezvýpověd, 5%
vroti 3Odenní výpovědi a 6',*, proti 90denní

výpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnostbylavednech18.aš 23.března£. r. Jodnoteu

adložen ©Prase opělněrovidována.

JanKryšpín,(l
onoree nástupce)

odborný
— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
al. čís. 9nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků oa Malém ná.
městu pod loubím) dopo

ručaje se
lm dodání oken chrá
mových od nejjednoduě
šího aš k bohatému fi

guralnímu provedení a
-sice 1 06 belesným

rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizry | odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti kadefinitivní ohjodnároe.©

ORP“Nesčetnájvořejná| písemná:pochvalnálnznání.<)

Založeno roku 1836.

= Prvníčeská

výroba gramofonů.
R Ladislav Kasal

v Litomyšli

dorrračaje svoje nejdokonalejšímluvící otreje od
Kor. $— výše. —Zá lejte cenníky i seznamy.

Moje streje skytejí vzácný požitek čistým a labodným
přednesem.

Obce právo a M06.
Ku potřeběstarostů, úřadů samosprávných,

hospodářských, lesnických a j.
Sestavil Filip Knopf, c k. okres. tajemník.

Drubé až ne nejnovější dobu doplněné vydání. tak
zákon domovský atd. — Crna 2 objemných svazků

K 14, váz. K 16.

Praktické této koihy seřaděné v abecedním
pořádku nelze starostům našim postrádati, neboť
každé nařízení, zákoo atd. bravě se najde a tím
mooho námahy i Času se uspoří.

Úřadnípodání.Krist
smluv, kvitaneí, plnomocenatví, žádostí. Poučení
o eměnkách a pozem. knihách. Napsal J. Keller.
„Cena 40 kr., váz. 60 kr.

Řád živnostenský
vější dobu Cena 60 kr.

Návod ke
Vzorný dopisovatel. %kúdsní

dopisů soukromých i obchodních. Mnoho set
vzorů. Cena 2 al. 20 kr.

I L KOBERv Praze, Vodičkova ul

doplněný
na mejmo

IRTAI

svůj osvědčený a často vyznamovaný

výrobní závod i
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
ODCATTNNERNENNERTTHTICITIDUDÍ

Veledůstojnému

duchovensóvu!

danDlanék,25donKonviktské al.,
ešelné na koste náčiní,E volkie

1 doporačiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně pra00=
vaných kostelních nádob anáčiní,

jako: monstrance,kalichy,ciboria,
nh svícny,kaditelnice,kropenatenky, nádob-y a t. d., vše

k sném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohníslatí a stříbří. Na požádání botové

ráce na ukázka rozpošty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrob. slacená ručím. Největší výroba A
sklad v Praze k olnéma nahlédnatí. Provedení >d nej
jednoduššího do nejstkvostnějňího. Chudáím kostelům úle
ya v placení. Více usnání po race. Žádné presované vý

rodky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

ST
Pánům sklenářům a zahradníkám

nabízíme sklo tabulové do pařeništ

30/30 cm po 16 bal,
26/26.. „18 ,
2424 A „ 10,

50 kg tmele sklenářského za 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K,
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.
EK.V. Skuherský,

e. a E. dvorní dodavatel

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám— na—

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
cís. král. dvorní továrník

===v Hradoi Králové ==
Ordinariátním listem vejdůstojnější Biskopaké kon
sistnte v Hradci Králové byl sárod můj jit roku
1888 k nákupa voskového světla důstoj, duchov.

správám doporučen.

Hradec Král.,

Pato atetato čt ži 1919 18 = protihotelu„Merkur“————CYP z. -==
*|ZIMA|; n
ASM at SOUPRAVY

PORTIERY Xlelier sockařsko-řezbářské

l MN ZÁCLONY 444 pro práce kostelní ::

STOUPA STORY J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,„PRAHA, ŽUPANY ZZ ©" ZĚTIDOMÍC.286.

nyní UHLÁKY Doporučuje se slušně P. T. ducho

Jindřišská u'jee č. 1. PŘÍSTAVCE venstvuk provedeníuměleckýchprací,
ZÁSTĚNY jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, zpo

vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch ověteů, krucifikrů,

KOBERCE os nm
hd

Ke 35 čte ARTE O Kostelnípráce.oak ch / M : tat *ě Výkresy a rozpočtyna požádání.



přidává| rrav
delné'o žíru SN- světoznámého pravého

A ee„Hospodář“
Učiňte pr.to walon ztonšku a přesvědčíte

se, že bez „pícního“ to dále nejdel! 6 kg plom
bovaný balíček za K 2 — nefranko, 26 kg stojí
K 6—, 50 kg K 1125, 100 kg K 22 —. Při

větší ©bjednávca svláštní ceny.

Družstvo „Hospodář“ v Miloticích n. Bočvou.

DOEDu um nun
RÁ AoAAĚAKAího"PA CPi z 6

Důležité upozornění.
Vys. důsí. duchovenstvu, konventům, velectih.

řeholim,ústavům a penelonátům!
Oznamuji velect. P. T. arým příznivcům a zákaz

níkům,že rozů řiv svůj závod, měl jsem na sřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbořím nejlepším. Proto jes, mí umožněnopři
odebírce aspoň tří s veškerého sboší čítati ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokául, že možno

dosud A velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanskéobstarati.

„Na skladě u velikém výběru mám zboži: mýdla
todletní, hygienická ce ešech vůmích i cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartále na vlasy,
Webeny, kosmetiky, barva ma vlasy, vůnd vestkoostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobnýchjehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého drohu
toiletních potřeb.

třebya práce olásenkářské vyrábím.
vyčesoně| kupují sanejvyšší ceny.

Rovnéš všeliké

PR“ Cenník na požádání sašlu obratem pošty. "Sg

Vlasy ustřihané nebo

Na přánídovolí si osobně přijíd kya podati
yes na ai osobněpřijícíse vsorkya p

. Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a tolle'ních potřeb

v Prazel., Eliščina tř. č. 1.

V
Uzpaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameníů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového můělní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k, dvorního dodavatele

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

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

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

ACBDX BI KGPDXČEDK PD

Jan Horák, :
soukenník ;

v Rychnově nad Kněžnou k
zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

' Cetná mznámí zvlášté z kruhů vele
JE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

i sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

n,

X

DIE6DX663X663

XPDDXÍ

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňie, prosím, malou objednávku ns

skoujku.

Welojemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení con!

MOREX COBXG0DXAB X
č0BX

Založeno r. 1850.

Vyznamenánstátní medailii.

Veledůstojnému ducho: enstvu
doporněnje se

první anejstaršíodbornádílna pasiřská

Karla Zavadila
v Hradci Králevé č. 838.

k zhotovení veškerých ke=
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů,odnej
jednoduššího do nejskvostněj
šibo provedení, v kašdém

vzorku a ryse církevním slobu
Vše přeané, čisté a důkladné

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

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskon Milostí revido
vávy.

Mešuí nádoby Jen v obnl
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opra.y nádob ko
stelních se ry le, řádně a
levné vyřizují

Vše zasíli.. jen posvěcené.
Vworky, - apočty, nákresy i

hotové zbo( nkukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům r:ožno splácet bez přirážek.
Dta odporučení « čes.ných uznání porace. “jžij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o Inskavoupřízeň
a důvrěrnzávodu domácímu.

Svo'kům doporučají rycnlé a levné prove tení od
i .ků .noikových atd.

Specielní výroba a sklad
domácích

všech druhů

koupacích van
M“ skamny| beznich"FN

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vode
vodě, hromosvodů, pivních tinkostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníkr zdarma « franko

n lh

:90611fpn07

ZlatámedaillePardubice

Vídeň(eo Za medalie.s kte ospy . A medalie.
Praha 1906. I. cena. Diplom čestného uznání.

které jedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárne a voskárna v El. Bolealari.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30.000.

První česká křest.-soc. svépomoená firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
Ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král České.

pá Paepětjemtoalráte.nabylo ie
a te , 20 mic

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. letu č. 8., str. 38)
dostati lze 1 kusza 3bal. —50 kusůza1K
v biskupské knihtiskárně

v Hradei Králové,|=
KIOOOOOXOACXAOOOXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostemoblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště r.a svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradoc Král., Pětidomny, č. 283.
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o" Pllněčtětea všude rozšiřujte
velice časový a pro obranu katolictva vysoce
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Piše Pozorovatel.

Přítomná koiha dokazuje pádoými příklady, jsk
pokrokový tisk sesurovoje náš národ nískými sprosto
tami, jak pokrokové listy o katolictva nestoudně lhoa,
jak převracejí ze sášti proti nám pravou vědu, jakých
zákeřnických podskoků užírejí, aby štít katoliotva
potřísnili, atd.

Jest to nudná kniha pro každěho křesťanského
sociála, který při různýchschůzích má odhaliti pravou
povabu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojají.

Každý ao může s kniby poošiti, jak rafinovaná
sloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 328. Cena 1-70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.GOLD
Křestní listy

'ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskopská kaihtiskárna.

CX

C. k. místodržitelutvím koncessgovaná.
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Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradec! Králové

odporučuje ae kn zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápiané 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Proč ohlašujeme vlastní kandi
datury ?

(3) V minaolých dvou deasítiletích, kdy
protikatolické, nespravedlivé Štvanice stále
silnějí bouřily, marně se ohlíželi katolíci po
těch vlivných činitelích, kteří by se jich zastali
rázně a s úspěchem aspoň proti útokům nej
drzejším a krajně nepoctivým. I listy, jež po
važovány 24 konservativní, jen velice opatr
nieky občas proti fanatickéma řádění něco na
mítly a hned zas umlkly, aby si příliš neza
daly.

7 A my jsme Čekali, kdy se ozvou moc
nější hlasy, aby 66 s námi zacházelo aspoň
lidsky, abychom pro své náboženské přesvěd
čení nebyli ylučováni z oároda, aby byla chrá
něna sevoboda katolíků, představujících tak
obrovskou část národa, aspoň tolik, jako se
hájí i od českých listů svoboda lidí těch, kteří
z České krve nepocházejí.

Marné bylo čekání. Ta a tam ojedinělý
verovný hlas, ale proti katolíkům pod farizej=
skon záminkou „protiklerikálního boje“ hří
malo se čím dále hlačněji. Na schůzích bičo
váni katolíci, kteří ani politiku nepěstovali, do
schůzí bránit se nepřicházeli.

Co jiného zbývalo, než aby kněz a kaťo
lický laik, ožívající svých politických práv,
vystoupili organisovaně na svoji obranu? A tu
bned ozvaly se farizejské protesty.

Ti, kteří dříve říkali, že kněz je jako
kašdý jiný člověk, najednou uechtěli, aby byl
jsko každý jiný člověk; volali totiž, že kněz
nemá se do politiky plésti.

Ti kteří dříve tvrdili, že po „klerikalismu“
jest v Čechách vet+, že v národě jest jit jen
hrstka lidi přesně katolicky smýšlejících, ti,
kteří sami vtáhli otázky oáboženské do polis
tických schůzí, začali pojednou povykovati, že
náboženství jest věc soukromá, která do schůzí
veřejných vtahovati se nemá.

Naši protivníci, kteří dříve katolicismu
v Čechách odzváněli, za krátko jali se prohla
šovati, že národ český stejuč valnou většiaov
jest katolický; proč prý tedy jest zapotřebí
sakládati zvláštní politickoustranu?

Farizeové před nedávnem 8 posměcbem
říkali, že katolíci pěstojí jen povrchní forma
lismus; milují prý církevní pompu, ale kře
sťanský duch jest jim cizí. Jednají prý jinak,

FEUILLETON
V dohledu Palestiny.

Četa z cest dr. J. Hejěla.

Jakou touhou prahnul asi Krištof Kolumbus
a jeho družina po namáhavé, dlouhé plavbě, aby
spatřili aspoň melý prub zeměl.... A jak teprv
zabušilo srdce jejich, když konečné ze zdálí uvi
děli předmět svého horoucího přání! »Země,
země«, znělo jednohlasně, jako by na povel, z je
jich hrdel.

Podobně bylo mi dne 12. října 1g04....
Neukojitelná touha, spatřiti aspoň zezdálí břeh země
Svaté, záhy mě toho dne probudila a zatáhla na
pelubu ještě za tmy. Netrpělivě hledím k východu
a očekávám, až se ukáže jasný osvit ranních Čer
vánků. Každá chvilka zdá se mi skutečné býti
věčností.

Konečné! Východní nebe, klenoucí se nad
Palestinou, začíná se rdíti. V této chvíli, kdy
měsíc basnul, kdy ranní záře ohlašovala blízký
příchod krále dne, vzpomněl jsem si na starého
pěvce palestinského, který, chtěje vylíčiti kouzel
nou krásu nevěsty, tázal se:

»Kdo jest te, jež kráčí jak vycházející dennice,
krásné jak luna, jasná jako slunce Pa

V mlhavé dálce objevil se za dlouhou dobu
naší společnosti, které se zatím na pelubě shro=
máždíla, nízký pruh země.

»Kde jsme, prosím f« táži se vedle stojícího
kapitána.

oJeme právě naproti rovině Šefel.«

než jak jím bible káže. Když však katolíci
projevili svojí organisací touha, aby křesťauské
náboženství bylo skutečně kvasem lidstva, aby
katolická víra řídi.a praktický život, počali ti
farizeové namlonvati lidu, že náboženství patří
do kostela a nikoli do veřejného života.

Pokud kněz hájil víru výhradně na ka
satelně, pošklebovali se naši protivníci, že káže
katolické věronéné články jen proto, že jest
úřadem svým k tomu. Sám prý těm hlásaným
zásadám nevěří. Bojí se je ve veřejném shru
máždění obhajovati, protože by byl „vědoo“ za
debaty překonán. V kostele však je tu pro
něho pohodlnější, tam 686 ma nic namítsati
nesmí. — Když pak kněz ve veřejných shro
mážděních počal víru hájiti, bned poplach
nový! Farizeové začali poakazovati, že do
„klidné osady“ sanáší nesvornost, že jest útoč
ným klerikálem.

Dřív se říkalo, že kněží nic ge nestarají
o chudé a trpící, ačkoli farizeo1é moh!i dobře
věděti, jak veliký počet založili katolíci ne
mocnic, ústavů pro hluchoněmé, slabomyalné,
pro slepce, atd. a jak veliká dobrodiní proka
zuje spolek sv. Vincence a jihá sdrožení ka
tolická. Když pak kněží počali se starati o
dělnictvo zvláštní organisací k jeho blaha hmot
néma i duchovnímo, metány jim v tvář nej
borší urážky od tisku požidovětěléhr, Prý se
má etarati kučz o breviář a o církevní úkony
a nikoli tříštiti řady děloictva. Posmívali se
protivníci našim klidným processím, udělovali
nám přezdívky, jimiž chtěli označovati naši
nestatečnost. Když však začaly průvody kato
lických organisací, když velikými schůzemi do
kázáno, že se umíma bájiti, hned obrátili řeč;
Dejvětší násilníci začali křičeti o „násilnictvía
útočnosti klerikálů“.

„© Když nyní vidí naši protivníci, že jsme
jejich tenata prohlédli, hledají nové cesty
balamacení lidu Poněvadž již prohlásili, že
náboženství ve školách se vyučovati nerá,
říkají aspoň, že stejně nikomu vnitřní pře
svědčení nevezmou — poněvadž si svoji víra
nikdo ani vzíti nedá. Nevidíš to, katolíku, nový
úskok? Ti, kteří schvalovali barbarské násilí,
na katolicích francouzských páchané, ještě nyuf
odvažají se tvářiti se — svobodomyslnými.
V oynější době běda dělníko, o němž by se
v továrně socialističtí spoludělníci dověděli, že
jeho přesvědčení jest katolické! | Běda ma,

S
»Tedy proti zemi starých Filištinů.«
»Břeh je zde nízký, písčitý, proto jest viděti

velice málo. Tímto asi směrem leží město Gaza,
tímto pak Joppe (— Jsfa).«

Kdož by si tu nevzpomenul na biblický pří
běb, který nám líčí melá knížečka, zařaděná do
dvanácti proroků menších:

s vstal Jonáš.. . a sestoupil do Joppe, a
nalezli loď, plavící se do Tharsis: a zaplatil
jízdné a sestoupil do ni, aby odešel do Tharsis...
Hospodin psk poslal vítr veliký na moře: i stala
se bouře veliká na moři, a loď byla v nebezpe
čenství .. .«

V těchto tedy vlnách, které brázdí nyní naše
lod, zápasil prorok s dravým mořem o život! *

určují si polobu Jerusalema, města to, chovajícího
v sobé Kalvarii, Sion, Ofel, města to, ve kterém
Kristus vykrvácel .. . Jak rád bych přeletél na
perutích touhy tyto pláně vodní, abych stanul
konečně již na těchto místech! Jsem na cestě již
třináctý den, a touba má stále se nevyplňuje.
Jaká muka mi působíš, nemilosriná, neschůdná
tůni mořské

Slunce zatím již se vyhouplo výše na obzoru
a začalosvýmipaprskyzalévatí—horstvoEfraim
ské. Jak maoho vzpomínek vyrojí se tu při tomto
pobledu ... Jak rád bych jiš po těchto horách
cestoval, abych prošel Sichem, Silo, Samař!

Jak rád bych vás, bory, viděl z blízka...
Beru do rukou dalekohled, to všecko však nemůže
mne upokojiti. >Elektra«, bojíc se skalisek, pluje
až příliš daleko od břehu. .

Při pobledu na shborstvo Efraimské« vtírá se
vám do mysli hned počátek první knihy královské:
»By) jeden muž... sbory Efraim, a jméno jebo

z- 
Imserty se počítají levně.

Obmovavychásí v pátek v poledne. Ročník XIV.

kdyby nechtěl platiti soudrahům na protikato
lické rejdy! 1 kdyby ho socialisté ani nevi
děli do kostela chodit, již pro jeho přesvědčení
vymstí se ma vylazovem z továrny. Jestliže
by se katoličtí dělníci nesorganisovali k obraně
proti pastémuokarabáčnictví a zbavování chleba,
nesměli by omalu ani vyslovit, že jsou kutc=
líky, byli by nuceni víra svoji zapírat. Prý si
žádaý ani víra vzíti nedál Slyšíte tu potmě
šilou frázi protivníků našich? Byli prvni kře
sťané snad „klerikály“? Počínali si útočně?
A přece jen z pouhé té příčiny, že se víry
svojí nechtěli vzdáti, zkosili jako psanci; byli
mučení nejkruatějším způsobem iti, kteří se
uchylovali se svými pobožnostmi do katakomb.

Teprve tehdy, když nad sebou měli poli
tickou ochranu, mohli říci veřejně bez bázně,
že jsou katolíky. Moderní Neronové nejson o
nic lepší než Nero římský. Pronásledojí zatím
potad, pokud jim dle stávajících okoiností jest
možno. Ve Francii byli špiclováni a denunco
váni důstojníci, kteří své dítky po katolicku
vychovávali; po tajné dennociaci následovalo
beze všeho sonda pronásledování již proto, že
stíbaný důstojník byl katolíkem.

Pravdoa jest, že dobrý katolík ztěžka by
si dal víra vzít, i kdyby náboženství bylo vy
pozeno ze škol. Má však nečinně přiblížeti
k tomo, jak se ma pomala připravojí mučidla?
Má složiti race v klín a čekati líně na cekam
žik, kdy bade bezcitně týráu již proto, že svoji
víro nezapře a že nebude se účastoiti akcí
sroěřajícíchk potapé a potlačování křesranství ?

Pravá víra křesťanská musí 6ejeviti i kře
sťanskými skutky, ona má prozářiti celý pra
ktický život, jinak jest vírou mrtvou. Bade však
dovoleno křesťanovi, aby praktický život
svůj uváděl v souhlas se svými křesťanskými
zásadami, až bude zbaven všeliké politické
ochrany? Zakoušíme-li rafinovaného pronásle
dování, surových přezdíveka bezcitného násilí
již oyal, co bude následovati teprve potom,
až svoje politická práva svým zapřisáblým
protivníkům vydáme v šanc? Co bude pak, až
naši nepřátelé na sněmech změní radikálně
zákony v náš neprospěch?

Pro smích bychom tadfť byli, kdybychom
se nechtěli brániti všemi dovolenými a pocti
vými prostředky, kdybychom při volbách ne
dbali toho, aby zvoleni byli mužové, kteří se
našich práv na sněmích rozhodně chtějí zastati.|
Elkana... Na těchto horách zazněl svéno Času
zpěv z úst šťastné mafky ...

Plesá srdce mé v Hospodinu,
neb zvýšena jest síla má od Boha mého

Hospodin ocbuzuje i obohacuje,
ponižuje i povyšuje.

Pozdvihuje z prachu nuzného,
z bláta povyšaje chudého,
sby bo posadil vedle knížat,
aby mu vykázal místo čestné,

»Teď právě plujeme kolem Karmelu«, upo
zcrňuje kapitán. »Před několika roky pobřbil můj
kolega pod samým Karmelem loď rakouského
Livydu »Poscidona«. Plul příliš blízko břebu, nas
razil na skalisko a zkáza velikého parníku byla
neodvratné.«

Karmel! Jak sladké to slovo! Jak rád bych
si vtiskl představu tohoto vrchu do paměti tak,
aby nikdy nevybledla. Však těžko tak. učiniti.
Splývá na jih se hřbety pohoří Efreimského a na
severu s horami Galilejskými v jedno tak, te
z této dálky není možno tuto horu si osamotiti.

Ano, splývá v jedno s horami Galilejskými,
které nyní nám vystupují na obzor, Co všecko
kryjí tyto bory ve svém madrul Místa, která byla
svědkem mládí Kristova, nivy, po kterých kráčí
vala nožka dítka B ožekého| Nazaret, Kana, Tabor,
co tu vzpomínek! Jak rád by se duch naš usídlil
zde na vždy, na věky... Než +Eiektra« nemá
smyslu pro naše city, pluje neunavně k severa
kolem pobřeží, na kterém se vyvinoval kdysi slavný



Máš-li, katolíku, politické právo, platí-li i pro
tebe občanská svoboda, proč bys váhal užití
svépravnosti svojí ku svolení muše, který
6 tobou ojtí a který beze všeho vykrucování
otevřeně problásí, še tvé zájmy bode bájiti?

Vis veliké farizejetví protivníků! Každé
straně protikatolické dovolují postaviti vlastní
kandidatury. Popřávaji právo to i stranám po
četně skrovným,© nimiž sami bojují. Ale na
katolíky sfra i obe se posílá již proto, že ee
hlásí k právům, ješ jiní občanétaké mají. Jako
by to byla hotová zrada národní, když katolík,
tolik odstrkovaný a docela z národa od poži
dovštělých lidí vylučovaný, hlásí se také k po
litickému života, k závodění ve volbách.

Proto pryč se vší liknavostí! Ku předo!
Dokažme statečností svojí, če jiš nechceme
konati služby mouřenínské těm, kteří po přij
mutí našich hlasovacích lístků odměňovali se
nám potapou, posměchem aústrky! Zvedoěme
svůj prapor do výše! Při pilné práci zajisté
zavlá vítězně, S pomoci Boží do volebního
boje!

Čím více nám při volebním zápasu budou
odpůrci epflati, tím lépe poznáme, jak 8e naší
veliké síly bojí. Již to jest dobrým pro nás
zoamením, že na místo dřívějších pohrdlivých
pošklebků nastupuje u zavilých nepřátel proti
nám nepříčetný hněv. Jest tadíž patrno, že
jsme silni dost, jestliže již při prvních bojích
mizel posměch s tváří odpůrců. Tudíš jen dále
cestou nastoupenou| Všichni podporujme ka
tolické kandidáty ze všech sil!

Dopis z Prahy.
Praha se baví o . Jak ge za ny

nějších poměrů drahotních Praha o masopustě
baví, o tom daly by se psáti dlouhé kroniky.
Neuplyne dne, aby se nekonaly velké plesy.
Všechny dvorany, vály, restaurace i kavárny
stkvějí se ve znamení masopustu. Ti, kdož
pražský život znají u dovedou všemu tomu
falešnému pozlátku podívati se na dno, ztrnon,
pováží-li, do jakých neblabých poměrů zavádí
masopustní veselí rodiny, které chtějí „všechno
dělati s sebou.“ Jedno, že pan manžel musí dě
lati dlohy, jedno, že dlaby vzrůstají za toilety,
šperky, kočáry a útratu při plesech — vše
jedno — — — jenom když se „všechno dělá
8 sebon.“ Jsou malé úřednické rodiny, rodiny
řemeslnické, fivnostenské a jiné, jež nemají
na tom dosti, aby spokojily se jedním plesem,
jednou zábavoa, a proto účastní ee plesů ně
kolika. Tím ovšem výdaje také několikráte
vzrůstají do obromných som. Praví se, že
pražští lichváři — každému svým časem bu
deme věnovati větší pozornost — už ani ne
mají, co by půjčovali, poněvadž všechno, co na
hotovosti měli, rozpůjčili. Také v závodech
konfekčních vzrostly dluhy věřitelů do úžas
ných obnosů — žaloby, fenduňky a exekuční
prodeje budou pak obvyklou dohrou všech
těchto radovánek, nehledě ani k obvyklým ne
blahým následkům v zastavárnách, kam vše,
co cennóho z toho přirozeného i nepřirozeného
pychu vzejíti může, se odstěhuje — —

Rozumí se, že při této „zábavě“ jde v maso“
ustním veselí ještě o jiné, o tak zvaný „flirt“
jli koketování, nedovolené styky, zakázané po
"eny
obchodní národ Foeničanů. Můžeme již přibližné
určiti polobu Tyru, Sarepty, Sidonu. Za nimi na
obzoru rýsuje se jit Libanon. Jak mnoho tu
kouzls, jak mnoho poesie, bohužel však že až
příliš vzdálené! Můžete si oči vykoukati, uvidíte
2 této dálky přece jen málo.

Jak rádi bychom uviděli aspoň jednu sku
pinu cedrů, o nichž Písmo tak často mluví!

Jak rádo by spatřilo oko vaše aspoň jeden
cedr, k jehož majestátu, síle a velikosti přirovnává
prorok velikost říše Assyrské! Ohlas jeho slov
zní vám duší:

Assyr byl jak cedr na Libanu pěkoých
ratolestí,

větví hustých, vysokého vzrůstu;
mezi bustými haluzemi jeho vrch se zvedal.

Vody ho napájely, proudy bo vyvýšily;
potoky tekly kolem kořenů jeho.
Sám posílal vláhu ke všem stromům krajiny.

V ratolestech jeho nebes ptactvo hnfzdilo;
pod jeho větvemi lesní zvířata rodila;
v stínu jeho bydlelo množství národů

různých.

Cedrů nebylo vyšších nad ného v ráji Božím;
jedle nedostibly jeho vrchů,
javory nevyrovnaly se jeho ratolestem.

Jest pochopilelno, še též v mysli všech ce
stujících se při pohledu na Libsnon vynořila před
-stava královského tohoto stromu, a še hovor se
otáčel kolem — cedru,

oJaký to jest vlastněstrom ý« letí otázka
pelubou.

———oPetří do řádu jehličnatých (coniferne) a do

měry, vylošenou nevěru manželskou, demorali
saci rodin, manželství i dětí. Nemůže býti jinak?
Což mosí míti „svůj ples“ us příklad — psáno
bez intence orášky pro kašdý jednotlivý stav
— klempíři — truhláři -- výpomocní úředníci
— herci — čalouníci — sklepníci — medici —
technici — inženýři — meobanici — a opět ře
meslníci, šivnostaíci, hostinští, domovníci a pod.?
Což musí takové mrbání národoím jměním býti
trpěno všemi moudrými lidmi na velikou škoda
prospěchu národa i obyvatelstva, mnohdy ke
zkázecelých rodin? —Neměloby tak býti!

Měla by zavládnouti šetrnost, spořivost,
přičinlivost, mělo by zavládnouti národohospo
dářské porozumění, lepší výchova dospívajících
dcer, aby i národ ozdravěl ve svém jádru —

Kdy k toma dojde? Jest žádoucno, aby
k toma došlo v době dohledné! Ti, kdož dob
rým příkladem budou předcházeti, zaslouží si
vděka potomstva!

hu *“

Automobilová vosba s Křišovnického náměstí
na Hr . Podle opětovných problášení
správní rady podniků elektrických měla býti
zahájena automobilová doprava na Hradčany
již uprostřed minulého měsíce I. dna — nej
déle pak v prvních dnech tohoto měsíce února.
Mála — však nebyla, jak již bývá při všem,
co ze staroměstské radnice vychází, zvykem.
My k tomo dodáváme, že hned tak také ne
bude. Kdo sleduje úžasnoa dopravu elektrickou
po Karlově mostě, mael sprásknooti rakama
nad následky, jež doprava tato pro slavný
památník z doby Karlovy má v následcích.
Nejen že noc co noc dlažba se rozkopává,
nejen že balvany kolem sousoší etálým strašli
vým roztřásáním jsou uvolněny, nýbrž i celý
most neobyčejně trpí. Proto měla automobilová
doprava mostu ulebčiti, ku pohodlí obyvatelstva
přispěti, leč dosud k ní nedochází, ač jest ne
zbytnoa. V rozpočtu obecním na letošní rok
jest sice zařaděno 90.890 korun režijních vý
dajů a 72.000 korun příjmů, při hrabém schod
ku 18.890 koron na autobusové spojení na
Hradčany, leč po spojení není ani památky.
V obdobích dvouměsičních, oěkdy i déle, pro
jede| jakási nevzhledná veliká aroba po mostě
kamenném, načež se objeví v novinách, že při
kročeno bylo ke skonšení autobusů za příto
mnosti těch a těch veličin, dále však opět se
neděje vic. Půjde-li celá akce dosavadním
krokem ko předu, Ise doufati, že koncem
někdy dvacátých let bude snad přece nějaké
spojení po mostě kamenném mezi oběma břehy
vltavskými, ač ovšem pakli most do oné doby
nespadne.

9 +
»

Nekonečné stesky na prašskou elektriku. Jest
nenvěřitelno,že steskům na pražeké dráhy elekt
rické nemůže býti konce. Ustanovení o nové
pásmové sazbě, které způsobilo tolik zlé krve,
doposud trvá, pásmová sazba jest v platnosti
přese všechny protesty i stesky v novinách,
poškozoje obecenstvo i podniky, leč toho nikdo
ze správních pánů radů nedbá, ať jsou z ne
rozumného asnesení důsledky jakékoli. V ji
ných velkých městech evropských zlevňují do
prava, leč v Praze jsou toho daleci. Jest již
trapno do nekonečna pronášeti stesky na po
divné hospodářství, vlastně nebospodářství při
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sokým vzrůstem, majestátností, pyramidální roz
lohou větví. Může dosáhbnouti výše až Jo metrů.
Peň může míti v objemu 13—14 metrů.

„Mají též šišky ?<
»Ano, vejčité, ne příliš dlouhé, veliké asi

jako busí vejce.
»Vytéká z kmene pryskyřice?«
nÁno.«
»Proč bylo ve starověku tak vysoce cedrové

dřevo ceněno?«
»Pro svoji pevnost a neporušitelnost hodilo

se výborně pro monumentální stavby“ Jak pevné
jest, o tom podány byly nezvratné důkazy v po
slední době. Slovutný anglický archeolog Layard

enalezl při svých výkopech v Nimrudu (staré Kalcbi)
zbytky cedrového dřeva, které lze nyní viděti
v britském museu v Londýně, Ačkoliv bylo ho
k stavbě užito před 2700 roky, přece bylo zacho
váno tak, že bylo lze ho řezati a leštiti.c

»Jakou barvu mé?«
»Temnohnědou. Jest pěkně žilkováno. Docela

i svoji vůni zvláštní dlouho zachová. Když Lay
ardovi dělníci při vykopávání paláce asyrského
krále Assurnasirpala v Nimrudu přiložili nalezené
trámce, neznajíce jejich archeologické ceny, na
obeň, ibned rozšířila se vůkol vůně cedrové, která
jiš klasické básníky nadchla ke zpěvu.«

»Jsou ještě lesy cedrové na Libanu?e
»Bohbužel,že tito velikéní znenáble vymírají.

Dnes zachován na Libanu pouze jediný lesík na
úpatí hory Dahr el Oodib, nedaleko pramene Nabr
Oadiša ve výši 1925 m nad mořem.«

sA což v jiných krajinách, mimo Liban ne
rostou žádné cedry<

»Na Tauru vCilicii jsou dosud lesy cedrové;
"kromě toho jsou odrudy, od cedru libanského

pražských elektrických podnicích, tím trapněji,
že v důlešitém tomto oboru, jským podniky
v Praze jsou, nemůže se Praha smoci na ska
tečně inteligentního člověka, který by pevnou
rukou avedl do podniků elektrických pořádek.
Natřením vosů dříve zelených na bílo-červevé
nemyslíme, že mělo se tím dostati zaměstnáni
osobě pánům ve správní radě podniků velmi
blíské! — Šlendriánu odpomoženo nebylo, ten
sůstel, a straší dále.

A jako zeje bída s podniků elektrických,
že opětně se vynořaje na povrch myšlenka,
aby byly pronajaty sonkroméma podnikatel
stvo, tak zeje bída i ze správoí rady podniků,
duševní. Ze všech odborníků, kteří ve eprávní
radě elektrických podniků zasedají, nejvyhláše
nějším jest — soudíc podle tobo, že byl jediné
uznán za způsobilého říditi je jako předseda
správní rady — Václav Brož, svým povoláním
krupař. Tak se staví na pražské radnici ma
pravá místa pravi mužové.

Obrana.
(8)Neočekávaná opatrnost a tr

livost českých mimistrů-krajanů. Ně
mecký ministr-krajan Peschka, který 6e má
adíleti s ostatními ministry o starost směřující
k blabo všech národů rakonských, promlavil
ve Štyrském Hradci 31. ledna hodně upřímně.
Prý jeho povinností jest chrániti německézájmy;
to možno s úspěchem činiti jen tehdy, až všecky
strany německé bo v tom budou podporovati.
O poměro Čechů k Němoům problásil: „O ně
jakém uzavření míru a jeho trvalosti mezi ná
rody tak kaltorně vyspělými, jakými jsoa
Němci a Čechové — nelze vůbec ani mlavit.
Je sice možná prý dohoda nějaká, podobná
klidu zbraní — ale boj bode pokračovati tek
dlouho, dokud jeden nebo drahý oárod nepod
lehne.“ „Doufejme“, skončil ministr, „če to bu
deme my Němci, kteří, oplrajíce se o své 804
kmenovce ze všech zemí celého světa, kde
Němci žijí — dojdeme olle!“

Tak tedy pohlíží Jeho Excellence na vývoj
otázky národnostní v našem království, tak se
chystá jako vysoký státní úředník na konečné
smíření obou národností. Nebylo tu na místě,
aby naši ministři-krajani ihned na tukovon
provokační řeč svého kollegy dali příslušnou
odpověď? Neměl tak na prvém místě učiniti
p. Prášek, který zvlášť se dokládal svým vla
stenectvím, který sliboval, že v kabinotě setrvá
jen potud, pokud národu tím bude moci pro
spěti? Novým pánům ministrům líbí se jejich
úřední šat daleko víc, než předchůdcům dru.
Pacákovi a dru. Fořtovi. Ať již národ něco
snese! Vždyť za to má svoje ministry.

Jak „Český Učitel“ nešikovně ma
běhi. V „Case“ dne 13. ledna aveřejněno, že dr.
Myslivec oa schůzi v Jílovém citoval slova
„Čes. Učitele“ takto: „Učitelatvo mělo by po
šívati tolik volnosti, aby mohlo mloviti i proti
bohům iproti bohu,proti koraněi proti trůnu“.
— „Čes. Učitel“ hned se tobo chytl, jako by
neznal manýra zpravodajství „Časova“ a tučný
mi písmeny se dra Myslivce tázal, kde še
taková slova byla v „Čes. Učiteli“ otištěna.

Dr. Myslivec nato odpověděl v „Čechu“,
že psal „Čes. Učitel“ v č. 16. r. 1903 tato
slova: „Zásadě : Svoboda smýšlení“ má se roz(PP 2]
poněkud se lišící, Jest to cedrus atlantica, rostoucí
v severozápadní Africe a pak cedrus deodara,
který naleznete v Tibetu.c

»Kterému z našich známých stromů se nej
více podobáře

»Modřínu; liší se však od něho tím, že má
vždy zelené, ani v zimě neopadající listy, že zcela
vodorovně rozkládá své větve a — vůbec většími
rozměry.«

»Dařily by se cedry též v Evropě ?«
»Zojisté. V Anglii byly činěny pokusy, které

se potkaly se zdarem. V Paříži v »Jardin des
Plantese ize též viděti cedry, zasazené tam již na
počátku XVIII, století. Cedr u Ženevy dosáhl
výke 37 m.«

»Byljste již u cedrů na Libenoně ?«
»Byl. Jeli jsme železnou drabou z Bejrutu

do Baslbeku, odtud jsme šli pěšky do 'Ainéty,
vesnice to maronitské, ve kceré jsme přenocovala
Drubého dne ráno jsme nastoupili cestu další i
za malé čtyři hodiny jsme byli v cedrovém lesíku.«

»Kolik asi stromů má tento lesík ?«
»V celku, tuším, 400 asi v sedmi skupinách.

Z nich asi jen 10 jest skutečně ctihodného stáří
Žádný z nich není vyšší než 25 m. Strážci těchto
stromů, zdí ohrazených, jsou nyní Maronité, kteří
tu mají též svoji kapli. Každoročně o svátku
Proměnění Páně slaví se v ní pouť. Sám patriercba
sem přichází a slouží za velikého účastenství
slavnou mši sv. v tomto zeleném báji.«

»Elektra« zatím neunavně pracovale a k páté
hodině odpolední zastavila se v náležité vsdélenosti
od břehu v přístavé Bejrutském, kde začala naše
— karanténa.

Počítal jsem, že jsem od Hradce Králové
urasil již v celku 4060 km.



uměti takto: „Ódpadniř censars slova mlu
veného i tištěného, aby volně mohlo se mlo
viti proti bohům i Bobo í proti koravámi
proti vládám tak, aby opravdu vědecké bá
dání bylo svobodno“. Tak také dr. Mysliveo
eitoval — a nikoli, jak v „Čese“ bylo uve
deno. Ale — „Čes. Učitel“ napsal podrážděný
Mlánek, še tedy dr. Myslivec citát aved) oa
sobůzi jinak, než jak skutečně zněl, že pře
kroucením oitáta vznikl tudíž jiný smys', jiné
důsledky z něho vyvozeny, atd. „Čech“ rozhně
vané redakci 31, ledna odpověděl. A uyul 6.
ledna „Čes Učitel“ mlaví o klerikální lži,
prý klerikál potřebuje jen „černou Ješ“, po
třeboje braoaton sofistíkou ubiti pravdu, atd.
— Ale svláštní náhodou „Čas“ ge jednou
epletl a (snad docela i ber přinacení) sám již
2. února opravuje, še dr. Myslivec přečetl v Jí
lovém citát tak, jak byl uveden v „Čechu“ a ní
holi jak dříve vytisknut v „Čase“.

Tohle podle všeho redakce „Čes. Učitele“
přehlédla — a tak oešikovně paběhla. Vždyť
si vzala za základ zpravodajství „Časo“.

Agrárníc! jsou jiš statečnější. Po
sud jim v plné pokrokovosti vadily hlasy ku
tolíků, pro které i náboženství chválili a oa
otázky o aáboženské výchově ve školách dávali
odpovědi vyhýbavé. Když však jejich hra byla
dokonale prohlédnuta, poněvadě po volbách
nadávali katolíkům víc než socialistům, a kato
lictva ani proti nejnespravedlivějším útokům se
nezastávali, odkryli hledí trochu víc. A oa
schůzí v „Merkura“ oadšený agrárník p. dr.
Srdínko, syo říšského poslance p. H. Srdínka,
problásil toto:

„Jedna věc, a kterou nesouhlasím, jest
to, že řekl (prof. Maearyk), že proti kleriká
lám vede boj strana »grární ne z důvodů pro
gramových, nýbrž taktických. Neboť jsem pře
svědčen, že dokud zde bude česká strana
agráruí, která je pokroková, dotud nevydáme
nikdy škola klerikálům.“ Nuže tedy, tak se
promlovilo aspoň upřímně. A katolíci ož bu
dou véděti, jak se zachovati ke kandidátům
agrární strany, která jest nyní v tak velkém
přátelství s Masarykem.

Politický přehled.
Kompromis k volbám do zemského sněmu

ojednán tské mezi stranou mladočeskoo +starc
českou. Slaročeší dostanou dva mandáty ob
chodní komory v Praze, mandát oa Novém
městě pražském, mandát obchodní komory v Č.
Budějovicích, mandát za Č. Budějovice, mandát
obchvdní komory plzeňské a venkovských obcí
na Domažlicku. Délí se pěkně páni o zastupo
vání ve sborech zákonodáruých, jakoby tobo
lidu ani nebylo. — K oplatnění národního smíra
v Čechách přispěcbali taxá němečtí soc. de
mokraté. Na své schůzi v Praze prohlásili zi
hlavní prostředek k rozřešení národnostuí
otázky| provedení národnostní | autonomie,
která však předpokládá zavedení všeobecného
práva hlasovacího pro zemský sněm, okresní
a obecní zastupitelstva. Nenznávají žádné kc
ranní země a žádného státního práva, nýbrž
toliko živé právo obou národů na sebeurčení.
Páni socialisti by rádi rozdělili Čecby na ná
rodnostně ohraničevé kraje, dvojjazyčnost jest
dle nich zbytečná, prý i nebezpečná . .. R z
počtový výbor poslanecké sněmovay jedná po
drobně o rozpočtu. Také pracojí výbory ra
kouské i oberské delegace. Vdelegaci rakonské
žádal ministr vojen. zvýšení důstojnických
platů, při čemž dle všeho upravení platu mužstva
a lepšího jeho stravování bude asi zatím odlo
žene. —Snášelivost Němců projevila se při valné
hromadě rakousko-uberské „unky, kde němečtí
akcionáři zmařili volbu jediného českého člena
do generálaí rady této banky.

Madaři zbavují se nepohodlných j ve aněma
slováckých poslanců tím, že je uherský sněm
bes milosti vydává eoudům pro zločin „poba
řování proti maďarskéma národo“.

V proské panské sněmovně vystonpil kar
dinál Kopp proti vyvlastňovací předloze proti
polské. Problásil, že vyvlastňováním může býti
ochromena celá farní duchovní správa. Vyvlast
něním nastane také újma poplatní síle obcí
vyvlastněním postižených. Hranice říše nebudou
zabezpečeny, nýbrž sváry mezi Němci a Poláky
rozmocženy. Proti předloze osvali sei němečtí
statkáři západopruští, kruhové to nejintereso
vanější, sousedé to odsouzených Poláků.

Vraždou krále prrtogalského Karlosa a
másledaíka trůnu prince Ludvíka rozrušen celý
svět. Dílo to provedli anarchisté, republikáni
s rosbořčením zatracají zločin tento.

Z činnosti katol. spolků.
Valné schůse křesť. sociál. spolku

„Anešky“ v Hradec! Králové. Sehůsinahajisa přítomnosti 78 člemek dochorní rádce p. dr

Beyl delší řečí, v níž nastínil vadělavací, charita
tivoí i sociální úkoly spolku, v němž sdroženo jest
928 členek. Jednatelská správa líčí činnost výboru,
jenž konal 12 echůzí, registraje 7 přednáškových
ecbůzí, 2 večírky, 1 výlet, 1 processí do Svatoňo
vic, účast na spolkových pobožnostech a oa slav
vostech okolních spolků. Spolek v uplynulém roce

malé sociální důležitosti. Clenkám patronáta vy
stroj.1 vánoční nadílku a sakoupil šicí stroj. Ří
zení patronátu vele ct. sestra Dionysie v penai
onátě Školských ueater. Pokladní zpráva dokazuje
ciferoě záslažnon spolkovou Činnost na poli cha
rity. Nemocenských podpor vyplaceno 142 K. po
břebného 40 K, vánoční nadílka členkám 123 K,
různých darů 66 K. Celkem rozdáno 414 K.
Uváší-li se, že chudší členky za roční příspěvek
1 K 44b mají nárok na nejmenší podpora 5 K
a pohřebného 40 K, dlužno oznati, že snahy spol
kové nesou ge ušlechtilým duchem praktického
křesťanství. Knibovní zpráva oavrhuje opětně letos
sloučení spolkové knihovny a lidovou knihovnou.
Při volbě, která byla jednomyslnou, byly zvo
leoy do výboru pl. t. dámy: Marie Rossová
(předsedkyně). Za členky výboru: E Hobzková,
Marie Langrová, Antonie Lukešová (pokladní),
Fr. Pražanová, Žofie Rezková (místopředsedkyně),
Katuše Svatoňová, Marie Šamanová, Em. Uhrová,
Zdenka Hůlová, Antonie Š+fránková jednatelka).
Za náhradnice pl. t. dámy: P. Marvanová, Jos.
Rybová. Za revisorky p. t. dámy: Mario Kadani
ková, Anna Nejedlá. Za dachovního rádce vldp.
dr. Frant. Reyl. Při volných návrzích bylo usne
seno založiti u spolku odbor dívčí mládeže, kdež
by příspěvek členský obnášel pouze I K ročně.
Pro letošní rok bylo stanoveno, že při snížených
příspěvcích nebude se udělovati pobřebné, a ku
přijetí do spolku jest přípastno nejvyš Í stáří do
60 let. Až apolek finančně se ustálí, bude opět ud
této výbrady opuštěno. Čestné členství bylo jedno
myslač uděleno bývalé předsedkyni, pí. M. No
votné za značné zásluby o spolek. Valná echůze
končila za povznesené nálady s nejlepší nadějí
v příští správní rok. Zdař Báb|

Z Čáslavě. Křesť.nsko-sociáloí spolek ob
jednal pro svou knihovnu za 60 K antiky. knib
předních našich spisovatelů, Čecha, Hálka, Herr
manna, Jiráska, Kosmáka, Raise, Smilovského,
Zeyera, pak Sienkiewiczovu „Rodinu Polanieckých“,
takže budou míti členové dosti utěšené latky
k ukrácení zbývajících dloubých večerů zimních.
Velikou radostí naplnilo všechny členy sdělení,
že za člena našsho spolku přistoupil vidp. Ant.
Schreiber, biskupský vikář a děkan ve Žlebech
a spolu zaslal 2) K na zakoupení dobrých knih.
kéž by nadšení a práce tohoto vzácného muže
povzsbudilyi jiné digoitáře! „Viribus uoitis“, jinak
té:ko provésti desiderium, „ut acies sit bene ordi
pata l“ — Za členy spolku dále přistonpili: vldp.
Lohe) Schmidt, převor na Štrabové (4 K) a dp.
Rajmund Snížek, kapitulár řádu cisterciátského
ve Vyšším Brodě (2 K) Další příspěvky zaslali:
dp. Jan Koatkan, farář v Pusté Kamenici (3 K)
a dp. Jos. Rosler, kaplao ve Velké Ouřimi (2 K).
Všem srdečné „Zaplať Bůh“ a mnogaja ljeta!

Z Libětátn Valná hromadakatolcke jed
voty konáua dae b. ledna 1908 Ze zprávy jedna
telské vyjímáme: sebůzí výborových konáno 6,
spolkových, spojených a přednáškami 8. Předná
šeli pp: Frautišek Jukl o všeodborovém sdružení
křest dělaictva, Ant. Drápalík © katol. organisaci,
Dr. František Šule přednesl své kandidatní řeči
v Libštáte a ve Svojku, Frant Junek z Libštátu
o mravnosti a náboženství, Frant. Těboík z Lib
štáta o náboženství Masarykově, o moci židovstva
(2 předn.), František Šupka o postavení katol,
lida a důležitoati tisku v době přítomné, Josef
Adámek o hospodářském a politickém postavení
veokovského lidu. Divadelní odbor sebrál
„Poklad“ (4 jedo.), „Otče náš“ (5 jedn.), „Pro
kos ohleba“ (6 jedn), „V zajetí“ (3 jedn.), „Na
letním bytě“ (3 jeda.). Z časopisů katol. v kulla
taře naší odebírány: Sv. Vojtěch 150, Meč 74,
Práce 17, Ludmila 12, Časové Úvahy 11, Špad
kovy spisy sebrané 3, Venkovan 44, Obnova 2,
Štít 22, Selský list 2, Selská Stráž 7, Ji řenka 11,
Naše Listy, Týden, Nový Věk. Kalendářů kato
lických rozprodáno 92. Spolek zůčastoil se svými
delegáty téměř všech achůzí bratrských spolků
v okolí, přehojným počtem svěcení spolkového
praporu v N. Pace. Na řečnický kors do Hradce
Král. vyslán p. Frant. Těboík. Založena skapina
„Všeodbor. adružení křest. dělnictva“, pořádán
s pěkným výsledkem apolkový ples. Do výboru
DAmísto odšedší pí. Ráž. Pacholíkové svolena pí.
A, Šmídová z Libětáta a na místo p. Ferd. Práška
svolen p. J. Pospíšil s Libštáta. Zdat Bůh!

Z Nové Vel mad Popelkou. Z výroční
správy jednatelské sdejší katolické Jednoty patrno,
že působení jednoty i spřízněné katol. organisace
a sdružení Českoslov. mládeže bylo dosti utášené.
Konáno 13 přednášek v místě a 5 v přifakených
obcích. Vystřídali ee tito p. t. pp. řečníci: dr. F.
Šulc, prof Drápalík, red. Šupka, katecheta Jakl,
kaplan Filler, posl. Prokop, Jelínek, Adámek, Šaf
rácek, Mrátík, B. Kobza. Členů bylo 114, vesměs
činných, aktiva spolku obnášejí 163 K 50 bal.
Spolek má k disposici kathovna o 120 arazcích,
laskavé sapůjčenom pp. bohoslovci královéhradec

kými. V nově vykonaných volbách nebylo v před
sednictva nic směněno; zdatali pp. Josef Kunt
předsedou, J. Knat místopředsedou, B. Kobza jed
patelem a Fr. Fajfr pokladníkem. Zdař Bůh!

Hudební
skladby a školy

pro všechay nástroje,
jakož i veškeré knihy a časopisy má v nej

hojuějším výběru stále na skladé

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudeboí

v Hradci Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamoa pro| Velké skladyumožňuií

návod je jeho vyřizování objednávek
ještě téhož due, kdy

stoleté trvání. dojdou.

gap- Sklad ltoratury osperantské. -gm

Zprávy místní a z kraje.
J. M. B. nejdp. dr. Jos. Doubrava

na svátek Očišť. Panny Marie avětil v kathedrál
ním chrámu sv. Ducha bromp. svice za assistence
nejd. kathedráluí kapituly a byl přítomen slavné
zpívané mši av. kterou sloužil vsdp. msgr. A.
Pogerth.

Přednáška našeho krajana p. Jal.
Pojmama, ředitele zemského léčebného ústavu
v Hlidži u Sarajeva, o Bosně, Hercegovině, Dal
wacii a Černé Hoře, zemích turisticky velmi
vděčaých, národopisné, přírodoě a dějinoě velmi
zajímavých, uspořádána jest královébradeckým
odborem Národní Jednoty Severočeské již v ne
děli 9. února o 3. lod. odpol. v městském divadle.
Provázena jest 150 skioptikonovými skvostnými
obrazy, pořízenými nákladem zemské vlády bc
senské. Předprodej lístků na sedadla v knihka
pectví pana Tolmaaa. Čistý výnos na udržování
české školy v národně ohroženém kraji bor Or
lických.

Vpamoramě Národní Jednoty Serve
ročeské v Hradci Kralové za Bilouvěží
vystavoje se ve dnech 8. až 14 února 1908 řada
obrazů ze Severní Ameriky a zejména ze drahé
její metropole co do velikosti, průmyslu a ob
chodu z Chicaga. Báječaě rychle vsrostlé město,
letící při jezeře Michiganském, s množetvím ve
likých parků a nákladných boulevardů, na nichž
panuje stálý zimničaí ruch; další pohledy zná
sorňují americký venkov s jezery, preriemi, far
mami a tábory domorodců.

Statistická zpráva o mnošství po
rážok, dovezeného masa «x venkova,
vyskytouvších se závadách a nacených výsecích
na městských ústředních jatkách v Hradci Král.
1 V roce 1907 poraženo bylo: býků 367 kusů,
volů 303, krav [82, jalovic 137, telat 623, vepřů
766 kusů, skop. dobytka 568, jehňat 24, koz 28,
kozlat 24. Celkem bylo p-raženo 2507 kusů a to
984 kusy velzé a 1523 kusy dobytka drobného.
2. Z venkova dovezeno bylo: Masa bověztho
73577 kg. vepřového 48716, akopovéh> 419, te
lecího 5206, masných výrobků 125761, špeku a
sádla 30628. Kusů celých: vepřů 1171, skopů a
koz 112, jehňat 44, telat 640, kozlat 282, di-,
voké 46, a 2840 kusů šunek, D-vezeno bylo tedy
z venkova do města: masa 284307 g, kusů ce
lých 2295 kusů, a šunek 2846. Při zdravotní
problídce zjištěny byly závady u 251 kusů. Tu
bereulosu u 17 kosů hovézích. Aktinomykosa u
1 vola. Uhrovitost n 4 vepři a | vepř. hlavy.
E-hinococens u 16 kusů hovězích a 1 vepře.
Strongylas filarig u 163 vepřů. Distomatosis u
42 kusů hověsích a skopů. Pericarditis tranmat.
u 12 kusů bovězích a skopů. Zlomení kosti ra
menní u [ kusa hovězího. Chorobně změněné
části byly zaičeny. Na nucený výsek bylo odká
záno: 1 tele, 1 kus hovězí, 4 vepří a 1 vepřová
blava.

Zo Zálož. úvěrního ústavu v Hradel
Králové. Stav vkladů: na kofčky, pokladniční
poukázky a běžný účet) 31. ledna 1908
K 15,264.403-48 Eskoot směnek: V lednu r. 1908
estontovráno kosů 1055 v obnosu K 2.674.99U-46.
Bkladišté: V lednu 1908 uloženo zboží v ceně
K 643.655:—.

9pořitelné královéhradecké. Vmě
síci Jeduu 1908 uloženo na vkladaí kafšky
K 336423-17, vybráno K 252.442'14. vklady
koncem ledna 1908 K 124495700, na bypo
téky půjčeno K 89400-—, splaceno K49.716 41,
os bypotékách koncem ledas K 9,640.199/70,
censých paplrů v zásobě K 3,138 0000-—, uložené
přebytky 1,403.298 09.



Nekésuěnost „Ratibera“ Píšese nám
s kruhu čtenářstva: Udeřil jsem předešlým svým
dopisem na keř a ptáček vyletěl, Bylo všeobecným
míuěuím, že „Ratibor“ je listem mladočeským
a mínění toto sdílel s námi i výkonný výbor
mladočeské etrany, jek se redakce „Ratibo
ra“ otevřeně přiznává. Minění toto o příslné
nosti „Ratibora“ k veliké politické straně propůj
čovalo výrokům jeho jistou váhu a volalo také
svobodomyslnou stranu k zodpovědnosti. Jestliže
však „Ratibor“ v č. D. otevřeně problašuje, še
odepsal výkonnému komitétu mladočeské strany:
„Dojsme nikterak listem strany a nechceme se
také vzdáti svého peodvislého, pokrokového sta
noviska“, pak ovšem ge prohlásil za list, jenž ne
pracuje vlastné pro žádnou Českou politickou
stranu a za nímž také nikdo nestojí. Následkem
této divokosti „Ratibora“ nemobou výroky jeho
býti někomu přičítány a nemají také ve veřejnosti
žádné váby. „Ratibor“ ai může dnes paáti, co chce
a každý ví, že je sa to zodpovědným jeu rod
Peřinův, jakož tomu jest již po 25 let. List
čistě obchodní, sloužící zájmům rodové tiskárny,
jeně čtyry přední strany potiskne „ueodvislým“
politisováním. aby prodal 8 tím 8 stran inserátů.
Takový list, jenž slouží všem a přece při tom není
nic (čili novinářsky řečeno neodvislým), je vskatku
specialitou, jenž bodí se pro naše bezcharakterní
poměry. Nutno loyalné uznati, že „Ratibor“ není
o nic borší, nežli jeho abonenti. Dnes si ovšem
£ jeho zrádcování nebudeme uic dělati, protože
majitelská trojice sama nemůže 0 sobě 8 určitostí
říci, že dv nár.da náleží a nemůže tudíž nikoho
vylučovati. O mladočeskou politiku se ovšem sta
rati nebudeme, protože se snad nejde vhodný pro
středek, který neodvislého „Ratibora“ přiměje
k lepší disciplině.

Vollčská schůze koná se dnes o půl 8.
hod. v Klicperově divadle, kde se představí jako
poslanecký kandidát do zem. sněmu p. dr. Frant.
Ulrich. —

Veřejná protestní schůze. Župníod
bor Zem. jednoty řemesl. a živnostenských spole
čenstev v Hradci Král. pořádá v neděli 9. února
v sále Živnost.-čtenářské jednoty veřejnou protestní
schůzi všeho Živnostnictva a obchodnictva | proti
oddalování starobního a invalidního pojišťování
živnostenského vládou. Referuje říš. poslanec F.
Kratochvíl. Po této veřejné schůzi koná se řádná
valná hromada župního odboru.

Byt k promejmuti, nebo:»Zde lze byt
pronajmouti«, také: »Byty se pronajmou« a pod.
vídáme často za okny domů. Někde připojují, ko
lik má byt pokojů, neb přidávají: »s příslušenstvím«.
Tyto dny jeden vesničan, který asi způsob nabízení
bytů nezná, pravil, že se tomu nediví, že je v Hradci
tolik bytů prázdných, poněvadž to jsou vesměs byty
malounké, byty pouze o jednom okně. On se totiž
domníval, že je v domě tolik prázdných bytů, kolik
těch oznámení za okny. Když pak mu bylo vy
světleno, že v tom domě, kde je lístek »Byt«, pouze
jeden byt je uprázdněn a že jen pouze tam, kde
je lístek »Byty«, dva neb tři snad byty lze na
jmouti, pravil: »Divné to mají v těch městech
»prauchy.« Proč to neoznamují pouze jedním lístkem
na dveřích a neudávají také hned, u koho lze byt
najmouti? Vypadá to tak, jako by páni měšťané
si nepřáli, aby se lidé z venkovu do města přestě
hovali.< Tuhle povídal starší venkovan, který si zde
hledal byt, že vešel do domu, kde byla cedulka
v okně druhého poschodí. Když přišel do druhého
poschodí, bylo mu řečeno, aby se optal u domov
níka, který bydlí v přízemí. V přízemí pak plno
dveří a nikde nápisu. Až konečně ve sníženém pří
zemí, kde se náhodou dvéře otevřely, našel domov
níka. Domovník sice potvrdil, želze byt ve IL.posch,
najmouti, avšak nájemné se musí vyjednati 5 domá
cím pánem, který bydlí — kdesi na druhé straně
města. Když pak našel byt domácího pána, byl
nucen odejíti opět s prázdným, poněvadž ho neza
stihl doma. Nemoha se zdržovati, odejel a požádal

ísemně jednoho známého, aby mu byt vyhledal.
Proto jest žádoucno, aby se uprázdněné byty na

bízely pouze oznamováním na dveřích domovních,
avšak také s určitým udáním místností, nájemného
a s kým lze o nájem vyjednávati. Jedná se hlavně
o lidi z venkova drahou přijedší, kteří mívají často
čas přesně odměřený. Bude zajisté ku prospěchu
najímatelů i nájemníků.

Reklamace v příčině plesu Jednoty
katolických tovaryšů, který pořádán bude tuto ne
děli, přijímají a vyřizují ještě dnes a zítra v sobotu

„ Jenčovský, důovedoucí u pí. Soudilové a p. J.
olák, strojmistr v bisk. knihtiskárně.

Důvěrníci našich venkovských vo
Měd okresu královéhradeckého a nechanického
žádají ae, aby se dostavili ke konferenci, konané
ve středu dne 12. t. m. o 3. bodině odpoledne
v Hradci Králové v Adalbertinu.

Dary. Redakci t. 1. odevzdány byly dary:
* na utiskované Slováky od Odbočky všeodb. sdru

žení křest. dělnictva v Dašicích K 9-38, od pp.
Feigla a Byčiště zde 2 K, od dp. Martina Kloudy,
administrátora.v Ronově 21 K, od nejmenovaného

dárce 40 K na kapličku ve Smržově,od dp: Vinc.Rameše zRadiměna katol. organisaci3 K.
Zálošna v Hradel Králové (Maléné

městí 117—8) enižuje míru úrokovou s půjček smě

nečných o '/,“,. Ze vkladů platí na dále 4%,
dnem po vložení do dne před vybráním.

Zálošna v Hradel Králové. Výlus
sa měsíc leden 1908. Vlošeno K 165.376 96, vy
bráno K 18592476, sůstatek K 1,588.60221,
půjčeno K 7978074, apleceno K 7101865, zů
statek K 1,385 6531-78. Početúčtů 3180. pokladní
obrat K 604001-43, sáruční fondy K 222.460:90

Z Černilova. Katolická nár. jednota naše
pořádala dne 2. t. m. velice zdařilou sohůzi, na
níž po pěkném proslova vldp. děkaca Seidla před
nášel dp. Sabula z Hradce Král. o „Volné my
šlence.“ Poukázal na veliké nedůslednosti toho
sdružení, na jeho choutky panovačné a vysvětlil,
jsk u volných myslitelů velice se rozcbází prakse
s lákavou theoril. Delší přednáška sledována až
do konce s napjatou posorností. Pak dáno slovo
p. MUDru Pekařovi, který poukázal na nynější
nesnáze české politiky, na malou obětavost těch.
kteří nás dosud vedli, na potřebu reformy českého
sněmo. Představil se jako navržený kaudidát za ven
kovskou skupinu Král. Hradec-Nechanice. Problásil,
že nebade nyní voličatvům přinášeti plno slibů, ale
—že bude-li důvěrou voličatvapoctěn— chce pra
covati k jeho blaho svědomitě. Krásně přednesená
jadrná řeč obecné se líbila. Kandidatura jeho přijata
přečetnými přítomnými voliči jednoblasně. Nyní
ještě zbývá konferovati s jinými našimi důvěrníky
dvou jmenovaných okresů, což ge stane dne 12.
t. m. MUDr. Pekař znám jest v Černilově jako
muž lidumilný a opřímně zbožný, k:erý sice nikdy
do popředí se netřel, ale přesto na vřelou žádost
známých odhodlal se postaviti se nám v čelo avy
staviti se na přední stráži nepřátelské střelbě. Čest
budiž intelligentovi, který nedělá opatrnického Ni
kodema, a v prostřed bouře prohlašuje brdě své
katolické přesvědčení, za něž od synů světa tohoto
trží de jenom pobana. Paa dr. Pekaf má menší
hospodářství, jež pilně spravuje. Rozumí dobře
z bezprostředního nazírání bolestem venkova a
zvláště chudších rolntků. Proto vítáme jeho roz
hodnutí 8 velikým povděkem. Obětavému tomuto
intelligeatovi, jebož dobře známe, uvěříme spíše,
než některému lačuému mandátolovci, který dovede
sytiti voličstvovýbradnělesklýmifrázemia celymi
kopami slibů. Po řečech podány zprávy za uply
nulý správní rok, které byly velmi utéšené. Nato
přikročeno k volbě nového výboru. — Oznamujeme,
že poslední neděli masopustní sehrají ochotníci naší
jednoty dříve již vybrané jednoaktovky: „Blázinec
v prvním poschodí“ a „Vzorný vlastenec“ ©Zdař
Bůh všemu našemu počínání!

Z Rychnova m. Km. Další příspěvkyna
postavení nového monumentálního kamenného kříže
hřbitovního u nás v Rychnově ochotně věnovali:
p. JUDr. Jos. Kalis, býv. starosta rychnovský a t.
č. soukromník zde, 25 K; p. JUDr. ČeněkLanger,
advokát a t č. starosta města Rychnova, 20 K;
p. Alvín Jeschke, c. k. notář zde, 20 K; p. Kar.
Rathouský, majitel knihkupectví a knihtiskařství,
první radní a náměstek starostův zde, 20 K; vdp.
c. k. gymn. katecheta v. v. P. Adr. Rotter v Hradci
Král., 20 K; p. c. k. rada zem. soudu Kar. Rotter
v Hradci Král. 29 K; pí. Anna Můhlštejnová,
vdova po měšťanu zde, 20 K; pí. A. Kuncová,
chudá vdova zde, 20 K; (2. část.; celkem dala
50 K); p. J. Horák, měšťan,souk. mistr a obchodník
zde, 20 K; vdp. děkan P. Frant. Šafránek, býv.
farář lukavický v. v. zde, 20 K; p. Fr. Kurc, po
kladník městské spořitelny zde, 20 K; p. J. Kalis,
hodinář a zlatník zde, 10 K; vdp. farář P, Ant.
Šklíba v Újezdě, 10 K; vdp. farář P. AL Krsek
v Babicích, 10 K; p. Jan Mazáč, obchodník zde,
10 K; dp. P. Jan Šandera, c. k. gymn. katecheta
zde, 10 K; dp. P. Ant. Rubik, katecheta měšť.
škol zde, 10 K. — O další příspěvky rodáky a
příznivce rychnovské uctivě prosí a penízek účelu
svrchu naznačenému přijaté veřejně v »Obnově«
kvitovati bude čestný biskup. konsistor. rada a c,
k. profesor v. v. dr. Tom. Kouřil v Rychnově
nad Kn.

Z Hromova m. H. Na připomenuté již
valné hromadě p. Jos, Kovář poznamenal, že spo
lečenstvo tkalcovské „Vzájemnost“ rozesílá již své
znamenité výrobky do nejrůznějších krajů Rakouska,
ba iza hranice. Stáledocházející děkovací přípisy
potvrzují, že tento zdárný svépomocný podnik
saalouší největší podpory. Huoutí katolické má ve
„Vzájemnosti“ nejlepší podporovatele. Nechť se
pokračuje v hnutí obrodném, necht ge podporuje
úsiloě naše Časopisectvo! Přátelé, agitujte mezi
snámými pro Všeodborové sdružení křesť.dělnictva
a zakládání volných organisací| Dle jednatelské
správy za r. 1907 konáno 10 schůzí výborových,
3 schůze přednáškové a 155 schůzí volebních.
Spolek zastoupen byl na slavnostech Jeďnot jiných
četně. Konáno 6 konferencí. 21. června pořádán
manifestační sjesd v Náchodě, který se velmi
krásně vydařil. Tábor lidu 22. září terrorem ne
přátel znemožněn. Spolek pořádá každý čtvrtek
v zimním období debatní večírky ve spolkové
místnosti. Po několik večerů přednášel za pěkné
účasti p. učitel Havlík o samosprávě s obecním
zřísení. Mikulášská zábava snamenitě se vydařila.
Spolek rozšiťoval veliké množství časopisů — bě
bem roku 20.074 čísel. Knih půjčeno 1.109 svasků.
Příjem sa to 11:2 K. Dp. Šourek daroval jednotě
45 kmib velice cenných. Zdař Bůb!

Z Hoře. (Jame ještě v Cochách, či v nej
temnější Africe ?) Pan Staněk, jednatel basičaká
čapy Hořické, dopustil se v očích duchařů a pře
mrštěných „pokrokářů“ vojických neslýchaného
zločinu tim, že dovolil, aby v jeho bostjaci „Od
bočku všeodborového odražení křest. dělnictva“
měla svou místoost. Proto výbor sboru dobrovol.
hasičů ve Vojicích, patrně inspirován pány F. Vo
máčkem a Vagenechtem, takto velikými spiritisty,
v „N. H. Novinách“ obořil se „jednomyslně“ na
p. Staňka, aby bod svou faokci alošil anebo „Od
bočku“ ze své místnosti vypověděl. Pan Staněk
Jako charakterní muž u živnostník odpověděl, že
nemá pražádné příčiny, proč by katolické dělnictvo
ze své místnosti vypovídal a de si ve své živoosti
nedá nikdy od nikoho porouče'. Jako předák žapy
zastává svoji fuokci řádně a po jeho hostinci ai
komu nic není Zajisté! Celý útok vyšel z mozků
několika epiritistů (kteří ai takto říkají „pokro
káři“) « vedou slovo v místním sboru. Tito lidé
by chtěli nyní komandovati cel.u župu, ale ba
pičetvo našeho okresu jest již tak vyspělé, že ví
dovede vážiti každého přesvědčení. Svobodu pře
svědčení znásilňovat dnes dovedou jen šílenstvím
proti křesťanství posedlí lidé. Jen, pánové, vná
šejte náboženské a politické spory do spolků ha
sičských ! Tím je jistě nejdříve rosbijete. Katolické
uvědomělé hasičetvo, jehož jest ve členstvu většina,
jisté si nenechá podobné jeduání Jíbiti, £ my tímto
tento drzý útok na svobodu živnosti a přesvědčení
přibíjíme oa pranýř před zraky voškeré české
slušné vefejnosti. Hanbouse člověku krev žene do
tváří, hanbou by masilo shořet české brdé kat
lické Lasičstvo, kdyby se stalo, co žádá diktát „či
duch) spiritistů! ©Bjčustjerne Bjóroson napsal ve
své obraně Poláků proti Prusům toto: „Porobený
národ nemusí zahynouti, dokud si zachová nábo
ženství s půdu. Jiéna nejslavnějších učenců všech
oborů a národů račí nám za pravdy náboženské|“
Ale šlechetný, hrdý, veliký Bjóistjerne, u nás
ještě nevymřeli Neronové, kteří volají: Křesťany
šelmám! Či máme v župě hořické inkvisici se
sídlem ve Vojicích, která diktuje šapé: „Každý
hasič, jenž není stoupencem Volné Myšlenky, a
dovolí si dost málo nábožensky amýšletí, musí
změnit přesvědčení, nebo pryč s ním z našich
řad?“ Oč jste horší barbarů a Maďarů! Jak jste
ubozí a směšní|

Z Chrasteeka. Volebníagitacejest u nás
v plném proudu. Všecky strany protináb ženské
přímo proti nám zufí, nejvíce však řádí agrárníci.
Lid katolický jiš mnobo problédl a nevechá se
svésti s pravé cesty. Páni agrárníci pořádají
schůze řepařské, aby zlákali lid k svým politic
kým záměrům Lid váš jim odpověděl, že nedá
své přesvědčení za řepovou akci. Rosičtí agrárníci
přísně zakázali bostinskému p. Slavíkovi v Rosi
cích, že nesmí propůjčiti sál pro naše schůze, a
p. Slavík se dle rozkazu velkomyslných agrárníků
řídí. Proč se jen ti „svobodomyslní“ páni tolik
pravdy bojí? Snad také p. hostinský o nás kato
lky nestojí, pročež ho neobtěžujme svými penězi.
Nenecháme se klamati, i kdyby agrárníci poslali
nám třeba deset Hofdků! My půjdeme neobroženě
se vší obětavostí za svým neunavným pracovníkem
dp. Benešem, který jest naším nepřátelům trnem
v očích. Nechat ho Bůh sílí ještě dlouhá létaI
Práci naší zdar Bůh!

Z cehrudimského a nasavrckého
vemk. okresu. (Opozděno.) Strana katolicko
národní kandiduje ve venkovském okresn chra
dimako-nasavrckém za poslance na zemský sněm
říšského poslance, rolalka a starostu ve Vrbici,
p. Františka Šabatu. P. poslanec je znám jako
pravý, dobrý rolník, je mužem velmi vzdělaným,
pro bezáhonný karakter, znalost politických po
měrů, bystrost úsadkua borlivou činnost všeobecně
váženým, ve svém vystupování skromným, k jiným
stranám politickým mírným, ale otevřeným 8 jest
katolíkem z nejhlubšího přesvědčení. Na říšské
radě osvědčil svou péči o venkovský okres, který
zastupuje, podáním pilného návrhu na nouzovou
subvenci po škodách, živelními pohromami způso
bených, na který bylo věnováno vládou chrad.
okresu 16.000 K. Nejen v katolickém Klubu na
Hšské radě těší se velké vážnosti, ale také strana
agrární jej umí oceniti, což se nejlépe ukazoje
tím, že její členové usilovali sískati ho pro sebe,
coš se jim ovšem při jeho karaktera nepodařilo.
Ohrudimsko-nasavrcký venk. okres může si gratu
lovati ktakovému kandidáta poslanectví na semský
sněm, a voličové všech stavů, pokud u nich roz
hoduje rozum a opravdová péče u jejich vlastní
sájmy a vejdražší zájmy celého národa, projeví
jistě svou důvěru p. říšskéma poslanci tím, že
voliti jej budou za svého zástupce. Strana agrární
na schůzí v Chrudimi dne 26. ledna usnesla se
kandidovati gymnasijního professora z Chrudimě,
p, dra Hnídka. Je s podivením, že nenalezli sgrár
uíci, kteří jsou eorganisování na základě stavov
ském, kandidáta se svého stevu, rolníka. Je po
divno, že agrárníci, kteří stojí proti městům, ve
městě vybrali si kandidáta a to ne oekonoma, ale
professora. A ještě více je pudivno, když si svolí
za svého zástupce muže 32letého, o kterém dříve
neslyšeli, že by nějakou činností politickou nebo
činností ve prospěch jejích stavu se byl vysna
menal, ale še vjeho rnce skládají péči osvé
sájmy hned, jakmile ho uslyšeli mluviti na volič



-ské achůsi p. Sebatově proti straně katolicko
národní, a když se jim propůjčil za bojovníka
proti této straně. Nejsmatnější při tom jest, že tento
pén je kočsem, který však nejen še nenosí kněž
skébo koláru, ale ani mše sv. neslouží, ba jako
soplent na Vinobradech podepsal i provolání středo
školských profeseorů na zlaicisování středních škol,
t. j. na. odetranění křesťanského náboženství a
vůbec křesťanského rázu těchto škol. Avšak dle
liberálního ducha, který vládne ve straně agrární,
možno svoditi, že právě proto si zvolili páni
agrárníci p. dr. Haldka za svého kandidáta, že
je kočzem, aby mohli pod tou firmou klamati
voliče, že je knězem, který stojí proti straně ka
tolické i proti hlavním požadavkům katolickým.
Takového muže potřebují a tu již nehledí k tomu,
že je to mladý, dovud neznámý pán, professor.
Divně se to věru vyjímá: kandidát venkovský,
upřímný, skušený a vzdělaný rolník, upřímný ka
tolik — a kandidát také venkovský, ale mladý, měst
ský c k. gymnasialní professor A „liberální“kněz,
bojující proti kstolické Straně. Volitové, kteří
nejsou zaslepení vášní proti katolické straně 8
kterým jde o platné zastupování zájmů národních
i venkovských a také o zájmy katolické, dovedou
si snadoo vybrati.

7 Nového Bydžova. V důvěrnéschůzi,
v niž předoášela slečna Františka Jakubcova
s Prahy, přítomno bylo 400 žen, a položeny zá
klady ke katolické ženské organisaci. Nové členky
mobou se blásiti u p. jednatele katol. nár. jednoty.

Z Orlických hor. Vpohoří našem máme
zvláštní výchovné orgány v osobě toho neb onoho
starosty nebo člena obec. výboru. Jak se pisatel
těchto řádků přesvědčil, jsou roztroušeny dosti
zbusta tito „paedagogové“ po osadách našich. Ja
kým však právem dovoluje si takový starosta neb
obec. výbor rozkazovat, aby bostinský nedovoloval
vykládat v jeho hostinci katolický tisk? Tisk náš
má nejvíce nepřátel, o ném platí staré nezvratné
přísloví: „Mnoho nepřátel, mnoho cti l“ Kdu čte a
pilaě sleduje delší doba tisk tří nám nejznámněj
ších stran, mosí dát o tisku katolickém úsudek
nejlepší, poněvadž tiskem katolickým bojuje po
utivoat a společenská slušnost oproti sobectví 8
duševní zkáze. Nemíním urážet protikatolický tisk,
ale z posudku slov svých neodolám ani puntík.
Že ze sobectví prýští nevěra a z nevěry rozerva
nost a skáza lidstva, toho dokladem je dnešní
apolečenská nespokojenost. Tisk, který píše sebe
uhlazeněji, zavání-Ji duchem nevěry,je tisk špatný
a pro společnost lidskou zábuboý. A proto, kdo
chce skutečně a opravdově prospívat lidu, nad
nímž má jskési právo výchovné, poněvadž ten lid
si bo zvolil, nesmí odporačovati výhradně četbu
protináboženskou a zakazovat čísti tisk katolický.
Jak se to srovnává, když takykatolík nejen že
básí různé vtipy na katolické institace, ale i tyto
hledí odstranit? Kdy přece přijdou ti uaši taky
katolíci k jednoduchému poznání, že to, co jest
katolické, nemůže býti protikatolické?

Katolická Jednota v Nové Velnad
Pepelkeu pořádala dne 2. února spolkovou
schůzi za velké účasti okolních vesnic. Téměř
500 účastníků naplňovalo spolkové místnosti ze
všech vrstev obyvatelstva. Řečník p. J. Mužík,
sekretář z Bradce Králové, promluvil o „Volné
Myšlence“. Přednášející napjatou pozorností všech
sledovaný odměněn byl pochvalným potleskem.
Do schůze připuštění i příslašníci jiných poli
tických stran, z nichž jeden nedul si ujíti příle
žitosti, aby surovým způsobem, velikým křikem
nedal oa jovo svoji duševní „pokročilost“. Teprve
po opětovaném důrazném vybídnutí opustil míst
nost, neopomenuv dříve nadávkami uleviti svému
maroému vsteku. Sebůze skončena byla velmi
zdařilými solovými výstupy a budebními čísly,
jež přednesli členové sdružení českoslov. mládeže
Po schůzi konáne porada důvěrníků volebního
okresu Lomnice, Jičín, Sobotka a usneseno za
kandidáta strany katol. lidu navrhnouti ústřední
mu výbora p. J | Cermana, rolníka ze Staré
Lomnice. O volbách referoval důvěrník dp. Láš
z Lomnice u. P.

Z Mladočova a Litemyšle. Organisace
katol. mládeže pořádala v Mladočově v hostinci
p. Motyčky důvěrnou achůzi dne 3. února, jež se

pěkně zdařila. Na schůzi přednášel pp. Jao Rožek z Hor. Újozda, dále Jos. Motyčka z Mlado
Sova, Fr. Simon z Mladočova a J. Kovář ze Zr
nětína. Vhodné, časové feči střídaly s národními
písněmi. Přítomní byli sdařilými přednáškami
nadšeni a povzbuzení k další práci. Srdečný dík
pp. řečníkům, jakož i pěveckému kroužku s Hor.
Újezda sa jejich práci a obětavost. Zdař Bůh|

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazuje za leden 1908: vloženo na kníšky více
o K 20161878, na běžný účet vloženo více o K
211.715-81,sstatek vkladů na knížky K2,923:35866,
na běžný účet K1,077.076:14, úbrnem K4,000.434-79;
hypotečních půjček vyplaceno K 70.089'17, zůsta
tek K 2,243.342-20, oskomptovaných směnek K
239 31684, vkladů v jiných ústavech K 1,186975'58,
cenných papírů vlastních K 291-746:40, lombarda
K 22.060-—, záloh k sáúčtováníK22.133*71, hoto
vost pokladní K 12.199.68, obrat účetní a pokladní

. sa čas od 1. do 81. ledna 1908 K 3,411.773'90.

Žena kandiduje ve Vys. Mýtě. Na
neděli 3. února t. r. vysokomýtskými „po

krokovými“ ženami schůze du sálu p. Tejnory, ve
které sl. Támova, učitelka s Prahy, jako kandí
dátka poslanectví do sněmu semského představila
se svým věrým i nověrným Kandidátní řeč sleč
nina vyzněla věcně, elegantně, ber bombastu, při
tom avrchovaně opatrně. Ovšem neslíbila nám, že
v parlamentu státi se chce mimo jiné taky stráž
kyní nábošenského cítění, bez kterého každá žena
bez rozdílu jest přeubobým tvorem. To nemohlo
nás však překvapiti od nohsledky flosofa Masa
ryk« a pobratimky pánů eoc demokratů — vymě
nilať slečna za pobytu svého ve Vys. Mýtě s pány
pocialisty dvorně návštěvu ©Naproti tomu úžasem
nás naplailo a krev stadu vehoalo nám do tváří,
že samosvané repregentantky žen vysokomýtských
vyslaly na tribunu fankoionářky, které sotva u
mějí čísti, že jako řečníci vyslaly na tribinu
„pokrokovou“ žena, která snad dobře uplatniti by
se mohla ve sbromáždění, kde jednalo by se 0
draní peří, naložení zelí, vydrhnatí podlahy a ji
ných užitečných pracích, ale nikdy ne tam, kde jed
nati se má 0obeslání zákonodárných sborů. Takové
zesměšnění ženského hnotí rovná ge zločinu na
vlastní krvi spáchanému. Bezmyšlenkovité, odporné
slabikování (sl. poslankyně in epe musela pomá
hati), za jaké by dítě z IL třídy obecné školy
muselo býti pskáráno, pracné shledávání otřepaných
floskulí ze smačkaných papírků mělo prokázati kul
torní a politickou vyspělost žen vysokomýtských.
Za takovou bezpříkladnou blamáž nemohou býti
ženy vysokomýtské slovutnému „pokrokovému“ po
tadatelstvu vděčnými. — Několik tmářek

Evangelický farář spolapracovní
kem pokrokáře Al. Hajna. Co na tom
evangolíkům záleží, že Hajn vystoupil z katolické
církve, aniž by se k evangelické přihlásil? Co jim
po tom, že biblické příběby pokládá za lidské vý
mysly a že Krista za Boba neuznává? Proč by
ae trápili, že jako Masarykovec vlastně jest proti
všem dosavadním náboženekým gpolečnostem v Če
cbách? Ani to je nemrzí, že Hajn souhlasí s Ma
sarykem prohlásivším, že náboženství má býti vy
loučeno ze škol, třeba že si evangelíci vlastní
konfesní školy vydržují. Když pověstný Juda pro
hlásil, že náboženství lideké vždycky bylo obcho
dem a řemeslem, ta Hajn, takt ctitel Husův,
Komenského a Chelčickéh), zastával se toho lbáře,
který zlehěil čest věřicích vůbec, jako vyvikajícího
hrdiny. Ale to všecko nic -— pranic. Ti, kteří
v ústech mají ovanjelinm, evanjelium a zas evan
jelinm, mají z Hajna radost, masejí ho podporo
vati. Vždyť vědí, že evangelickým farářům neubli
žuje; on za to otiskue nízké přezdívky a beze
ctné lži o katolících. A tak evangeliétí strážcové
evangelia spojují se s podporovatelem „Volné
myšlenky“, s mužem, pro úěhož jest evangelium
věcí překonanou, proti katolikům, kteří evange
lium bájí. Hodně daleko to dopracovali strážcové
evangelia Měl by na ně přijíti Komenský, aby
jim zahřměl do duše, že buďto mají se zřeknouti
intimního přátelství s mužem evangelium podceňu
jícím anebo necbati raději nedůsledné hrya říci,
že jim na záchraně evangelia dočista nezáleží.
Pěkně ai to spojenci nastrojili v Ranné 30. jedna
ve čtvrtek Byla tam voličská schůze evangelí
kův a pokrokářů. Ovečky pana Šádka ovšem
nesměly zvědět celý kulturní program pardubskéóho
kandidáta, ač jejich pastýř „Osvětu lidu“ dobře
čte a program jeji zná. Předsedou schůze stal se
ovšem p. evang. furát Šádek. A Hajo mlavil úho
řovitě, hodně opatrnicky. Zmiňoval se o všeobec
ném volebním právu, o pojištění etarobním a in
validním, o rentových statcích, opravení jednacího
řádu a podobně. Že však jeho Činnost na sem
skóm sněmu by hlavně byla vyplněna bojem „proti
klerikálním“, o tom nic. unu — obratný to pán,
má už nějakou školu! Katolický pan farář Elitzer
v odpovědi poukázal, že příčinou bídy rolnikův a
živnostníkův jest liberalismus. Pan Šádek nato
promlouval, že naše církev byla vědy při šlechtě
a hierarchii, těm slouží. Pane Šádku, evangeličtí
faráři musl si dávati sami moc pozor, aby neza
vadili o bobatětho presbytera. Jinak zle a zle“
A nebyla ta vaše církev krátce před Bílou borou
zcela ve vleku zpupné, zbýralé a sobecké šlechty?
Víte přece, co prováděli defensoři jako hlavní pá
nové církve, jak nemilosrdně trestali každého evan
gelického kněze, který si vůči těmto karabáční
kům stavu selského chtěl trochu samostatnosti za
chovat. Naši kněží za věku Karlova hájili vydatně
selský lid proti zpopné šlechtě. Za věku husit
skóbo však začalo nevolnictví a při šíření prote
stentetví svíjel se sedlák i kněz protestantský pod
panským karabáčem. Tenkrát šlechta znamenala
všecko, vždyťji Latber tolik proti rolnictvu podporo
val! Toble přece máte vědět. Také p. Šádek pře
kroutil emysl katolického provolání, v němž se
mloví o podpoře starců a poukazuje 8e na nutnou
podporu katolické omladiny. Dp. Elitser vytkl, že
by meměl mluviti o bumanitě p. Šádek který tak
droný útok napsal proti již zesnulému biskupu
Brynychovi. — A uvašte, Hajn docels začal mlu
viti o katolickém falšování historie o Husovi, ou,
který přece ví, jak celá desetiletí balamutili evan

goci český národ spisem podvodníka „Pogie“ ousovi. — Taky si stýskal Hajn, jak prý byl drem
Horáčkem sosměšňován, jako by zapomněl, jaké
sprosté přezdívky a vtipy o katolících ve svém
orgánu tiskne. (Chtělboditi trumf tím, že prý
krounský p. farář Mimra pssl o něm jako o

tueologovi ze semimáře vystooplém. Tomu je
už. pane Hajve, přes deset let; „Obnova“ sama o
pravila, že ge stala myýlka v osobě. A jaké banění
vtom článku „Almanachu“? Tam přece nemrzí se
právě Mimra na Hajna jako boboslovce, ale ma

toho, který vydíral pověstný „Ruch.“ A ten jstevydával. Pročjste jen, pane opatraý, také se ne
tásal, z jakých příčin nazývá „Obnova“ váš žurnál
listem bezectným?Toby byl bližší předmětk dis
kussi. Bývalo by se vám toho povědělo dost. Dp.
Elitzer aspoň Hajnovi pověděl, jak jeho list psal
lži o jeptiskách. A teď Hajn místo důkladného
vyvrácení bned se rozpovídal o jeptiškách vůbec.
Schůze ukončena bez resoluce a za malého po
tlesku přítomných. Víme, že přes všecku pětrosí
politiku Šádkovu v samých evaogolících nadchází
urědninění a že poctivě věřící evaogalík hlas svůj
nedá muži, jehož orgán přečiny židovaké a 8o0ia
listické tolik tatlá, ale proti katolictva tolik sprostě
vyjíždí Katolický kandidát nejen že bude hájiti
zájmy katolické, ale neublíží nespravedlivě evan
gelikům. Nejmécě pak humanitě, lidumilnosti Haj
nově bude věřiti ten, kdo četl články „Oav. tidu“,
uveřejněné oa obranu pokrokáře dra Lhoty, který
bolí zbil kněze vlákaného do pokoja. — Tažte se
všade pana Hajna, proč nekandiduje zs Pardubice
Huolice-Chlumec, proč teprve nyní ohlašuje se tam
jiný pokrokový kandidát. Pardubice totiž p. Al.
Hajna velmi dobře znají.

Volební schůze v Mrákotimě. V ne
děli 26. ledna pořádal v Mrákotíně kandidát
strany katol. lidu p. Krejsa, starosta ve Zderazi,
voličskou schůzi. Ač svolána pouze v poslední
chvíli, bylo účastenství slušné. Pan kandidát po
zvolení pře“sednictva (p. Málek, p. Jos. Pospíšil
a p. Netolický) v delší řeči ukázal na poměry
nynější doby, jimiž trpí i malorolník i řemeslník
a dělník, a co jich příčinou, načež vysvětlil, na
jakých zásadách pracovati chce, bude-li důvěrou
voličů poslancem zvolen. t.j. na zásadách křesťan
ské spravedlnosti. Řeč jeho působila dojmem
upřímného, poctivého zastance práv lidu, jakým
se již také jmenovité v okresním zastapitelatva
ve Skotči osvědčil. Řeč jeho také příznivě byla
od přítomných voličů přijata.

Ze Gmrdeva. Schůze a nás stíhá schůzi.
Dne 18. ledna zavítal k nám p. říšský poslanec
J. Prokop, aby podal zprávu o dosavadní činnosti
říšské rady a klubu katol. poslanců zvláště Re
ferát p. poslance vzat na vědomí i působení jeho
i celého klubu schváleno. —Dne 26. ledna svolalo
několik zdejších agrárníků schůzi. Aby našinci
v hojnějším počtu přijíti nemobli, nalepeny plakáty
až před samou schůzí Do schůze se dostavili evan
gelící z celého okolí, patrně na zvláštní pozvání
jako jeden muž, majíce v čele p. Výborného, ná
jemce velkostatku Vrbice, jenž patří nejkatoličtěj
šímu majiteli, c. k, tereziánskému ústava šlechtičen
na Hradčanech v Praze. Pozvaný řečník jen ně
kolika opstrnými slovy dotkoul se strany sociálně
demokratické, nechal stranou program agrární, zato
však ua stranu katolickou vychrlil spoustu potap
po způsobu „Cepn.“ Kdo slyšel řečníka, musil při
avědčiti úsudku „Rovnosti“, ve straně agrární že
vezmou agráralci do svých služeb každého, o kom
vědí, „že má dobrou dršťzxa a dovede statečně
apilat.“ Kdo měl být získán? Evangelíci? Ti
budou voliti proti katolíkům třebas toho robatého
z pekla, vždyť volili při ožší volbě do říšské rady
jednomyslně sociálního demokrata. A katolíci?
Kteří se cbýlili na stranu agrární, z řeči té po
znali, že je to strana ve vleku protestantůa proti
katolická. — Dne 2. t.m. konána zde schůze ka
tolického lidu, ve které se představil jako kandi
dát poslanectví do zemského sněmu p.Jos. Adam,
starosta obce Čachotína. Po řeči p. Adama přihlá
sil se ke slovu p. učitel Vlk, jenž vřele doporu
čoval kandidaturu p. Adama. Řeč jeho řízná a
vtipem kořeněná přijata souhlasem přítomných
voličů a důvěrníků a p. Adam jednomysloě přijat
za kandidáta pro okres ChotěbořHabry. Shromáž
dění voličové byli mile překvapení vystoupením a
řečí p. učitele Vlka, který se bez bázně hlásí ke
praporu katolicko národníma, a to tím více, že
učitelstvo va vůkolí šmahem se hlásilo při pošled
ních říšských volbách k mladočechům a při užší
volbě k sociálním demokratům. Takových Vlků,
Pane Bože, houšť! Nyní ovšem horají pp. učitelé
pro agrárníky—zajisté vnaději,že jim vymohou
větší platy a žádanou volnou školu.

Ze Žamberka. V neděli due 2. února t.
r. byla v našem městě konána veřejná schůze vo
ličeká, na které promluvil náš kandidát posla
nectví p. Martin Typlt, mistr kovářský z Týniště
nD.O. Po zahájení schůze p. Fr. Kolářským, který
uvítav přítomné, poděkoval za hojuou účast, před
stavil p kandidáta a vyzval shromáždění, aby si
zvolilo ze svého středu předsednictvo. Zvolené
předsednictvo, ačkoli nebylo z naší strany, sacho
valo se nestranně, což mu slouží ke cti. Schůze
trvala přes 2 hodiny. Průběb její byl klidný, tak
že p. kandidát mohl svůj program docela nerušeně
přednésti.Řeč p. kandidáta byla od obecenstvase
sájmem vyslechnuta ; svláště program živnostenský
svým obsahem přítomným živnostníkům se zamlou
val. Po ukončené řečip. kandidáta přihlásil se
ke slova přítomný advokátní koncipient p. dr.
Langer, který snažil se p. kandidáta zatáhnonti na
pole právnické, nadháněje tím kandidatuře p. dra.
Švihy. Na dotasy jeho mu p. kandidát trefně a



srosumitelně odpověděl. Dále se přiblásilo několik
mladíků, kteří chtěli svými nemístnými dotazy
dojem schůze seslabiti, načež p. předseda schůzi
ukončil. Pan Typlt svým vystoupením odporučil se
znamenité.

Ze Stupárovie u Gelč. Jeníkova
Dne 2. února t. r. odpol. odbývala se u nás zda
Hilá schůze katol. lidu, svolaná p. Cemperem, rol
níkem ze Stupárovic. Referentem schůze byl pan
děkan Turek s Golč. Jeníkova, který ve své řeči
objasnil stanovisko katolického lidu a katolických
zemědělců zvláště a ponkazoval k tomu, že nutno
jest, aby katolický lid se organisoval a na základě
křesťanském soustřeďoval a svorně spojenými si
Jami postupoval. K slovu se přihlásil pan Satorie,
rolník ze Sirákovic, který krásnými, přesvědčivými
slovy líčil, proč nemůže katolický zemědělec vo
liti ani agrárníka ani soc. demokrata, Kdyby jen
takových « tak uvědomělýchroloiků bylo na českém
venkově, mohl by si katolický lid gratulovati;
Škoda jen, že se pan Satorie pohnouti nedal, aby
sám do zemského sněmu kandidoval ©Takových
lidí potřebuje náš venkov jako soli. Za kandidáta
do semského sněmu odporučil pan Satorie p. Jos.
Adama, starosta v Čachotíně. K slovu se přihlásil
dále p. Svoboda, rolník ze Sirákovic, který rovněž
edporučoval za kandidáta do snému p. Adama a
přál si, aby pro případ užších voleb katol. semé
dělci nevolili ani agrárníka ani 8o0c.demokrata,
ježto obě strany jsou nám nepřátelské. Pan děkan
a psn Satorie však odporučovali rozhodně pro
případ užších vuleb, voliti agrárníka, poněvadž
vědy jest lépe voliti ze dvou zel to menší. Za
kandidáta katolickóbo lidu do sněmu byl přijat p.
Jos. Adam, etarosta z Čachotína, a bylo vysloveno
přání, aby pan kandidát také knám zavítal a svůj
program vysvětlil. Po zvolení důvěrníků sa Stu
párovice, Ráj, Spytice, Skreje, Chráštice byla tato
adařilá schůze p. předsedoustarostou Jos. Fochsou
se Birákovic skončena.

3 Časových«5n Úvah):

Volby
do českého sněmu

od Dr. Fr. Skalického.

Leták tento obsabuje stručné vylíčení »vý
spamu českého sněmu v obleda politickém i ho

- epodářském a přináší podrobné předpisy volebního
fádu. — Cena 8 b, při hromadné objednávce %a
polovinu.

Nepostrádatelná pomůcka
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Různé zprávy.
Kralovražda v Portugalsku. Porto
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udvík pudli 1.února zákeřoým přepadem, když
jeli alict lisabonskou. Mladší princ Manuel po
raněn. Chyba na obou stranách. Carlos již delší
doba věděl, jak vře nespokojenost v obyvatel
etvu pro finanční krisi, ale přece raději vy
hledával zábavy, než by celou pozornost vě
noval státním reformám. Přední jeho rádce
Joao Franco počal prováděti reformy sic ener
gicky, ale příliš bezohledně, hové však při tom
některým výstřednostem královým, Atentát na
Carlosa ohlašován již různým způsobem dávno
dříve, široce rozvětvené spiknutí připravovalo
krvavý čin. Úploá roztržka s parlamentem,
zrušení poslanecké imunity, zavádění výmineč
ných zákonů proti nespokojencům, pronásle
dování koronního prince, který 8 chybami
vládními nesouhlasil, to všecko brozně zvý
čovalo podpal. Ti však, kteří vraždili, měli
snahu zbavíti života královskoa rodina celou.
Proč i starší princ zastřelen? Republikáni
brozný ten skotek svalojí na anarchisty. Vrabů
bylo Šest, z nichž blavní vůdce Maoael Boica
etřelen důstojoíkem hned po skotku; býval
vojínem, pak stal se učitelem na obeo. Škole
ve Vinhaesi, od 8 let učitelem v Lisabonu. Jiní
vrahové zjímávi. Hrozný čin nemožno echvalo=
vati. Král odsvvšen žalobci, kteří se učinili
nároveň soudci, a to bez výslechu. A hnotí

7 anarchistické vočkováno do portogalského lida
2 ciziny, sám národ převážnou většinou dává
výras krajnímu rostrpčení proti atentátu. Nyní
diktátor Franco zapužéu a sa nového krále pro
blášen 18letý kralevič Manuel, Přísuhal, že si
bude vážiti ústavy. — Mysli se uklidňojí.

Papežská výstava fjabliejní, výstava
to předmětů bohoslažebných, věnovaných především
do zemí misaijoích a to na oslava jahilea av. Otce
Pla X., us na byla minulý týden v Praze
v paláci hr. F. Tbuna, ve čtyřech velikých sálech.
Zasloužilasi plbé pozornosti četných návětěrníků.
Naše diocése královébradeckáé svlášť 80 vysRAMO

dala sbírkou prádla a krajek, jež jsou v této die
cósi výsnačným výrobkem. Vedle toho vynikaly tu

4 Kaley. 1 od ojdp. biskupa dr. Jos. Doubravy,1 od ojd. kathedrální kapitoly, 1 od nejmenorené
a 1 od br. Dobřenské. Stříbrnou sošku Panny
Marie věnoval msgr. dr. Brychta. Zajímavé jsou
4 kosy prádla a stolní garnitura z diecése králo
vébradecké, darované výslovně pro osobní potřebu
sv. Otce. Z dárců šlechtických jsou: bar. Pariseb,
hr. Kinská kn. Auerspergova, hr. Herrogenberg
Czerninova, br. Dubřenská, ka. Khevenhůllerova,
bar. Clanner-Thunova, br. Stubenbergova, atd. atd.
Z klášterů vystavovaly Školské sestry ze Slatinan
a z Hradce Král., Uršalinky s Hory Kotné, a také
někteří soukromníci.

Sdražení českých katol. živnost
míků ustavilo se v Praze. Účelem jeho jest:
bájiti odborové zájmy femeslnictra a živnostnictva;
šíříti a rozmnožovati vědomosti o věcech prů
myslových; povzbuzovati k činnosti průmyslové;
mimo to zakládati odbory, Živnostenské úvěrní
ústavy, družstva vývozní atd. Účelu toho do
sáhnouti chce: pořádáním přednášek všech odborů
řemeslnicko-živnostenských ; zakládáním knihoven,
čítáren; vydávánímspisů; podávánímpetic; pod
porováním a zřizováním družstev nákupních a vý
robních; poskytováním právní ochrany; azřisová
ním skupin odborových; zakládáním fondů pod
půrvých atd. Členem řádným státi se může kuždý
samostatný řemeslník, obchodník či živaostník,
po případě každý jiný svéprávný občan, který 0
spolek Či živnostnictvo zvláštních ci získal záslah ;
členem přispívajícím může býti každý jednotlivec,
jenž zaváže se účele spolku podporovati a stano
vený příspěvek platiti. Spolek zařizuje v místech
s nejméně 10 členy, když o to žádají, místní od
bory. Zápisné stanoveno na 50 hal, měslění pří
epěvek na 20 hal. Komu záleží oa bmotnémi
mravním povznesení stavu živnostenského a kdo
jsi nepozbyl ještě víry praotců svých, přihlas se
sa Čiena „Sdružení Českých katol. živnostníků
v král. Českém“. Přiblášky, pokud snad nejsou
již stanoveni místní důvěrníci, přijímá a dotazy
zodpovídá Jos. Hovádek, Praha II, Křemencová9.

Nešťastně zbymnvší pamovníci a
presidemtí. V r. 1885 uveřejnila„Gaz. Piemon
tese“ výsledek prací zvláštního badatele histori
ckého, který čítal nešťastné vladaře. Vzal jich
s historie 2540, kteří vládli nad 64 národy a na
početl 910 nešťastných králů, z nichž: 300 avrženo
s trůno, 161 zavražděno úkladné, 108 odpraveno,
100 padlo v boji, 64 se poděkovalo následkem
trpkých skušenustí, 25 zemřelo následkem přestá
lých muk, 24 zavraždilo se samo, 12 sešílelo, Tedy
910 nešťastných vladařů. OJ r. 1885 událo se do
našich dnů mocho nových atentátů na korunované
hlavy a presidenty. Dne 24. června 1894 byl za
vražděn Sadi Carnot, president republiky fran
couzské, dne 10. září r. 1898 proklál vrah olea
řovnu rakouskou Alžbětu, dne 22. července 1900
byl usmrcen italský král Humbert, dne 6 března
1901 v přístavu bremském v úmyslu vražedném
hodil lodní dělník Dětřich Wieland těžkým žele
zem po vígaři Vilému II, který byl pouze lehce
poraněn na hlavě, dae 6. zaří 1901 byl usmrcen
Mac Kinley, president Unie severoamerické, dne
29. května 1903 vykrváceli pod ranami vrahů ne
šťastný král Alexandr a královna Draga, a doe 31.
května 1906 byl spáchán attentát na krále Alfonsa
Španělského při jeho svatbě. Jen dva z těchto ú
toků 86 nezdařily.

Podíl „Dědictví Svatojanského“ na

obvyklým způsobem v knihkupectví B. Stýbla
v Prase II. (Václavské nám.). Každý úd bude le
tošním podílem zajisté radostaě překvapen, nebot
se mu dostavá 6 cenných knih ceny trvale. Koiby
ty mají dohromady neméné n-ž 1083 strany pěkné
úpravy a veliký počet původních obrázků. Bohatý
obsah letošaího podílu vysvitne již ze stručnébo
výčtu knih: 1. Paméti Františka J. Vaváka část
II (1781 aš 1783). 2. Jan Cimbura. Jihočeská
idylia. Vypravuje Jindřich Š. Basr. 3. Posvátná
místa království českého. Sepsal dr. Ant. Podlaha.
Dil druhý, obsahující vikariáty: Berouuský, By
střický a Plzeňský. 4. Falešní proroci. Největší
nebezpečí přítomnosti. Napsal Frant. X. Wetsel.
Česky opravil V. A. Šrámek. 6. Z borských far i
z jich okolí. Črty a obrázky. Napsal František
Jiří Košťál. Krámská cena těchto knih oboaší 11 K
20 hl 4 toho je viděti, jak velikých výbod „Dě
dictví“ údům svým poskytoje za nepatrný vklad,
jednou pro vždy složený. Vklad obnáší pouze 20
K, a za to dostává úd několik kvih každého roku
zdarma. Koihovny, epolky a pod. platí 40 K
jednou pro vždy. Čím více bude údů, tím více
bude moci „Dědictví“ poskytovati. Přihlášky a
vklady nových údů zasílají se na adressu: „Ředi
teletví av. Jana Nepom. v Praze, Hraděany.“
Každý nový úd obdrží mimo letošní podíl také
ještě některou kniha ze starších zásob zdarma.

JE. vydání proslulé řeči dra. Dre
xela vyšlo nákladem „Našince“ v Olomouci.
V řeči projednává dr. Drezel duchaplným způso
bem nejčasovější themata: Politika a náboženatví.
— Úirkev a věda. — Církev a kultera. — Kře
sťanská mravouka — Materialigmus a sociální de
mokracie. — Hledající Boha. — Atbeism. —
Antisemitism. — Zpověď. — Škola bes Boba. —

Katechism. — Náboženství na školách středních..
Katolic! a- aniversity. — Inferlorita katolíků, —
Svoboda bádání. — Index a Syllabus — atd. Řeó
bodí se výboraě k poučení lidu v těchto otázkách,
jež bývají předmětem denního rozhovoru, svým.
Jednoduchým a přece bystrým a pronikavým jich
rozborem. Řeč dra. Drexela je zároveň výbornou
odpovědí na řeči prof. Masaryka a Drtiny, kteréš
rovněž právě vyšly vo zvláštních otiscich. — Řeč
brožurovaná o 56 str. stojí 1 ex. 10b. — Ob
jednávky přijímá administrace „Našince“, Olomouc.

Mistrovskýkurs pro stavební tra-
hlářství pořádán bude při technologickémprům.
maseu obchodní a živnost. komorory v Praze v době
od 2. března do 18. dubna 1908. Vyučování bude
celodenní, osmihodinné a učeno bude odbornému
kreslení a detailování, nauce o slosích, základům
odbor. měřictví, pracím dílenským, pracem výzdob
ným a dokončajícím, kalkolsci a odbor. písem
nictví, zákonovědě, účetnictví, odb. zbožízaalství
a atrojeznaletví. Žádosti mistrů neb pomocníků
trahlářských o přijetí do kursu, které jsou kolku
prosty, přijímá technologické průmyslové museum,
Praha [I., Purkyňova ul. č. 6 do 21. února 1908.
Školaé 80 K bude oněm posluchačům, kteří před
loží (kolku prosté) vysvědčení nemajetnosti, pro-
minulo; pracovní materiál a veškeré pomůcky
kreslicí opatří museum svým nákladem. Stipendia
k návštěvé kureu udělují pravidlem příslušné okr.
výbory, městské rady, obchodní a živnost. komory,
po případé i peněžní ústavy a společenstva místní.
Pro příslušníky pražské dáno bylo museu král. hl.
městem Prahou k disposici několik řádných sti
pendií a 50 K. Obchodní a živnost. komora v Li
berci dala museu k disposici jistý obnos, z kte
rého poskytnuty budou nemajetným účastníkům
z obvodu komory liberecké 4 55 —65 K. Přihlašné
listy do kuran vydá neb zašle k dstnímu neb pí
semnému požádání kancelář musea.

Nesmrtelmost papírm. Až dosud starý,
potisknutý papír, sejména novinový, byl opětně

jej na jemný bílý papír, na nějž znovu by se
moblo tisknouti, až dosud se nepodařilo. Tiskařská
čerň nedala se nikdy zcela při novém zpracování
odetraniti a zbytek barviva zůstal v papíru vždy.
Francouzeká „Revue de la Papeterie“ uveřejňuje
nový vynález, jímž bade možno zhotoviti nový,
bílý papír, takče vlastné na jeden list bude možno
několikráte tisknouti ©Příjemná vyhlídka pro vy
davatele novin, nebot není pochyby, že novinářský
papír tím velice zlaciní. Papír stane se tak vlastné
nesmrtelným, neboť bude se moci na něm tisknouti
do — nekonečna. Dle „Hamburger Nachrichten“
spočívá objev v tom, že chemicky zruší se úplně
tiskařská čerň, jež, jak známo, sestává z tuku a
barviva. Spousta starých novin ge avaří v jakési
těsto a čerů smyje se buď pomocí mýdla aneb
petroleje. Dalším obemickým prostředkem pak
čerň z hmoty úplaš zmizí. Rozumí ae samo sebou,
že část papírové bmoty přijde na zmar. Ale částka
ta bude tak nepatrná, že nemůže býti skoro ani
brána v úraba.

Staré stromy. V Čechách, na Moravěa
ve Slezsku jest asi 160 starých a památných stromů.
Některé tyto pamětníky starých dob zaznamenává
„Český Lid“, lidovýsboraík. Dle dobrozdání znalců
je nejméně 2000 let stár tis u hradu Peroštýna,
tento strom byl by tedy nejstarší v naších semích.
U Bitova je na silnici u vápenky dub, který má
600 —700 letočtů Blíže Kroměříže u Postupek je
lípa, která dle letopučtu Boží muky, postavené na
kořenech jejích, čítá přes 600 let. V zámeckém
parku v Náměšti a Třebíče je dub, kterému při
suzují 600 let. U Jimramova v Polomi je 600 let
stará lípa. Tentýž věk má lípa v Nedvězí a Olo
monce. U Jevišovic stojí u rybníka dub, jemuž
dávají věka 600 let. U Velkých Némčic je bílý
topol, který prý má 400 až 500 let. Kéž vezmou
přátelé přírody tyto pamětníky starých dob v ná
letitou ochranu!

Zakládejme lískové sady v polobách,
kde jiné stromoví ovocné není na místě. Po líeko
vých oříškách je velká poptávka, sady lískové se
dobře vyplatí K zakládání sadů volme druhy <

ušlechtilé, jež mají úhledné, velké plody, ješ vsazujemo na vzdálenost 3 m do poloch kterýc
koliv. UÚpal sluneční na polední straně váak je
méně vhodný Obyčejně volí se Bergrův Zeleský,
bílý Lambertský, Mehlsův, Dloubý Zoleský, We
sův cenný, Hallský obrovský, Ficbtelwerdský a
jiné druhy ušlechtilé a úrodné,

Přivazování stromů ke kolíkům
činí sadařům netoliko Btarosti, alei výlohy značné
způsobuje, a přece nebývá takové, jak si přejí.

rbové proutí nedostačí, motonzy anebo prorasce
kokosové sařezávají se do kůry, sláma 80 nehodí,
pletivana ovzdušítýří atd. Apřece—jak snadoá
pomoc! Z žitné slámy v karbolce močené upletou
se provazce náležité délky, jež v podobě osmičky
eo okolo stromu a kůla se ovinoa, pak v lelík

kolíku se přiváte ©Byla-li sláma řádně spletena,
trvá obvas až 5 let a vyhovaje v každém obleda.

Nemléme zbytečně kfoviní Křovinya

bouštiny bezobledné se oral vysekávají a pálí.Prý stíní, překáží, škodí. A satímoelé (ány půdy
leží ladem bez ušitku, ale posledal křoviska se
musejí zničit, aby ani zelený lupen nezdobil naše



luby, a poslední ptáče se odstěhovalo. A následek?
Bohatství všeobecné? Zisk? Hmyz všeliký habí

»úrodu, ničí sady a způsobuje škod ohromných. Jak
metí se nám to nerozumné ničení křovin! Nechce

"me-li sami znemožnit si sadařství a veliké škody
sa plodinách zameziti usilujeme, pak netoliko třeba
zachovati koře všeliké na místech vhodných, nýbrž
okolo cest, zahrad, pastvin a hájů musíme sakládat
křoviska v podobě obrad či živých plotů z do
mácích keřů: trnky, šípků, lísky, babří a podob
ných dřevin, v nichž zpěvné ptactvo ma milý

útulek.
Pre kněme. Ceská katolická osada v A

merice bledá kněze. Nabízí ročně800 dollarů,
byt se vším zařízením, palivo, svítivo a štólo.
Mimo to ještě dvě jiné osady Čekají na české
koěse. Bližší zprávy podá redakce t. l.

smíh se mebalí na kopyté mezi podkovoa,
když spodní část kopyta natřeme mýdlem, vaselí
vem nebo jinou tukovinou Ještě iópe chrání ko
pyto deska gutaperčová tloušťky podešvové. Při
kroji ae dle kopyta, v borké vodě nahřeje a při
tlačí na vnitřní plochu kopyta. Chceme-li ji
odejmoati, ponoří ae kopyto do teplé vody na ně
kolik minut, načež se deska sejme.

Jak zužitkujeme králičí kůží. Oby
čejně u nás zprostředkuje zažitkování žid. který
dá za pěknou kůži 20 h, a my pak totéž kůži km
pujeme zpracovanou za několik korun. Lépe po
ebodí, kdo zimní kožešiny dá jircháři zpracovat a
pak spratky apotřebí na soupravy kožešnické: ru
kávníček, obojek, beranici a na kožichy. Letní
kůže ge ostříhá, srsti upotřebí se jako žíní do
polštářův a kůže vydělané upotřebí se na obuv.

Opatříme si tak lacinou a velmi dobrou obuv.
Důležité upozormění maším před

platitelům. Kterýkoli člen Politickéhodružstva
tiskového platí jeden exemplář „Obnovy“ plnou
cenou, může si abonovati libovolný počet dalších
exemplářův i na různé adressy předplatným sní
ženým na celou polovici ( K celoročně). Upozor
ujeme na tuto výbodu znovu a tím zároveň od
povídáme kladně na některé dotazy.

(Zasláno.)

Někteří bradečtí akademikové jseoace nospoko
jeni s protikatol. tendencemi panujícími v „Dobro
slava“ za nynějšího pokrokářského vedení, ustavili
ne jako zvláštní odbor při „Lize katolioké“. Doufáme,
že snahy naše potkají se s porozuměním u akademiků
katolicky smýšlejících.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 1. února 1vv8. 1 bl

péenice K 16-60—17*10, žita K 14-80— 17:10, ječma
ne K 11:40—11*80, prosaK 00:00—00'00, viltve K 12 560
aš ——, hrachu K 2400—00"-—, ovsa K 700 —7:80,
čočky K 30'— aš40—, jahel K 13'00—26-—, krup K
24-00—40'00 bramborů K 3400—38'B0,1 hl jetelového
semene červeného K 100*00—160-—, ruského K 116*00,
1 bl. jetelového semínka bílého K 1600 —00—,

"máku K 40-—44'00, lněného semeneK 20-—00"—, 100
ky žitvých otrab K 14-00—0000, 100 kg pšeničných
otrab 18-00—00-00, 1 kg másla čerstvého K 130
aš 000, 1 kg másle převařenéhoK —'n0—0000,
1 bg sádla vepřového K 1'80—00'—, tvarobu 1 kg
0323—000, 1 vejce K 0-07—0-08, 1kopa okarek K0 —
aš 0'00, 1 kopa zelí K 240—0*00, 1 kopa kapusty
K 200—3'00, 1 bl cibule K 6:00—7*00, kope drob
seleniny K 1:00—3'00, 1 pytel mrkve K 1'20—1:40,
1 bečka hrašek E 000 — 00—, 1 bečka švestek
K 00—00, 1 bl jablek K 0'00—00-—. Na týd. obilní
th v Hradci Králové dne 1. února 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 179 hektol., šite
382, ječmene 75, ovas 420, prosa 0, vikve 18, hra
ehu 13, čočky 14, jahel 8, krap 00, jetelov. semínka
71, lněného semene 8, máku %2 — 3.) Zeleniny:
selí 00 kop, okurek 0 kop, kapusty 10 kop, cibule
25 bl, drob. meleniny 30 hl, mrkve 85. pytlů,
brambor 57 hl, saláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 hl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 0 kusy, podavinčat 800 kasů, kůslat
O kusy.

E
Důležité upozornění.

Ommamujivelect. P. T. svým příznivcům a zákas
níkům,že roašiřiv svůj závod, mě) jsem na zřeteli, abych

stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
Proto jes. mi umožněno při

, s veškerého sboší čítati omy
suotové jako pro obchodníka, abych dokázal, še možno

dosud . velkoa výhodou potřeby své u firmy křesťanskéebstaratí.

Na skladě u velikém výběru mám a Kortiky

s.
sloužiti abožím nejlepším.
odebirce aspoá tříbarů

veošechvůníchi osmách.teiletní,
' pady, orbny, ústní . Kortáče '

ie iby,barvanasla“ vůndvsstboo

T břitvy hgliašů. Velký výbárosdobných jehilech hřeblsků"lo vlasůavůbec velkerdkodrahu
tolletních potřeb.

Rovnáš ešelíké potřeby olásenkářeké
Nlasyustříhanénebo pletení knpajésa o. |
"SRB“Cenníkna poládání saálu obratempošty. Ng

N dovolí si osoba: ti

dua pylrěení ©dcsá oeob č přijít bo vnorky a podati

VáclavDvorský,
"továrníakad mýdol, roňavek a tolle'ých potřeb,
«,) v Pyagel, Eliščinatř. č. 1

K RODX G0D XEPDX GED X EBDX

Jan Horák, :
soukenník ýv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy
die roční salsony kollekci
nejnovějších druků pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvlíště z kruhůvele

DO důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

REB) X CBIXEPIX G6 KCE2

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslaL,paramonů
prádia praporů, příkrovů, koborců aovového máčiní vo výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

ČSDX663)DIGBDXGBXEBD EBDX683X583[XIEB3X

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kvinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 38)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kosů
za lK

v blekupské knihtiskárně
v Hradel Králové.

Mřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

< Bikopskékntském
——————

Založenor. 1860.
Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasiřskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k uhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodo nejakvostněj.
šího provedení, v každém

vzorku a ryze cířkovním slobu.
Vše přesné, člstě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené,

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rovide«

Mešní nádoby jen + ohal
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stalních se ryclle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílém jen posvěcené.
——ó Y Iu 1

klan ba zřublákoPazkose zašlou. .

Sta odporučení Šestných Banán po 16a race.
Prosím veledůstojné duchovenstvo nm příšel

adůvěruzávododomácímu.

polkém doporučují rychlé a lovnéprovedení o

Kvol3 M
opatřte si důkladnou

instruktivní brožuru

Volby
o českáho sněmu.

B Stran32. Cena8 bal.ij
Při hromadných objednávkách až 60%,

slevy.

Též odporučujeme vřele právě vyšlý epis
dra. Fr. Reyla:

Proti volné Škole,
ORB* Stran 68. Cena 16 hal. ji

Objednávky vyřídí

administrace Časových Úvah
v Hradoi EKrálově.

Spocislní výroba a sklad:
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích van =
OMD“okamnyi beznich "UB

rmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vode
vedů, hromosvodů, pivních ti atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma a franko

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
roskládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované.

Z pevné tvrdé sádry
== velice levné,
SOŠKY „VZKRIŠENI“

a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

(Provedeno přes 600 olt. a B. hrobů).



břěhěěhěMě = X
Městskáspořitelnave Vys,Mýtě $|SLAVIA

zúrokuje veškery vklady | VZÁJEMNĚ POJIŠŤ,BANKA V PRAZE.

í 0 SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

„dl a HODAMIALIBERÁLNOSTÍ.
2 0 © VŠECHENZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM

dnem 4. října 1907 počínajíc.

+ NEBOŤ SLAVIA

JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM,

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna,

——— P0ZORUHODNY JSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ———

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA

+ Htoěithbtittittté | VÝSLEDKYMNOŽNÉ,SE
4%p STOUPATÍCÍM ZÚROK,NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ.9 9 o a m m m

= —- V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCELAsE 10%,

0 o o První česká křest.-soc. svépomoená firma DIVIDENDA.
„v Hronově n. Met. RESERVY A FONDY K38,242,074.78

DOSAVADNÍ VÝPLATYK 91 936.993-73Látky všeho druhu, |
Kupte si tyte sploy: ješ v domácnostijsou třeba,vyrábí alevně dodává

Karel IV.jako křesťan a vlastenec. | Tkale. výrobní společ.„VzaJEMNosTe || GENER,ŘIDITELSTYOBANKYSLAVIE

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

Píše Jiří Sahula, Cena 3 K. v Hronově. Křál České. V PRAZE, HAVLÍČKOVONÁM

. . - snr < Ň Í , , o + P

Rozmarné příhody. Humoresky. | Vzorkya cenníkzasílajíse zdarmaa franko 3 P nm EurověAB VíDNy,
Píše Jiří Babula,Čena 110 K a požadují se nazpět jen--teokráte, nebylo-li nic vu PAE

objednáno. ADRESSA PRO TELPGR.: BANKA SLAVIA PRAHA,
Objednávky vyřídí =

BiskupskáknihtiskárnavHradciKrál.' [j M EX /P

nmnakaNolnskou oikorku,o
U

Ť nejlepší jakosti, tudíž

nejlev. koupíte u fmy ,sklad uhlí a dříví

Dodávámuhlína povozyi na celévagonypři sníženýchcenách. v Plotištích u Hradce Král.Přímé dohodnutí žádoucno.

Pro P. T. pánypekaředodávámuhlí hnědénejlepšíchznámekna celé E* Též doporučují svůj h jně zásobený sklad

vagonypřicenách M dříví palivového, měkkého i tvrdého. ij© ' 9

Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
1 devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna

Láložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Bursovníobchody.í

JUOEPPoJuzBULOJU|

Vklady na poklad,poukázky4 ode dnevloženído dnevybrání.

Stavvkladů koncem lodna K15,204.40941.

Telefonč. 9, Filálka v Semilech. Telegram:>Ústave.

a E
Majitel: Palitické družatvé tiskové v Bradel Kralové. — Vydavatel » zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. —Tiskem bísk. kmihtiskároy v Hradal kra.



. Příloha
Besídka,

Selská čeládka před r. 1848.
K výpomoci v pracích domácích a polních

opatřilo si každé hospodářství čeládku; hospo
dář najímal čelediny, hospodyně alužky.

V týdnu okolo sv. Václava zeptal se ho
spodář (bospodyně) své čeládky, chce-li dále
slonžiti, nebo oznámil jí, že si míní opatřiti
od vánoc čeleď jinou. Tou dobov také čeládka,
která nechtěla zůstati ve slažbě, dávalavý
pověď.

Hospodář, který potřeboval novou čeleď,
najímal ji buď sám, nebo prostřednictvím do
hasovače (dobazovačky). Mnohdy dostavili 6e
k hospodáři rodiče, nabizejíce své děti do
služby.

Přijaté čeládce dával bospodář peněžitý
savdanck (závdavek), naproti toma čeládka pc
nechala hospodáři nějaký „fant“ (zástavu):
služka šátek na blavu, lajblíček, čeledín vestu
nebo kazajko.

Nevrátil-li přijatý čeledín (služka) do
týdne neb i jinak arčené lhůty hospodáři zů
vdavko, bospodář čeledínovi (hospodyně služce)
fantu, bylo jim o vánocích nastonpiti. (Viz
„Vánoce“ — „Nový rok,“)

Při najímání čČeládkyoznámil jí hospodář,
které bude míti povinnosti a jakou službu.

Před 70 lety pacholek ve statka, který ob
starával vedle prací robotních také p třebné
práce v domácím hospodářství, a potahem ta
svěřeným, dostával ročně: na dvoje kalboty a
na plandu režného plátna, na 2košile plátna
bílého, záhon Inu nebo brambora na botovosti
16 zl. šajnu (víd. čísla, nynějších 12 K 60 hb).
Vedle jiného přilepšení dostával o posvírení
16 grošů až i tolar šajnu (63 h až 1 K 36 h),

koní náležel mu „casgelt“. Ve větších hospo
dářatvích měl mladší pucholek jak v natura
lilch tak i oa hotovosti o něco uéuě.

Pohůnek,- který měl na starosti mladý
k.šský dobytek a vypomáhal v orání, měl pc
lovino služného pacholkova.

Děvečka starší, která byla ve všech do
mácích pracích bospodyní k race, v pracích
polních pak vůdčí dělmicí, dostávala ročně:
bílého plátna na 4 košilové svršky, rešného na
2 podolky, na 1 sakní kanufaso, oa 2 modré
zástěry a 10 zl. šajnu hotově, Z odprodaného
bovězího dobytka velkého náleželo jí parožné.

Mladší děvečkaměla služba o něco menší;
ji byla obyčejně přidělena starost o drůbež.

Pasačka (husna) dostávala od jara do pod
simu 8 sl. šajnu a oěčjaký přídavek na oděv.

pastvy 3—4 zl. Šajna a při prodeji telat po
necháno mu ocasní. Ve větších hospodářstvích
ponecbávali si pasačku (bus) i skotáka celý
rok, přidělojíce jim v zimě lehčí práce v dc
mácnosti. Ve velkých statcích, kde se chovalo
vice kusů vepřového dobytka, měli k nim
avláštního pastevce, jemuž říkali sviňáček,Jeho
plat byl menší než pohůnkův. (Zvyky při Da
stoupení služby a při odchodu % nt viz „Vá
ooce“ a „Nový rak“.)

Pokud čeládka složila u hvspodáře, pc
kládal ji za členy své rodiny; čeládka pak

poj sovaja Jemu i hospodyni touž úctu jakočti rodičům. Odcházejíce do kostela nebo

přes pole, líbali všíckni služební hospodáři iospodyní ruka s při návratu domů činili
totéž. Ve mnohých hospodářstvích nebylo roz
dílu mezi wynem hospodářovým a čeledínen:
(pacholkem), mezi domácí dcerkon a děvečkoo:
pracovati museli všickní stejně a do práce se ustro
js tá stejně.(Viz „Kroj“.) Tenkrát se také če
ládka nestřídala tak často jako oynější dobou.
U Víšků v Zaječicích sloužila Kačenka Pechá
ova z Vejsonípa od svého 12tého roka za
pasačku; když senflila, postoupila za mladší
Úóvečku,sa nějský rck za starší. Čeledín ze
šousedníhbostatku, Václav, poznal Kašenku a
pro jeji čistotu a pracovitost počal si ji má
niděti. Poněvadž Václav, který nepřetržitě na
témž místě oloužil již 14 roků, nebyl Kačence

též Jhostejným, snadno se Kobodi a stali zemanžely. Pantáta Víškův jičá dal ve výměn
kářské chaloupce při etatku byt a tak zabez
pečil al dra dobré pracovníky Václava a Ka
Jenka; ač byli již manžely a oba okolo 30 let
Wekli, nikdo neoslovil jich rodným jménem,
>, mooho lidí v osadě ani tobo jména nesnali,

Jinde, u Nepivodů, pozorovala paňmáma,
je si čeledín Josef začíná jaksi více všímatí
Jévečky Marjáoky. I upozornila na to hospo
láře. Tujednou v neděli odpoledne hospodář
ú savolal Josefa a řekl mu, še by nerad, aby
6 po vej roznášely mdjekéřeší o jeho lidech,
'teříjiž víceJetu něhoalouží,a radi!Josefovi,
mA Marjánku vzal (sa manželko). JosefMbil, še to učiní. Když prámáma sdělila Mar
kace výsledek rospravy hospodáře s Josefem,

prosila Marjánka, aby bylí ponechání i po od
davkách ve službě. Stalo se. Josef s Marjánkou
sloužili a Nepivodů ještě více let. Ano —
sloužili tam ještě, klyž již jejich děti chodily
do školy. V. Pa.

Kulturní hlídka,
» VolnáMyšlenka“ či šašky snároda? Známo,

jakou komedii sehraly sloupy „Volné Myšlenky“
v naší zemi při eporu 6 „Přehledem“. Vykruco
vání jim ovšem nepomohlo. Evaog. časopis „Hus“
v lednovém čísle t. r. zase píše: „Ve středu dne
16. října 1907, jsk čteme v „Ev. Církevníku",
uspořádala Volná Myšlenka v Kluba Slavie de
batní večírek. F. V. Krejčí konstatoval, že Volná
Myšlenka je protiklerikálof a proticírkevnía proti
všem náboženským učením. Nanejvýš by mohla
býti otázka, zda Volná Myšlenka může mezi svými

v Boha a oeamrtelnost duše. A o tom se mělo
zjednati ujasnění. Dle jednomyslného problášení
tří blavních představitelů Volné Myšlenky, dra.
Bartoška, Myslíka a Krejčíbo, je Volná Myšlenka
v Čecbách-trovna tak jako ve Francii a jiných
románských zemích zcela protináboženská a má
úkolem náboženství a i víra v Boha a nesmrtel
nost duše všude kácet a lidu brát. V tom vidí
svůj hlavní cíl a takó záslubu. Výslovněsbylo te
čeno red. Myslíkem, že nevystupuje tak otevřeně
dosud jen proto, nby neodvrátila. předem od sebe
lid, poněvadž takto béře lidu víru náboženskou,
sniž ai toho lid je vědom. Berouc mu víra, dává
prý mu tím věco lepálho: popud k myšlení a
mravní zásady životní. Iostatní tři řečníci (dr.
Babák, dr. Adamík, Kosek) souhlasili s proti
náboženským stanoviskem tím. Zaznamenáváme to,
aby bylo jasno o tom, jaké jsou snahy a cíle
Volné Myšlenky u oás.“ — Tedy! -- Co bylo
pravdou? Proč to dřívější chlapecké vykrucovácí,
když tém lidem bylo dokazováno i od nekatolíků,
že jsou proti náboženství vůbev? „Hrdinové nové,
vyšší morálky“, pokud necítili pad nohama pevnou
půda, pomáhali si fařizejstvím a Ihaním.

Dr. Bartošek a Myslík při hradecké „dispu
taci“ potvrzovali hned při počátku svého poví
dání, že souhlasí be zásadou, dle níž jest nabo
ženství věcí potřebnou. Ale — prý ta římská
církev! Dubrodinečkové, jestliže jste dlouze vy
kládali mimo program disputace, že nelze věřiti
po katolicka, proč jste si byli tak málo důslední
a nevyznali jste otevřeně, z jakých příčin ani
evangelická a židovská církev vás k víře nevede?
Mělo se mlavili o důležitosti náboženství pro in
teligenci vůbec, vy však jste místo toho hovořili
proti jedné církvi — proti jediné, jako by ostatní
'elrkevní společnosti výtek nez.s.oužily, ačkoli se
pánové neblásí ani na venek ani v srdci též
k žádnému jinému ze stávajících náboženství. Ne
chtěli ei rozlobiti přítomné židy a ovaogilíky. Není
nad opatroost!. Myslík v října sám vyznal, preě
neokáží volní myslitelé bned pravon tvář.

Filosofie ve službách politické kliky těžce si
zůstane důslednou a — neodvislou. Mavhý radi
kál, který « jiskřivým zrakem odsuzuje „choutky
klerikální“, dív še ae neudasí pod rancem para
grafů a požadavků, jež mu na bedra vkládá po
hitická strana, které musí sloužící. Masaryk atává
Be avojí „neodvíslou vědou“, která k vůli pokrc
kové straně proběhnooti musí plno klikatých uli
ček, přímo jiš komickým. Jakmile otevře pokro
ková ústa, už se dá předpokládati předem, že
židům vážně do duše nepromluví, že nepoukáže
přímo a šíře ne germanisaci, kterou židé v samé

Praze rozvinují ve velkém, že útoky jeho platiti

citoé surovosti soc. demokracie, atd. Abonentní
politika „Časn“ přikazuje „politickou opatrnost“,
a kdo straně slouží, musí i své flosofii leckdy
podvázati křídla. Nekatolické „Hlasy s Pobeěrí“,
orgán dra, Šromoty, napsaly ve článku „Něco se
středobkolské ankety“ mimo jiné toto:

»Vývody jednotlivých znalců na aoketě pro
nešené byly sice velmi zajímavy, než nás sojímají
dvě věci, první, že zpátečník miz. Gosmanu roz
hodně vystoupil pro reformu středoškolství,žádaje,
by ee vícepěče věnovalo modernějším vědám než
řečtině a latině. Vo druhé pak týkající se vývodů
prof- Masaryka. Opatrně, jako vždy, bral se toa
střední cestou, jednou vhodiv výtku na lerou
strana, podruhé na pravo a Člověk si z toho mobí
vybrati co ohtěl. V pravdě filosoficky. Tak jako
v politice ebytristicky rozebíral položku za polož
kou, patrné nechtéje nikde narazití. My jsme už
dávno prohlásili, ře nimbus prof. Masaryka byl
velikým, pokud se opíral o katbedru, že však
značně klesnul, jakmile se vrátil do veřejného
politického života. Zde ukázal ee fakticky politickou
titinou 8 notnou porcí nedůslednosti, coš potvrdili
i jeho nejbliáší stoupenci, Profesor Masaryk jedno
daše sklamal. To se vloe popříti zeďii. Největší
blasatel důslednosti, na míš všade stavěl zásady

jednat. Jednání jeho s vládou, stanovisko

jeh> vůči ministra Práškovi, nasírání jeho na boj
opposiční masilo i u soudaých jeho přívráenoů
vsbuditi přesvědčení, že day Masarykova politi
ckého věhlasu jsou ty tam. A proto také vývody
Jeho o politických stranách, o příští politice ne
berou se vážně. Rovněž zde ve Skolní anketě oče

kivalo se rozhodně něco a ne bloudění z uličky
do uličky. Vystoupil jako obhájce latiny a řečtiny,
avšak nynější vyučovací systém neodpovídá. Jest
však proti přemrštěnéma bistorismu, patrně, še
historie jest učitelkou národů Oporačuje vyučo
vání modersím jazykům a na drahé straně je pro
dnševní a tělesní výchovu žactva. Vedlo antických
jazyků muderní ještě jazyky! Fysiky prý nepo
třebaje každý člověk pro život, za to ale žádá
zvýšené vyučování věd přírodaích a matematiky.
Problásil se pro pěstování ideálů v žactva, sám
ale sesměřňoval vlastenectví, národní cit jako fan
gličkářatví“.

Nejlépe ovšem klikaté cestičky praktické
„vyšší filosofie“ Masarykovy byly osvíceny za Her
benovy aféry. To bylo úbořovitého mluvení, aby
jeho panoš byl zachráněn a —aby aejeho aokové
zároveů na Masaryka nerozhnévali,

Pan Juog, jako člen realistických polítiké
psal v příčině avéko nedůsledného manóvrování
v aféře té: „Byl jsem si dobře vědom, že bode
třeba celé řady nedůslednosti s mé strany.“ Ano;
tento realista (!!) však ae aspoň k tomu přiznal
Jiní však mluví o důslednosti, v praksi kupí
k vůli záchraně kliky nedůslednost na nedů-led
nost. Filosofie atává ge zde obranným advokátem
chyb strany. Ať žije neodvislá věda|

O světosnámém učenci K. V. Zengroví při
náší „Týden“ due 31. ledaa zajímavé zprávy,
kterých ani velké listy — ovšem z průzračných
příčin — nezaznamenaly. Jméno Zevgrovobylo
dle „Týdne“ daleko více známo v jiných zemích
než v Čechách. „Zde stal se populárním teprve,
až kdyš si několikráte jako stařec směle vyletěl
v baloně k nebesům. To české společnosti ovšem
daleko více imponovalo, než-lí na půldrabého sta
vědeckých knih a článků, jež byl v jazyku českém,
německém,francouzském a angickém sepsal...
Tento český učenec světového jména spojoval věda
s vírou! Když se r. 1396 jako delegát účastnil
v Římě sjezdu astronomů, byl od papeže Lva XIII.
přijat ve zvláštní audienci. Prof. Zenger věnoval
papeži při příležitosti té své apisy, a sv. Otec, byr

theorii, kteráž úplně vyvrátila tbeorii atomickon,
radostně přijal spsy Zengrovy do koihovny vá
tikánské a s českým učencem dlouho soukromě
rozmlonval. Prof. Zevgar, očeuec v Čechách za li
berála prohlašovaný, papeži při rozmlavě té řekl,
že jako pravý astronom ve hvězdách hledá a na

lézá jejich Stvořitele. Papež jejnejblahosklonnéji
propustil, alíbil mu, že bule theology povabuzo
vati k pilnému studiu jeho opisů a brzy potom
vyšla zvláštní papežská balla „De scientia“, k je
jímuž vydání dal zbožný český učenec nepochybný
popud. Tato v Římě osvěděsnou svou důvěru
v Boha prokazoval prof Zenger vždycky a takéi
ve.dloabé své nemoci. Před vánočními avátky po
volal si kněze a sice svého fsráře od av. Miku
láše na Mensím Městě pražském, vdp. Jos. Svc
bodu, přijal Tálo Páně a dal se od něbo řádně
zaopatřiti. Když potom po těžké operaci v sana
t ria dra. Skrbka v Praze IL. zemtel, byl také
dle církevního nařízení od svého faráře vdp. Jos.
Svobody za asistence duchovenstva od sv. Miku
láše u přítomnosti mlstního faráře vdp. M. Batoy
z kostela sv. Štěpána slavnostoě pobřben. Tim
opravují se také novinářské zprávy, še pobřební
obřady vykonal hl. farář svatoštépánský. Ziroveň
8e dodává, že při tomto pohřbu věřícího učence
nebylu žádná cádašní mše sv. Pohřeb jeho na
Volšany, jak známo, objednával el. sborprofesorů
českých vysokých škol technických“

Tolik mimojiné „Týden“. Osvěděujese staré
pravidlo, že vášní badatelé v říši hvězd náležejí
k lidem nejzbožnějším.

Co členejraději náš dorost vstoletí osvles
ném. Na jedaó 'atraně naše mládež nastrkává sl
pokrokovou masku velebením Masaryka, jehož
větších spisů buďto vůbec nečte, nebo čte dryv
kovitě a povrchně, aby ae mohla pak blýskati ně
kterou sic naučenou, ale zcela nepromyšlenoufrasí;
není potřebí podotýkati, že taková mládež odpo
vědí ani na největší kotrmelce „védy“ Masarykor
nesná. Jest tu předně fanstická zavjatost a
— nemá Du takoré hlubší studiam maš stadující

díci jinak? Myalíte. že čtou Daata, Calderona,
Brunetiéra, Mickiewicse? I nikoli. V jedné
ruce nějekou štvavou úvaha proti církví, vdrahé
detektivní romány nobo něc) pikantaího. Lvýdata,
která volají hodně sebevědomě sama po „důhladdé
reformě“ všeho drehu, za pecí spokojí se a Has
nádou nebo s krvákom. Vakotku jest úžasno,
Spousta detektivaloh románů nactížsí 60 v rak



pod záminkou „placení nejnutnějších potřeb“ i na
— detektivní romány, vycházející u Eichlera
v Drátďanech, tištěné špatnou češtinou. Kůeflovní

ran vychásející nákladem německé firmy, jenve bitá.

Jak se asi srdce mladého čtenáře takovou
četbou znělechtí, to patrno na př. s románu „Car
puthersovy rozpaky čili Cartherova nejlepší škra

boška.“ K vůli attrakci strašíKaple Dadepsané:„Dvě vraždy v trable — Na stopě krále zlodějů
— V ulodějském doopěti — Zápas na pěsti —
Porážka krále zlodějů“ atd. V předu hodně dry
účnický, špatně malovaný obrásek. Zda by oi
mladík, hitající takovou četbu, koupil knihu-illa
strovanou od Aleše, se stejnou ochotouP

Ať přátelé „volnosti a pokroku“ mlaví jak
koliv, sůstává nezvratnou pravdou, že kruh četby
pro mládež má se značně obmesiti. Nejsou to jen
krváky, které do rukou mládeže nenáležejí. Není
sdráva mladíkům ani četba knih jiných, jichž
obsah dobře ztráviti nemohou.

Jinoch, který sotva ve škole porozumí zá
kladům analytiky a trigonometrie, má býti scbopen
s prospěchem studovati Nitechea! Mladík, který
sotva naučí se chápati i po dobrém výkladu, jak
vlastně církev tomu neb onoma článku učí, mladík,
který klopýtá při lehkých otázkách z logiky, má
míti volnost „kriticky stadovati“ Haeckla nebo
dokonce Kanta! Zač potom napapouškované fráze
stoji? Není to aejbezpečnější cesta k vývinu ne
zdravé jednostrannosti, ke komickému pozérství?
Učí-li se někdo na housle nebo na piauo, nehraje
hned trioly, trojhmaty, nepouští se bned do osmiček,
šestoáctek. Nemá-li k vyššímu amění potřebné
přůpravy a chce hráti za krátko věci nejtěžší,
skazí se tak, že nejlepší učitel chybám ho neod
naučí. Kdo 8e začíná cvičit v kreslení, nemůže
hneu s úspěchem malovati tvář lidskou, atd. Ve
všem dbá ae pravidelného vývinu, ve všech obo
recb jiných methodická pravidla — při vzdělávání
ducha četbou, moderní filosofií však by měla býti
největší volnost! A že mládež, jíž jest až příliš
mnoho svobody dopřáváno, nejraději sabá po spi
sech, jež dosavadní řády snaží se převrátiti, po
knibsch, které radikálně boří, aniž by co stavěly,
uzná každý nestranný pozorovatel, Také knihy,
jež mládeži velice lichotí, které se ji snaží pře
svědčit, že ta neb ona povinnost pro ni neplatí,
nacházejí veliké obliby. A výsledek? Ztráta ener
gie k positivní práci, ueobvyklá chuť k vysoko
panské kritice. Ale jisté krahy přece jen chtějí
dopřáti největší volnost „k sebeurčení“; vždyťpo
třebují dorost pro svoji věčně skeptickou a nega
tivní činností se zabývající kliku.

O prácí šen napsala v 1. čísle roč. 85.
»Ženských listů“ spisovatelka Irma Geisslová,
kterou nikdo nemůže viniti z „klerikalismu“, mi
mo jiné tato slova:

Našly se — šel, takové ženy a celé strany,
které nechtějí pracovati. Schovávají tuto- svou
nechuť za všelijaké floskule, za všelijaké fráse.
Předstírají touhu po vyšším, snahu, vymaniti se
ze všednosti, žízeň po práci duševní, — a vše
toto není ničím jiným, než záminkou, aby zalbaly
svou nechuť ku práci vůbec.

Velkou práci duševní měl by vykonávati
jen ten (a vlastně se tak děje), kdo má k ní ta
lent. Volati všechny ženy napořád pouze ku práci
duševní je zrovna tak nesmyslné, jako dávati
všechny hochy studovati. Ne-li, pak dožijeme se
v budoucnosti velkého zklamání a blamáže, která
uškodí spravedlivé věci ženské, tak jako bývalé
otroctví. Zaměstnání jest nám voliti podle osob
ních vloh. Pakli ne, přibude k dosavadnímu pro
letariátu mužskému také proletariát ženský, ob
tížný, nebezpečný, nespokojený a nešťastný. Snad
nější je, že ei pravý velký talent ženský proklestí
cestu sám k svému uplatuční, než aby se polo
učený a polovzdělaný ženský inteligent vrátil
zpět k tiché, mravenčí — tedy tělesné a všední
práci!!! Bez křídel nemá se nikdo, muž ani žena,
drápati na Parnass omění a vědy, neboť po boř
kém neúspěchu je návrat hrozný, není-li nemožný.

Dobývejme nových cest ženské činnosti
všemi směry, avšak nerušme starých, dobrých a
osvědčených! Kaceřováním všední práce nepo
slouží se nikomu. Pogmívati se kuchyňskému a
jinému zaměstnánížen je nepoctivé jednání...

Velebíme stroje a přístroje, kdv ulehčují
těžkému namáhání, kdese stávají pravými dobro
dinci trpících dělníků a dělnic. Pravíme, kde
ulehčají, nikoli nahrazují naši práci. Není přece
roskoší, složiti ruce v klín a nečinně přihlížeti,
jak stroj pracuje sa nás.

Vymlouvají se mnohé ženy: „Pak bychom
se mohly více věnovati vyšším zájmům“ Kterým?
Polovičné vzdělaná žena odvykne rychle domácí
„„robotě“ a vyhýbá se jí, pokládajíc ji za nepatr
Dou a nevděčnou, kteráž ale naopsk je důležitá
„a dalekosáhlá; touží stále po něčem lepším,
sloušíc polovičatě zde i tam. Kterým že zájmům

šším chce ge věnovati? Výchově dítek snad?
„Zželelo se jim konečně ubobýchpoupátek, jež
vychovávají obyčejně — ulice a alužky? Úmysl
byl bydobrý, ale provedení skutkem opět selhává.

Šnovatise vyšším zájmům, výchovědítek atd.!
„A právě vyšší zájem, duševní práce matek olu

.pob n! o pozornost„spíje neš práce tělesná,ení lehko duševní pracovnici obírati se

maličkými, nestráceti trpělivosti, klidné, jasné,
veselé mysli, nebověti nerroanosti .. ..

Práci čast! Nejen došovní, I tělemné! .Děj
nické! Mužeké i ženské.

Školský obzor.
Školní reformy.

Z kruhů našeho čtenářetva došla nás minulý týden
tato úvaho:

Po celý skoro leden sasedala ve Vídni středo
školská anketa, aby pojednala o nezbytných - jak
se všude říká u tiskne —opravách středního škol
ství. Celá společnost odborníků, ministerstvem
vyučování pozvaných, vyjadřovala voje domněnky,
jež se však od sebe lišily tak, že výsledek an
kety. vyzněl ve směsici náhledů vzájemně se vy
vracejících a někdy svou bisarností ucbo i prů
měrného znalce překvapujících.

O jednání ankety nebyla vydána správa ú
řední a soukromé referáty jednotlivých listů byly
neúplny a moohdy tendenčně přibarveny. Pokud
nebude vydána zpráva officiální, nebude možno
zjistit číselný poměr přívrženců různých opravných
směrů a zvážiti důvody pro jednotlivé návrby u
vedené. Dnes lze uvésti jen ty náhledy, jež Bu
zdají těšiti ze sonblasu velké většiny účastníků.

Ortel smrti vynesla anketa nad „jednotnou
střední školou“, pro kterou horovalo od desítiletí
z neznámých příčin učitelstvo s jeho orgány. U
kázalo se, že taková škola za nynějšího rozvoje
různých vědeckých oborů jest naprosto nemožna.

Dále se ukázalo, že dlouho ještě nenadejde
doba poslední latinské, ba ani řecké lekce na
gymuasiích, neboť nescházelo ani hlasů na zave
dení latiny na reálku. Studojící reálek a hlavně
jich otcové mohou 8e těšiti na slíbenou oktávu a
na jednoroční právo dobrovolnické beze zkoušky
inteligentní, jim dosud bezdůvodně odpírané. To
právo jim slíbil zástupce ministerstva vojenství,
ale aby radost jejich nebyla přílišná, dodal,že se

tak Stano v budoucnosti, při revisi branných předpisů. —
Přání židovstva — ješ svoje náboženství sta

tečně hájí a proti katolicismu fanaticky bojuje —
aby školy katolického žactva byly bez vyznání
náboženského, bylo na anketě také ventilováno
ústy českých reslistů a sociálních demokratů, ale
bez ozvěny.

Proti zrušení maturit vyslovila se převážná
většina účastníků; zato doporučila při ní některá
ulehčení. To bude také asi jediným positivním vý
sledkem rokování pro dobu doblednou. V budouc
nosti, nepomine-li reformní horečka, stanou se asi
experimenty s upravením ačiva některých před
mělů a zřídí so snad pokusné nějaká nová škola
na způsob reálného gymoasia; v říši se nějaký
vzorek na to najde.

O paedagogilch ae ve Vídni zmínka nestala;
nepatříf ku středním školám v užším smyslu. Aby
se ua ně při té reformaci nezapomnělo, o to se
přičinil p. Bartoloměj Cihař, ředitel dívčího pae
dagogia v Praze.

„Nár. listy“ přinesly 21. ledna jebo opravný
návrh, přednesený jím v poradách klubu národní
strany svobodomyslné. Otiskojeme návrh ten do
slovně a připojujeme k některým jeho paragrafům
své poznámky,

Návrh ředitele Čihaře zní:
1. Ústavy učitelské jest opraviti tak, aby

ani reálkou — a měly nejméně pět ročníků. 2.
Čtyři mají poskytovati vzdělání všeobecné v tom
rozsahu, jak je poskytuje střední škola — pátý
vzdělání odborné. 8. Kandidáti ať nabodou na
ústavě učitelském tolik vědomostí, aby se pak
mobli dále vzdělávati a pokračovati s duchem
Času, jakož i aby nabyli způsobilosti studovati na
vysokých školách. 4. Na mučských ústavech budiž
nauka o polním hospodářatví vynechána, bra na
klavír a oa varhany buď předmětem nep»vinným.
5. Na ústavech pro učitelky nechť se vyučaje
ženským ručním pracím jen tolik, kolik je potřebí
k nabytí způsobilosti vyučovati ženským ručním
pracím na školách obecných. 6 Co rozsabu jed
notlivých předmětů a počtu hodin ge týče, ať není
rozdílu mezi ústavy mužskými a ženskými. 7. V kaž
dém ročníku budiž počet ohovanců nejvýše 30. 8.
Pro praktický výcvik kandidátů ať je 8 každým
ústavem učitelským spojena účelně zařízená cvičná
škola — podle místolch poměrů buď jen obecná,
anebo obecná i měšťanská. 9. Všechny ústavy uči
telské zřizuje a održaje stát; ústavy soukromé,
zejména 8 internátem spojené ať se zruší. 10. Do
prvního ročníku ústavu učitelského přijímají se

školy střední, nejméně patnáctiletí. 11. Do pátého

kdo se vykáší matnritním vysvědčením ze škol
středních. 12. Kandidáti, kteří ke konci IV. roč

níku vykonní s prospěchem zkoušku maturitní,ýti řádnými posluchači na vysokých ško
lách. 13. Kdo absolvují V. ročník a podrobují se
8 prospěchem zkoušce sávěrečné, nabudou vysvěd

lách o „ 14. Po dvonleté službě školní (na
škole veřejné nebo soukromé a právem veřejnosti)
mobon uti zkouškuučitelské způsobilosti, 24mee

po niž oúabudou práva na definitivní ustanovení,
16. Ke vzdělání učitelů dkol měšťanských zřídí 09
státní učitelské akademie, na něž přijme se každý,
kdo se vykáše vynvědčením způsobilostí pro ško
obecné. 16. Okresní školní rady udělí ke stadia
tomu dovolenou, ponechajíce frekventantům plmé
Jejích slušbé. 17. Studium us akademiích trvá rok,
Školné se neplatí. Přístap mají i učitelky. 18.
Každý frekventant bude povinen poslouchati pae
dagogiku (s vědami pomocnými) a hygienu, mime
to však všechny předměty některého odboru školy
měšťanské. 19. Při učitelských akademiích zřídí
se zkušební komise pro školy měšťanské. 20. Při
skouškách ať se žádá od kandidátek právě tolik
jsko od kandidátův.

Nepopíratelnou předností návrhu jest jebe
stručnost, zato jeho aejasnost je- vadou rovněž
velikou.

V $ L. praví navrhovatel o novém paedago
€iu jen tolik, že to má být moderní škola a še
nemá být ani jako gymoasium, ani jako reálka.
Jaká ta moderní škola bude a Čemu a v jakém
rozsahu bude učiti, o tom návrh mlčí. Nemá být
jáko gymnasiom — pak snad nemá míti v plánu
klasických jazyků ; nemá-li být jako reálka, pak
snad nebude pěstovati frančtinu, deskriptivu, ohe
mii a pod. Tomu by nasvědčoval$ 10., dle něhož
na přijetí (po zkoušce či bez ní?) mají nárok žáci
čtyřtřídoí školy měšťanské nebo nižší školy střední.
Může-li být přijat žák 4. tř. reálky, nemůže příští
paedagogium pěstovati latina, leč by se začalo od
počátků; může-li být přijat gymnasista bez obli
gátní frančtiny, nemůže nové paedagog um pěsto
vati frančtinu než od počátků. Má-li býti základem
budoucího paedagogia 4. třída měšťanské školy, pak
latina i frančtina musela by počínati abecedou.

Zanechme dohadů, jak 8i psn navrhovatel
představuje moderní Školu v $1. uvedenou a při
stopme k souvislým $$ 2. a 3. $ 2. žádá, aby
čtyři ročníky nové školy poskytly žákům všeobecné
vzdělání jako střední škola, a $ 3. vyžaduje, aby
se mobli dále vzdělávati a 8 duchem Času pokra
čovati, jakož i aby nabyli způsobilosti studovati
na vysokých školách.

Už znázvu moderní škola je patrno, že nové
paedagogium bez cizí řeči, aspoň jedné, nebude.
Když vzpomeneme, že na gymnasiích věnuje se
latině 8 let, a někdy až 6 hodin týdně, a frančtině
na reálce 5 let, a to až 5 bodin týdenních, mu
síme se tázati, kolik hodin má pan navrhovatel
v plánu pro předměty jazykové a kolik mu jich
sbude pro dějiny, zeměpis, mathematiku, fysika,
přírodopis, chemiia j., s doufá-li docíliti toho, aby
za čtyři lóta nabyl kandidát nejen práva dáti ss
sapsati na vysokou školu, ale i stejné agymnasij
ními a reálními abiturienty způsobilosti, 8 pro
spěchem na ní se vzdělávati! Počítá-li pan na
vrhovatel 8 bodinami dosud věnovanými hospodář
ství apraxi, počítá 8 nimi marně, neboť bude jich
v nové škole tuze třeba na výcvik tělesný, který
nynější paedagogium zanedbává.

Po méné důležitých SŘ 4.—8. všimněme si
$ 9. Vněm postrádáme stručnosti, v ostatních pa
ragrafech obvyklé. Měl zníti: klášterní ústavy se
zavrou. Bylo by to stručnější a upřímnější.

$ 11., plynonci z $ 3., vzbuzuje v nás myš
lenka, kterou i p. navrhovateli k úvaze dopoťou
číme: mají-li čtyři třídy nového puedagogis po
skytovati žákům tobo stupně vzdělání, jaké mají
abiturienti středních škol, a je-li praktický výcvik
z nich vyloučen —nebyla by otázka reformy pae
dagogia rozřešena lépe savřením nynějších ústavů
a současným otevřením přiměřeného počtu kursů,
jež by měly úkol, který klade návrh páté třídě
nového paedagogia+

Z 88 16.—20. patrno, že navrhovatel
úkol měšťanských škol vysoko neklade. $ 16, sty
lisován neopatrně, snad z předpokladu, že se nikdy
nestane předmětem zákonodárné úvahy. V tom
snění, jaké nyní má, nemohl by pro paragraf tea
hlasovati nikdo, kdo naše školní poměry jenom
trochu zaá.

Celý návrh, předvolební doba jeho uveřejnění,
poznámka, že byl přednesen v národním klubu
svobodomyslném, pak $5 4, 9., 12., (odstranění
povinného učení 8e hře na varhanách, zrušení kláš
terních ústavů a právo abitarientů paedagogií k vy
sokému studiu), to vše se zdá oasvědčovati tomu,
že pan navrhovatel zlásky ke klabu a z vděčnosti
kjeho přednímu vinobradskému členu učinil tímto
návrhem pokus, tonoucí straně povolností snovu

pomokli k vítězství. Zdaří se pokus ten? — (B. Z.)

lavací a podpůrnépráce.
Zdědovanost soc. demokracie v Ulmách stále

více roste. Hlavní její radý list „VilágBabadság“
nevychásí z nářku; na př. bědoje, že z 800
skupin zemědělského dělnictva jen 30 zaslalo

výstraha, poněvadě prý týž administraci těžce
poškodil. Sekretář Horvarth byl vyloačen, po

něvadž se dopostil velkých spronevěr. Protipohlavárovi Baromovi uveřejňoje „Nemjeti
Allam“ výtku pochybné peněšní manipolace.
Vůdci Fendrikovi ústředí vytýká, že dělá opo



tlei proto, še chce peníze skupin vám a bos
kontroly spravovsti. — | Křestaasko-sociální

uposorňejí, še organissce rudých země
dělských dělníků rychle bynou, a de 160 jieh
vospustila sama vláda pro defraudace spolkových
ponés.Odkud taková mizerie? Jsou-li hlavními
vůdci s0e. demokracie i jinde židovští boháči,
jest mezi soudruhy 'uberekými židovských po
blavárů ještě více. A ti přece proti přečetným
šidovským statkářům nebndon. | Lid vidí
v Uhrách židovskou „podpůrnon“ práci až
příliš z blízka, má takovou „ocbranu“, če se
raději boufně stěhuje do Ameriky. Protoi nej
prostší dělníci těžko se tam dají chytiti na
židovský lep.

Kdo podporuje polskou sociální demokracií?
Nedávno nařkly některé čelnější listy polské
poslance soudraha Daszynského, že nalézá se
ve složbách a žoldu socialistů německých a
tvrdily, že agitační útraty při volbě toboto
poulance brazeny byly penězi z Německa za
elanými. Daezynski prohlásil vše za bídnou lež
a šaloval jednoho z redaktorů pro urážku na
cti. Když však žalovaný vytasil se s celou zá
sobou důkazů a dokladů, Daszynseki odvolal
žalobu a i útraty zaplatil. — Přitom vzpomí
náme, jský rámus udělala soc. demokracie
v Čechách, když Pollak prohlásil, jak velké
tisíce dostali rudí od židů. Když však již se
čekalo soudnoí přelíčení, odbyli soudrozi náhle
a neočekávaně Pollaka nermastnými vtipy.

Socialistická svobodomyslnost v Prostějově.
Již jeme dříve referovali, jaká sarová násilí
dovedou páchati tamější soudrazi. Znásilňuje
se nyní dále. Při volbách do živnost. soadu
dne 26. ledna všude rozestavení rudí agitátoři,
kteří voucovali přímo násilně dělníkům kandi
dátní listinu svoji. Vlekli za ruce voliče k vo
lebnímu stola, aby se některý jinak neroz
myslil. Mladí židé dávali pozor, zda se volí
dle jejich gusta — radě. V některých továr
nách obdrželi voleb. legitimace pouze radí,
kdežto našinci nic. Židovští fabrikanti ovšem
pracovali čile pro vítězství soc. demokratické;
šantročení a ukrývání legitimací dělo se rafi
novaným způsobem. Čeští soc. demokraté drželi
se v objetí 8 německými židy proti křesť. a
národním sociálům. — Tak se dostalo rodé
straně vítězství. Ať žije svoboda a poctivost!

Hájení surové matky, která utrýsmila vlastní
dátě. Dne 18. ledna odsouzena v Praze nelidská
matka Jarošová, která delší čas katansky na
kládala se svojí nemanželskou dcerkou Bla
šenkou, surově jí nadávajíc a sama na do
mlovy sousedek odpovídala, že své děti může
dotlouci a také to jednou údělá; dítku již umí
rajícímu ještě několik hodin před smrtí na
trbla ucho. Rovněž nelidsky týrala drabou
dcerku Slávku. — U socialistův ovšem platí
za zločince zaměstnavatel, který nechce ve
všem rudé armádě se podřídit, i s hodným
dělníkem zacházejí jako s vyvrhelem, necbce-li
týž vstoopiti do jejich organisace; nejhoršími
potupami zahrnou tobo, kdo se odvažoje své
náboženství vyznávati. Zato ovšem živé socia
Jisté naši sympatisovali s banditskými zákeř
níky roskými, kteří vraždili viané 8 nevinnými.
Není tudíž divou, že „Právo 1.“ dne 21. ledna
líčilo katanskou matku jako muočednici,jako
obět(!) společnosti. Jak by ne? VždyťJarošová
byla horlivon stoupenkou soc. demokracie. A
socialista jest přece člověk nejlepší. Jen tehdy
se dopnstí ukrotného břícho, když se odváží
něco promlaviti proti svým vůdcům nebo vy
stoupiti z organisace. Cokoli socialista nepěk
ného spáchá, vždycky za to může společnost.
On sám chadinka jest jsko Jilium. — Prý ve
škole to žena snad učili malichernostem litor
giky, ale neučili jí býti člověkem. Soudruzi, ve
škole se mohla z náboženství naučiti přikázání
„Nezabiješ“, o povionostech rodičů k dítkám
a lásce k bližnímu. Ve vašich listech však
četla sorové nadávky, chválení vrahů, viděla
na vlastní oči, že pácháte násilnosti! — Prý
(dle „Práva 1.“) před nemanželským mateřstvím
měla hrůzu jako před emrtí, učili ji pohrdati
mateřstvím a pohlížet na ně černými brýlemi
morálkářů. — Jak, že měla brůzu, soodruzi,
před nemanželským mateřstvím, když dala
Šivot dvěma nemanželským dítkám? A vy jste
ji přece Beblovým spisem „Die Fran“ před
takovým mateřstvím nebránili. Á snad ona
sama dokoace měla „černé brýle morálkářů“,
kdyš se dopouštěla takových surovostí, před
nimiž ji všichni slašní lidé varovali? „Právo
lidu“ dále lže, že nenašlo se člověka, který by
jí byl rozumně vysvětlil, že páše zločin. —
Tak!! Na to bylo podle všeho potřebí u ženy
dospělé mnoho pončování, aby pozoala, še to
katsnství není v pořádku! A pak jí domlou
valy sousedky často, domlonval jí muž, který
sa své napomínání ještě ledacos dostal sám.
Každá černoška ví, jaké jsou povinnosti k dě
tem — k osvícené sondružce měl přijíti ještě
„snad dokonce některý proslalý filosof. A ještě
ke všema „Právo l“ otisklo urážku porotoů:
„Odsoudili ji, protože se domnívají, že právo

jen, že jest vinna — dost. A pak — snad. se

tim dopustili boršího přečine než nelidské
matka sama? Ano, ano, jen proti soudcům, ti
jsou nemilosrdní, oni dovolí odsonditi docela
takovoo ubohou „mučednici“. — Tedy hotovo.
Dopnastí-li se čehokoli člověk z rodébo táborš,
vždycky jest ubožák, oběť společnosti, bídy,
zoufalství atd. A kdokoli se odváží nějakou
skutečnou chybu socialistům vytknonti, ten
jest zlý, nešlechetný, i kdyby byl mužem nej

poctivějším. .
Rudé surové násilí ve Vídní. Onehdy konala

se v děloickém domě ve vídeňském okresu
ottakringském echůze krejčovských pomocníků,
kteří se radili o různých svých odborných o
tázkách. Na schůzi byli mimo soc. demokratů
také členové českého sdrožení odborového.
Soc. demokraté pozvali evé české soudrahy
v povolání, zaručivše jim volnost slova. Sotva
však řečník českého odborového sdružení začal
mloviti a pookázal oa rejdy soc. demokratů,
musil is druby ze sálu utěci, poněvadě sociální
demokraté počali „pracovati“ židlemi, skleni
cemi a bolemi. Však i na ulici hnali se zu
řivci za nimi. Když se podařilo pak většině
členů českého sdružení odborového acbýliti se
do voza elektrické dráby, ta naskákali sociální
demokraté za jízdy do vozu a začali bíti své
české soudroby. Průvodčí vlaku, který je na
pomípal ke klidu, byl také zbit, a když stráž.
ník vstoupil do vozu, musil tasiti šavli, aby
se zachránil před — sociálně demokratickou
kulturou. Za vozem běžel pak zástup několika
set sociálních demokratů, který útočil kame
vím a bolemi na vůz. Teprve většíma počtu
policejních strážníků podařilo se, když tasili
Šavle, zástup rozehoati.

YEOIÁÁÍÁŘÍKÁÍÁIÍŘÁÍÍE
Veledůstojnému duchorenstvu

d poručoje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačatví ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spociolní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédaontí.

NAVŠTÍVENKÝ
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

ENIRTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

NÁBYTEK
KOBERCE
. dle nejnovějších návrhů

za tovární ceny a za

A NOVOTNÝ
VIETÝNIŠTIPN. Orl.

Stálávýstava!
> Batalegy ndarma!

ČLEN
Chrámové svíce
voskové "EN svíčky a obět. před

dlelitargickýchpřed- měty pro místapost
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové | Plobené, obrázky0
(eereninové) svíce pro chrámové

lustry,
velikonoční svíce avice kostelní ste

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

třinožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,

řijímání a 8v foho spadající výrobkyde
biřmovánísestuhami©Zorzřnazrát Frká
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Wladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměst, 40.

Telefon 914.

Továruí sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zistá medaile.Paříž 1008, zlatá
medalie.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1006,
diplom čestného uznání. Videň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky sdárm » frankoUDO
„ÚSTŘEDNÍLAGINÉ 38

Výbor nejlepších opisů českých i cisích, obsahujíe
práce autorů jako: Balncki,Beneš Třeb., Gogol, Hálek:
Chooholoušek, Kraszevsky, Marryat, P»ger, Podlipské:

Sienkiewicz. Světlá, Turgeněv a j.

Sv. 1—100 (najednouodebraný)místo za 10 zl.
pouze 5 zl.

Sv. 101—200 místo za 10 zl. pouze 5 zl.

Obě kolekce za 9 zlatých (pokudzásobastačí.)

Nakladatel I L, KOBERV PRAZE, Vodidkovaul

KNIHY.

Jan Stoupa v Praze,
nyní

Jindřišská ul. č. 1.
DOPORUČUJE CT. OBECENSTVU

ZÁCLONY
KOBERCE - PŘI

KRÝVKY - ŽUPANY
PŘEDVĚSKY K OKNŮM

ZÁSTĚNY - UHLÁKY - PŘÍ.
STAVCE - CÍNSKÉ PARAVENTY
KOŽEŠINY - HOUNĚ NA KONĚ.

všech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hrades Král, Pětidomy, č.288.

bj



Prrňí český katolický zárod te Yldn

František Ruber
, Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko

€ stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

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

© VII o, Kaiser
strasso 5., vedle La
zaritského chrámu

„ Páně.
Na ukásku sasálá

se vše franco.

ORp>Svůj k svému!G

Rudolf Váňa
w Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

| doporučuje svůj bojně zásobený

-obehod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj
šími likéry, koňakem atd. *A

Moderní pražírna kávy.

J

V něnísolašnosw Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

sárokuje vklady 4',/*/,- bez výpovědi, 5"
proti 30denní výpovědi a 5'/,“/, proti 90deno

výpovědi.

Záruka přes půl milionu korun.
Složní lístky zdarma.

Zápůjčky výhodně.
Společnostbyla ve dmoch 18.aš 29. března £. r. Ješnolou

sdlošen ©Prase opětněrovidována.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

— umělecký závod —

pro MalDu

oken kostelních,
PRAHA-I,

v ,úkiesy|odbornáradaberpistaě,bene

T
MŘŤ-Hasietnájrořejné| písemnépochvalnéuznání.i)

Založenoroku 1890.

a 4
Prvníčeská Z

výroba gramofonů.

v Litomyšli

donoročnje svoje nejdokonalejší amlevici stroje od
Kor. $9— výše. — Zálejtecenníky i seznamy.

Žádejte všude
u každého kupce, drogi.sty i lékárníka

== Matiční=

mýdlo toiletní
ve prospěch

Ústřední Matice Školské a HMatiooOstravské.

Vyrábí se ve třech drazích k prodeji na 20, 80
a 70 bal. za kus. Jeto velmijemné toiletní mýdlo,

příjemně na plet působící apři tom opravdu levné,
svláště druh 70 hal. předčí i ta nejdražší mýdla

cisí.

Kupujte tedy jenom Matiční mýdla, podporujete
tím Matici a podpora tato nie vás nestojí.

Matiční mýdlo vyrábí výhradně

J. Pilnáček,
továrník

=——v Hradoi Králové ==

O
Varhany a Darmonlů

—staví —

Váglar Poláček v Rychnově1 1

; Doporučuje se ka
Že 4. stavbě varhan v kaž

dém rosměru, nejmo

dernějších soustav

(pneumatických i ele
ktropneumatických-)

Harmonium sil
ného a Jahodoého hlasu

od 160 K výše. Opravy

varban se provádějí

v době nejkratší.

Plány a rozpočty na požádání zdarma.

LOC

EKNARNANERNTNKKKNYKEKENIKKNARKEHHNNIASNHKCUD.

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

Hiv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Bolkndiy, [ariřs veVýprackticieh)

e P. 1. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčenýa často„vy ý
výrobní závod

všah kostelgjčí“ půramentů,praporů a kovového náčiní.

srp UZYZTTTIIIMIIIKNEKEENIKKTIZEEDAC.

ADRANESDNM

+2

ado:
:

9M8K80ROSDPURUS

(DR

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicícha četných jiných věžových hodin, na

"městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk,Zák
Konviktaké ul., padlé
cielné nakanálsl náčšel dovolute

i doporučiti svůj hojné zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
ako : mopstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropes
ky, patenky,nádobly at d, vlo
v přesném slohu církevním. Staré

Š , předměty znovu opravuje v původní
intenci s jem ©ohat slaté a stříbří. Na po hotové

ráce na nkázke, rospočty, nákresy neb cenaíky franko.
veškoré a slacení ručím. Největší výroba a

Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 2d nej

Více uznání po ruce. prasované
basoenné. Věc posílám jiš posvěcené.

Pánům sklenářům a zahradníkům
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/30 cm po 16 hal.
26/26, „18 ,
2484. . 10,

50 kg tmele eklenářského sa 9 korua.

Sklenářské, saručeně vyzkoušené diamanty kas 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.

+ EK.V. Skuherský,c. a k. dvorní dodavatel

KAOOKOKKAMAOOKAUAAKAM

Hradec Král.,

Rozšiřujte

Časové úvahy!!OKOKK
C. k. místodržitelstvím koncessovacá.

Realitní kancelář

nz. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
rýchkoupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

-Veškeré [předběžné práce jak techaické,
tak právní vyřizují 6e co mejrychleji. —
Největší agemdajak vnitrozemské, tek

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisaé 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
COAKAAAA



Předplatnéna čtvrt roku-3 k 50 i
Číslo ď | > na půl rožu SA — A,

Katolíku, vol svobodně!
(3) Nedej se nikdoznašinců zinásti úlis

nými slovy těch, kteří jindy mají pro nás
jenom potopu!

Právě ti, kteří v jiný čas se dočují, že
ebtějí svobodu bájiti a šířiti proti „panovač
posti klerikální“, v době volební úskokem, Da
leháním a vyhrůžkami osilují dosáhnonti toho,
aby katolík nevolil tak, jak mu srdce a svě
dom! káže,

Krátce předtím, než odevzdáš, katolíku,
hlas. pro kandidáta našeho, rozletí se spousta
prolhuných letákův o naší straně. Nepřátelé
vyčkávají vždy okamžik takový, aby se nemohlo
před volbami na takové nepoctivosti řádně
tiskem odpověděti.

Z úst četných protivoíků budou se šířiti
deo před volbou chytrácké Jži, že ten neb open
kandidát náš se právě kandidatory vzdal nebo
še jest smrtelně nemocen, atd. Vždyť není
špatnosti, které by se proti nám při volebním
rachu „nevyožilo od oašich nepřátel, jestliže
sepoň trochu mají naděje, že takové nepocti
vosti pvslouží jejich černým záměrům. Hlásají,
že jejich cílem jest vyšší vzdělanost, ale zatím
páchají vyšší probnanost; vedou si s takovou
rafnovapností, že žasne katolík, který jejich
„kultaroi“ dílno « blízka pozoraje; jim účel
posvěcuje prostředky. Přicházejí s farizejským
tvrzením, že

náboženství není ohroženo.
Prý není pravdoa, žeby chtěl někdo

v badoucnosti lidu náboženství bráti; vědyť
to prý není ani možno. Agrárníci k toma ze
samé „zbožnosti“ ještě dodávají, že sám Kris
tus slíbil církvi etálou ochranu. Pozoraješ,
katolíku, jak chtějí tvoji soudnost nepřátelé
obelstiti u od drsné skutečnosti tvoji posernost
odvrátiti? Jestliže slíbil Kristus svojí církvi
ochranou, neřekl ještě, aby kuždý křesťan hověl
si v liknavosti. Naopak vyslal svoje apoštoly
i mezi fapatické protivotky jména svého. Sle
žiti ruce v klín a čekati, že Kristus napraví
vždy zázrakem to, co nedbalostí zkaženo, bylo
by pokoušením Krista a vyneslo by nám to

FEUILLETON

(M) Bylo už hodně po půlnoci, když mladá
hospodyně Kostečných ubíhala ze statku jen v sukni
modračce a kacabajce ke Šteflům hostinským.

»Šelma naoíjená, všecko prohrá — i nos mezi
očima.c

Nohy bosé prudčeji zaplácaly v bláto cesty,
modračka sukně rychleji se kmitala ve tmě.

Pes u Šteflů zaštěkal, ale mladá Kostečná
prudkým pohybem dveří, rozrazivši je, odhodila
bo na stranu a viétla do slabě osvětlené světnice.
Štefl za »šenktyšeme spokojeně klímal. Tam v rohu
u kamen, pékní ptáčkové se sešli. Výměnkář Knor,
koukněme, dědek stará, sotva chodí a tedy mlaští
kartami jen což! No, aby tu také hajný Nehoda
nebyl! Každá práce mu byla, je a bude těžká a
tady mlátí esy o stůl, až se chudák dřevěný pre
hýbá! A tys tu scházel, ty hnidopichu, každý
krejcar, kužjý kus chleba je ti dobrý a tady házíš
furiantsky šestáky o sto šest. Mladý Kostečný seděl
s blavou skleslou mezi rameny, pravicí držel karty,
pysky dýmku a sofva koukal.

Miadou hospodyni popadl vztek. Tak ona se
celé dny stará, aby hospodářství šlo, a on tu sedí,
prolívá si hrdlo pivem a probrává těžce vydělaný
peníz. Počkej!

Hostinský Štefi prudkým otevřením dveříse
vzbudil.

+Pán Bůh dobrý večer, Teresko, pěkně vítám.
Co jste ném přinesla ře

"Sama sebe a budete viděti, že mé budete
míti brzy doste, odsekla Terezka a hrnula se ke své
mu muži. Ten, znaje pádnost jejích paží, velikým
obloukem ocitl se na peci. Výměnkář Knop, dědek
starý, vlétl jako čeletka pod lavicí, hajný stiskl as
blavu mezi ramenea pokryl ji na obranu rukama,

V Hradei Králové, dno 14. února 1908.

posměch protivoíků. I když víme, že církev
bude trvati zde na zemi až do skonání světa,
bistorie oás poučoje, že nemusí trvati vždy na
všech místech, kde jest oyní. V afrických a
asijských krajích, kde kvetly dříve diecése ka
tolické, vládne nyní náboženství mobamedánské;
v rozsáhlých dříve katolických krajích Německa
a Francie, kde dříve byl dach katolický, pře
vládají protestanté a nevěrci, atd.

A že není u nás náboženství katolicki c
brošeno, že katolické přesvědčení někomu bráti
není ani možno? Lež na lež kupite, úskočuí
farizeové. Nechce „Volná myšlenka“ Šířiti za
vydatné pomoci židů o nás směr bezbožecký ?
Co znamená to soustavné tapení našeho nábc
ženství od soc. demokratů? Co značí to úsilí,
aby se našemu náboženství ve Školách navyu
čovalo? Co říci docela jízlivémo tupení samého
jména Kristova a sprostáckým posměchům ze
světců Božích? A ta spousta hanebně lhoucích
pamfletů 0 „přirozeném“ z mrtvých vstání Páně,
o osobě Kristově dle Renana, o vzniku a vý
voji světa a podobných! Tím se neohrožaje
náboženství ?

Ale i kdyby podvedli naši odpůrci rafi
novaným způsobem prostomyslné davy tvrze
ním o bezpečnosti náboženství u nás, fu sku
tečnost nedovedou popřílé ničím, še jsou velice 0
hrošování na své svobodě lidé upřímně věřící. Prý
si nikdo nedá +íro brátil Ale co zkosí i ten
apřímný katolík, který nikomu svým přesvěd
čením nepřekáží, o tom by byly celé knihy.

Dělník katolický odepře platiti na štváč
skou protikatolickou činnost soc. demokratů.
A již z pouhé té příčiny jeut od nich vystr
naděn z práce, často ke všemu i surově ztýrán.
O tom nevědí ti farizeové, kteří proti katolické
organisaci brojí? Podvodní násilníci začali ř.
kati, aby si savékonfesní ústavy katolíci sta
věli sumi bez pomoci atáta. Jakmile však bylo
sřízeno za katolické peufze českédívčí katolické
gymnasiom na Král. Vinohradech, bned lišáci
odložili roocho ' berávčí, pořádali protestní
schůze, na nichž nás tapili. Tiskli v listech
provolání, že ti professoří, kteří by se odvá
žili na gymnasiu tom vyačovati, musejí býti
společensky bojkotování, čili že se s nimi má

(O
Hnidopich Stenkovský báječně rychlým a šikov
ným pohybem shrábl peníze a zmizel mezi čtyřmi
nobsmi židle.

Mladá Kostečná zůstala jak dřevěná, Bojiště

bylo najednou prázdné Drobnou válku vésti čili
na jednoho se obořiti, to byla taktika zlá, neboť
by ji mohli napadnouti ze zadu. Rozjiskřené její
oči jako oči lvice pohlížely na čtvři nešťastníky,
chvějící se ve svých úkrytech. Najednou jako dé
monickou silou vedeny utkvěly na jednom bodě
— na kartách.

Skok — a už je měla v brati.
»Karty, kartyle zavznělosoučasnězoufalea

úpěnlivě se všech čtvř hrdel uprchlíků z bojiště.
Jako vojíni, kteří z bitvy uprchli, nechavše na bo
jšti prapor, vracejí se, tak vylézali čtyřikarbaníci
na ochranu svého praporů — karet, jediných ve
vsi, jež tak banebně na bojišti zsnechali rukém
sveřepého nepřítele. Vylézali, takticky obklopili
nepřítele, jenž držel jejich klenot v rukou.

Karty sem=, zebručel hajný Nehoda.
»Karty nech bejte, zašeptal výměnkář,
»Karty nech na pokoji, zapísknul krejčí.
»Terezko, dej- sem karty a nenič jich«, prosil

mladý Kostečný.
Terezka stála obklopena. Blíž a blíže plížili

se její sokové, už cítile, jak se na ni vrhnou —
e tu se stalo něco neslýchaného. Jako královna
Alžběte trhala podkovy, tak majestátně roztrhla
Terezka celou bru karet a prudkým Yzmachem
ruky vrhla je svému manželi do tváře. Ten se
zepotácel na zad, průlomem tím vyrazila Terezka
ven. Zase zaštěkal Šteflů pes, práskly dvéřea
mledá hospodyně ubíhala po blátivé cestě domů

— »Počkej, já ti povím, Terezko, měl jsem tě
tek rád a ona mi přetrhne karty. To se ti ne
vyplatíls

"5 Vplížil se potácivé do síně.
»Nabiju jí, co se do ní vejde, Ona musí po

Inserty te pořítají levně.
Obmova vychásí v pátek v poledne.

Ročník XIV.

zacházeti jako s vyvrbely národa. Také hrozili,
že otcové dcer do tobo gymnasia vstopajících
budou veřejně pranýřováni. Tak řádili ti, kteří
židovským a evangelickým konfesním ústavům
dávají pokoj. Nedloaho nato zřízena v Praze
německákonfesní Škola tidovská (Talmad-Thora-.
Schule) Proti té již tytéž „vlastenecké“ listy
nebojovaly. Naopa <Masarykovský „Čas“ jí dělal
reklamu nejen v čásli insertní, alei v části
redakční.

Katolický řídičí ačitel, postavený pod
mocí inspektora pokrokářského, zkusí hotový
očistec, jestliže si dovolí opozorniti pokrokář
ského učitele pouze na to, aby konal svoji
školní povinnost. Má co dělati a must několi
krát písemně vysvětlovati, na všecko uejjas
nější svědectví míti, aby nedostal důtka sám.
Pronásledování jsou pokrokářskými špicly 8
denunciaaty katoličtí právuici, lékaři i úřed
níci, tak že movzí na duchu klesajíce, bojí se
do kostela vkročiti, aby jejich milostivá po
krokář-ká vrchnost nebyla tím podrá'děna.
Stadent středoškolský, který dle disciplinár
níbo řádu a svého svědomí si vede opravdově,
zkusí úštěpků dust. Ještě horšího pronásledc
vání zakouší katolický student vysokoškolský,
Jema by nejraději jeho kollegové akademickou
svoboda vzali celou. Co na př. zvamenalo 00
dlouhé vězněníkatolických stadentů německých
v aniversitní mistnosti od studentů židovských?

Katoliku, připomeň si, jak veliké randály
byly dovoleny v Praze socialistům! Když pak
průvod katolický kráčel v Praze z Václavského
náměstí, ta bylo za katolíky mečeno, rudí
rozráželi jejich řady a plivali jim do obličeje.

Vzpomeň si, jak naši protivníci jásali,
když ve Francii pokojným katolíkům brána
netoliko svoboda, ale i majetek!

A když naši nepřátelé vrazí do vaší dů
věraé schůze a zcela protizákonně ji rozbijí,
ještě s velikou radostí a s posměchem se tím
v novinách svých cbiobí. Ti lidé že mají smysl
pro svobodu? Rci jim, še k alájení svojí ob
čanské svobody jsi nucen podporovati kandi
dáta katolického. Na vlastní oči se přesvědčují
katolíci, jakými lstivými potměšilci jsou lidé,
kteří hlásají, že náboženství není ohroženo, že
(OO.
slouchat mne, ne ja ji. A karty m1 roztrhala.«
Pomaloučku otevřel dveře. Nabije jí, ale jenom

potichu, potichu, ať ho neuslyší. Ona má moc
pádné ruce, musí jí jich dáti pár, nežli se ze spaní
vzpamatuje, jinak by mohl dostati bití on.

Už je u postele. Hu, ta chrápe silně jako
chlap, až by se jí člověk lekl.

Chytil ji za krk a už měla jednu; béda,
však co to, silná ruka chopila bo za límec, zkrou
tila k zemi, a rána za ranou jako hrom dopadalu
na jeho záda.

Držel skroušeně, ale když už to oebylo
k vydržení, dal se do prosa.

*Terezko, prosím tě, pusť mne, už to víc
krát neudělám, víckrát hrát karty nebudu, víckrát
na tebe ruky nevztáhnu.«

*To jste vy, pantátoře ozval se hlas jeho
čeledína Tondy. »Já myslel, že je to nějaký zloděj,
lupič nebo vrah, proto jsem je tak sázel důkladně.«

wJak pak, ty lotře, přicházíš teda semře
dostal najednou mladý Kostečný kuráž.

*Ale panímáma ke mné přišla, že prý se tu
bojí, že si půjde lehnout do komory, abych si
sem lehnul sím, když vy nejste doma. Mohl by
prý sem někdo vlézt a krást. Tak jsem si ul-hl
s když jsem cítil, jak mne chbytáte za krk, a do
stal jsem facku — tek lo ostatní bylo jenom
v sebeobreně.«

Terezka se chechtela v komoře jsko blázen,
když Petřík jí ukazoval modřiny,

»No — je to přece lepší, než kdybych je
dostala od tebe já.«

»Ale tomu lotrovi Tondovi bych měl dát
výpověď, on tu nutnou sebeobranu, se mi zdá,
trochu překročle, povídal mladý hospodaf, obma
távaje si záda. . .

Ale výpověď nedal a karty také nehrál, sá
teprve za měsíc, když Štefl koupil jiné. Na ty už
se Terezka nedostala, poněvadž, když byli na
ústupu, brali je pravidelně sebou,



náboženské přesvědčení oěkomo vzíti není ani
možno. Proč jen ti „svobodomyslní“ důrazně
neodscodí hanebná násilí, tak často páchaná
od soe. demokratů na katolících1

Aby se lépe odkřesťanění naší země dařilo,

chtějí naši nepřátelé vypuditi
nábošenství ze škol.

Začali tvrditi, že náboženství jest věc
soukromé, která se nemá do veřejného života
vtabovati. Tak| Žádná věda neřídí naše skutky
veřejné jako náboženství. To fariseové dobře
vědí. A ve školách, kde se dítě ačí o cizích
broocích, jichž třebas uikde neuvidí, kde se
vyučuje starému řeckému jazyku, jímž nyní
žádný národ nemlaví, nemá býti místa pro
živé oáboženství, kteró vysnává většina našeho
národa! Ve školách, kde se mosí žák pončo
vati i o podrobnostech pohanského náboženství
starořímského a starořeckého, kde se učí o bo
sích, kteří vůbec oikdy oa světě nebyli, nemá
se poučovati o krásných Kristových evangeliích,
nemá se učiti o životě a cíli největšího Učitele
lidstva! Nemá se školní mládež očiti pilně
tomu náboženství, jež bylo největší útěchou
našim otcům v dobách nejhorších a které vy
chovalo tak znamenité charaktery, jakými jsou

Do pesti, Tomáš Štítný, Arnošt z Pardubica Jiní.

Z počátku milostivě dovolovali „svobodo
myslnfci“, aby se náboženství ačilo v kostele.
Již ta bylo patrno lišáctví těch, kteří, oecitíce
se posod silni k přímému útoku, stavěli se
k nám aspoň trochu svobodomyslně. Což se
snad v kostele mělo vyučovati náboženství jinak
než ve Škole? Pak začali tvrditi, že si má každý
své náboženstvínechati pro domácnost; ať si prý
očí rodiče děti své doma a oa veřejnost vůbec
s úáboženstvím nechodí. Ale brzy nato násilníci
odkryli maska a začali problašovati, še dětem
ani rodiče nemají práva náboženství do srdcí
vštěpovati. Na př. ústřední orgán organisova
nébo pokrokářského učitelstva „Český Učitel“
otiskl již r. 1903 v 7. čísle toto: „Nepříznáváme
práva rodičům, aby jiš od mládí dětem směli větě
povati ookoliv = přesvědčenísvéhoa víry své, byť
to bylo $ nábošemství.“

Ta máš, katolíku, jasně vyloženo, jak ei
váží „demokratičtí“ pokrokáři tužeb lidových,
ač jindy stále provolávají: „Náš lid, tužby
pašeho lidu, lidové požadavky“ atd. Svým

P kopí(če Učitel“do nejpřirozenějšíchpráv rodičů.A septejse, který okový
učiteltakovýhlas rásné sakřikl| kary anirty
měli moc, hned by ustanovili celon inkvisici
na čpehování a trestání rodičů, kteří by se
odvážili dětem vštěpovati své přesvědčení. Zato
dvacetiletý mladíček, který 86 prohlásí za po
krokáře, má právo větěpovati i drsným způso
bem své „přesvědčení“ i lidem starším; záro
veň má právo praoýřovati ty starší i učené
občany, kteří se nechtějí jeho komando pod
říditi.

A po čem všem pokrokoví ačitelé touží!
„Odpadníš censura slova mluveného 1tištěného,
aby volné mohlose mluviliproti bohům a Bohu i
proti korunám a vládám tak, aby opravdu „věde
cké bádání“ bylo svobodno.“Tak prohlásil jejich
orgán dne 30. pros. r. 1903. K jakému „věde
ckému bádání“ by ti lidé své volnosti použili
nejraději, to patrno z toho, že tiskem šířili
popletené myšlenky protikatolické německého
podvodníka Haeckla. Oni mají míti plnou vol
nost k svým fanatickým rejdům — ovšem oa
úkor volnosti lidí jiných. Kd> by se odvášil
něco uamítati proti ztřeštěnostem takových
lidí, zle s ním! Kteří rodiče by nechtěli se
klaněti majestátu takového učitelstva, běda
jim! Poznáváš, katolíka, jak jest potřebí, abys
svým hlasovacím lístkem protestovel proti
těmto spojencům pokrokářů, socialistův a a
grárníků? Tak daleko došli ti, kteří dříve
chválili zbožnost Hasovu a Komenského.
. — Davilá zášť našich odpůrců jde tak da

leko, že veřejně

vylučujíkatolíky z českého národa.
Není to hotová bezcitnost a veliký úpadek

vlasteneckého smýšlení u lidí těch? S židov=
stvem, které má tak veliký podíl na germani
saci Čech, spojují se proti vlastní krvi. Za
moci šidů postopují proti nám. Z židovských
bohoslužebných obřadů posměchy si netropí,
vlastním pokrevencům však nemohou přijíti na
jméno proto, že tito vyznávají víra svých
dobrých a vlasteneckých předků.

Katolíku, vzpomeň si, jaká poctivost a
mravnost vládla v středu našich katolických
bohabojných předků! Srovnej ten staročesk
Život s nynější moderní probnanosti a pak rci,
sda na základech bezbožeckých náš národ
postoupí v mravnosti výše.

Odpůrci říkají, že naše církev saviňuje
mravní pokleslost, še odvrací poukasováním
na šivot věčný potřebnou pozornost od poža
davků a povioností pozemských, že činí vůli
národa cbabou|
| Nedej se smásti frásemi židovských slu

háv a čti s rozumem v knize života, posoruj

skatečnost. Ty naše upřímně katolické matky
fe si nebleděly svých posemských povinností?
Vždyť se dřely často až do úpada i proto, aby
Jejich eynkové mohli etudovati. A pak takový
syn od matky podporovaný řádí „za odměnu“
proti jejímu náboženetví. Tystaročeské matky
a otcové že byli pokleslí v mravech? Srovnej
Jejich příkladný život se způsobem života na
čich zvláště mladých odpůrců.

Naši přední spisovatelé brali vděčnoulátka
ke svým venkovským románům ze skutečného
života aezkaženého lidu katolického. A kdo
četl „Babičko“ Boženy Němcové nebo spisy
Pravdovy, Kosmákovy, Raisovy, kýval na 600
hlas: „Tak to skutečně pod našimi doškovými
střechami vyhlíželo. Právě tací lidé poctiví
u nás žili; tady jest život našich dobrých oteů
katolických dobře líčen.“ Tážeme ve, zda ti
dobří hospodáři, bospodyně, dědooškové a ba
bičky prošli školou socislistickou, že byli tolik
hodní? Nevzdělávali se ve řvavých a zášti
ploých echůzích socialistů, učili se zbožně
a poctivě žíti v kostele a u katolických uči
telů. A tito dobří předkové tvořili přece jádro ná
roda. A teď placený sgitálor, který o židov=
ských kořalnách mičí, ale naše kostely pro
hlašuje za skázu národa, odvažuje se ve spo
jení se židy vylučovati z národa ty dobré a
pracovité Čechy, kteří svojí zbožnosti nctí
vají Boha i památku svých otců, jimž víra
Svatováclavská byla pokladem nejsvětějším.
Mnohdy člověk, s kterým vlastní rodiče vy
držeti nemohou, který škodil nejbližším po
krevencům, nabízí se za učitele národa, tvrdí,
že miluje národ celý. A zatím všemožně o
mlouvá i veliké chyby židovstva a Činí si su
rový posměch z náboženského přesvědčení nej
širších vrstev národa. To že je vlastenec?

Vyločojí nás veřejně z národa, zato
však na národní účely od nás dále příspěvky
vybírají, aby nás v nejbližším okamžika
„z vděčnosti“ za to kopli. :

Ba jde se ještě dále. U židů velice oblí
bený český básník Machar napsal i o kato
lických modervistech: „To lidé musí býti po
stavení mímo všechny sákony jako škodná svěř a
komu přijdou do rány, musí je uhodit ve jménu
lidskosti, posnovu vejménu Krista samého. A ve
jménu češství, šíje-li jen atom lidskéhocítu v něm“
Zde vidíš tedy, Čtenáři, ta novou, vyšší mo
rálko. Tak napsal Machar o katolících, kteří
v lecčems se pokrokářskému programu přibli
žovali. Jaký teprve mají tací lidé bněv proti
katolíkům konservativním!

Katolíku, na jedné straně tě vylačojí
z národa, ku kterému snad přece patříš spíše
než od pokrokářů chválení a býčkaní židé; na
drahé straně pak tací fanatikové škemrají
u tebe o volební hlas. Vylučují tě z národal
Ta by bylo scela spravedlivo, aby ti jako vy
loačenému a do národa nepatřícímu člověko
ponechali svobodu a nic od tebe v zájmu ná
roda nechtěli. Jestliže však samostatně vystu
puješ, již titiž lidé křičí farizejsky, že prý
zrazuješ národ a rašíš národní svornost! Tak?
A to zase tedy k národu náležíme? Který
uvážlivý člověk by takovou foluŠnou hra ne
problédl! Proto snad, že po dloohých zkuše
nostech chceme míti při volbách tolik samo
statnosti a práva, jako jiné strany v Čechách,
jeme už zrádci? Svobodomyslníci, kam jste
rozum dali? Křičte ještě více, můžete tapiti
ještě dreněji, my tím spíše poznáme, že bo
jíte se naší početné síly a dokážeme vám pří
volbách, že jádro národa má již vašich čacbrů
dost. Nechceme znásilňovati, ale o práva svoje
připraviti se nedáme.

Dají národu něco lepšího naši pro
tivníci, mež co slibují kandidáti

naši?
Podívejme se na země, kde již provedeno

to, od čeho pokrokáři lepší budoucnost našemu
národu elibojí. Ve Francii a v Italii již jest
provedena rozluka církve od státu, rosvíži
telnost manželství; ve Fraocii nevyočaje se
již náboženství ve školách. Jest tam všeobecné
hlasovací právo. A my vidíme, še v Italii při
řádění zednářů jest plao žebroty, Še se tam
velice často bouří děloictvo z hladu ; lidé houfač

prohejí s této tolik úrodné země do Ameriky.e Francii marné si hlava lámou, jek by se
dalo čeliti stále přibývajícímu počtu rozvodů
a vymírání francouzského národa. Dělníci jsou
bescitně vykořisťování od nevěreckých fabri
kantů, kterým nadržojí zazobaní poslanci, aby
se udrželi v parlamentě. Nešťastné dělnictvo,
které dosad z aloupených církevních statků
nio neobdrželo, hledí zapomenonti na svoji bídu
ve zvýšeném požívání lihovin. Ideální snahy
rchají tam rychle, všade plno soufalství. Vždyť
iž i semy oocialistické a pokrokářské listy

byly nuceny doznati, jak hrosné zlořády nyní
právě ve Francii panují. A teď již nemohou
francousští sobci ovalovati zbědovanost Jido
pokrytecky na církev.

Leč dosti již. Vypssli jsme ten „freuconz
ský ráj“ důkladně v čísle jiném. A my bychom
ohtěli jíti také takové badoncnosti votříc? Má

ee náš národ státi pokusným králíkem těch
snah, jež jinde skončily bankrotem s obobatily
kapitelisty ještě víc na úkor lidu?

Pozorajme, co nám posud prospěly cesty
politiků protikatolickýchl Přes všecky sliby
misto vážné práce národohospodářeké štvali

proti katolickému přesvědčení! Pryč od
těch, kteří dlouho tyli a kapitály si nasbromáž-.
dili s falešného předstírání vlastenectví|

Každý katolík nechť stojí při volbách na
svém místě a nedá se zmásti ani hrozbou ani
úlisnou řečí.

Nyní již nejsme elabí. Při vytrvalosti mů
žeme představovati moc velikou, ješto naše
katolické organisace valem se ŠÍří a pokvetoa
ještě více.

Kdekoli jest postaven katolický kandidát,
podporujte ho ze všech sil. Nejan v zájmu ná
boženském, alé i v zájmo osiravení vašich
zbědovaných poměrů politických a sociálních,
v zájma prospěchu národa volte všichni ka
toliokyI

Odměnou vám bude dobrý výsledek voleb,
který dokáže protivníkům, že přestal čas hra
bého znásilňování katolictva a že v české zemi
i český katolík jest pánem ve svém domě a
že má právo na národní příslošenství.

Vzbáru tedy statečně do volebaího boje
za sdarem církve a milé vlasti!

Proč kandidujeme prot
agrárníkům?

(14) „Proč kapdidajete a tříštíte síly na
Šeho venkova, proč vrážíte klín mezi ven
kovský lid? Dříve jste o nás nevěděli a teď
8e sem derete?“ — Tak a pod bně zní to dnes
z úst pánů agrárníků, kteří dle svého mínění
mají venkov na vědy, aneb aspoň 04 celou řadů
let v nájma. Na to se jim dostává sice jasných
a řízných odpovědí, nemůže však Škoditi, kdyš
jim odpovíme opět a opět.

Já eám náležel jsem ještě před rokem
k oněm našincům, kteří k agráraí straně sice
se nepřihlásili, ale ujímali se jí v domnění, že
ji v jejím letu na nakloněné ploše radikalismu
náboženského zadrží, pokrokářská hesla, ob
jevojící se v agrárních listech, všelijak omlou
vali, připisujíce je na účet několika jedno
tlivoů předáků, kteří nabírají vnedostatku in
teligence, kde co pochytt, jskmile jim na koši
dojde; does všsk třeba konstatovati ten za
rmucojící fakt, že agrárníci, mezi nimiž nalezá
se mnoho solidních živlů, octli se svým ve
dením v otázkách koltorních a náboženských
takřka na nejkrajnějším stanoviska proticír
kevním, ač k tomu neměli žádného jiného dů
vodu, než že katolický lid na venkově, vida,
jak lehkomyslně pojímají 8e anás věci nej
vášnější, organisoval se, aby věci tyto vedle
svých osobních, resp. třídních zájmů hájil. To
nemohli agrárníci, kteří rozumějí svobodě jen
pro sebe, snásti — jako by venkov nálešel
jim a jako by lidé na venkově jiný rozom
míti nemohli, než ten jejich, vzdor tomu, že
zákon je pro každého, a že každému zaručeno
je právo, ba přímo uložena. povinnost, aby
práva zákonitého samostatně asvobodně při
volbách užil. K dnešníma napjetí nemuselo
nikdy dojíti, kdyby si agrárníci tolik o sobě
nemyslili, náboženské otázky a katolické země
dělce na pokoji nechali, kterým nemohlo bě
žeti přece o nic jinóho, než o sájmy stavovaké,
sagrárníky společné, a 0 náboženství, k němuž
hlásí se 90%, zemědělského lidu v Čechách.
Nebyl to zamýšlen jeden a týž postap proti vše
ničící internacionále, jeden a týš postop ve
dvou proudech? Neví venkovský lid svým pů
vodem, svým povoláním, vychováním, oítěním
i snažením, svými potřebami i snahami kon
aervativním? Nedokázali katoličtí zemědělcipři

osledních volbách, kam tíbnoa a náleší, když
ibned, bez dlonhého vyjeduávání a smlouvání
dali hlasy své agrárníkům v naději, áe 80 zase
jim vyjde s touže noblessou vstříc, až 60 bude
jednati o socialista?! Katolická strana pračo
vala ovšem v první řadě pro sebe, ale nepra
covala také pro strana agrární, když tolik
tisíc blasů sociální demokracii odňala a je této
v čas nouze odevzdala? | Je to věra aóbl vděk,
jakého se dožila katolická strana za svou lo
salito!

Rychlý stal se s agrárolky převrat; ještě
před rokem dobře nevěděli, čí jsou a co ohtájí,
a je s polítováním, že se nikdo nenašel, na př.
ze šlechty, kdo by je včas před socialisticko

pokrokářsko-protestantsko-nčitelekým spojen
stvím varoval. Se socialisty do nedávna na nůž,
mladočechů úhlavní nepřátelé, s učitelstvem
a jeho požadavky v otevřeném boji, octli se
pojednoa všichoi tito nevlastní bratří v bra
trském objetí, nad nímě salsy radosti roní ně
kolik protestantských zemanůs pastory svými
v čele. Raku v ruce jíti s protestantskými
klerikály proti avým kučším a proti svému
náboženství — toť obraz dnešního agrárního
hnutí v Čecbáéch. Co pak i'm to — af posud



jejich — náboženství udělalo, že ho nemobon
potřebovati ani ve Škole, ani v rodinách?!
Socialistům se nedivíme; tí povašají protiná
boženský boj za programový — ale český
sedlák?1 — Bylo třeba, aby také on za pří

*kladem sociální demokracie třídní avůj zápas
přenášel na pole náboženské?

Socialistům to odpustili agrároíci, že 60
jim na venkově postavili naproti, nám to od
postiti nehodlají, leda až zas při volbách říš
ských, kdy budou míti proti sobě silnou stranu
socialistickou a nás proti ní potřebovati budou.
Dnes jdou s nimi, pak se bodou chtíti spojc
vati s námi; fo je však politický čachr, klerý se
nejdříve na ních .

„Dříve prý jeme o nich nevěděli l“ Oršem,
ale také oni sami o eobě nevěděli. Kde pak
byly před 10 lety stavovské zájmy a zápasy?|
Domáhal ce jeden stav společenských výbod
ba úkor druhého? Krom socialistů a učitelů
Jádný stav jiný. My jeme měli za ně bujovati,
kteří jsme byli v národě odstrkování s sami
sobě pomoci nemohli? Does ovšem nejsme na
tom mnohem lépe, ale my nechceme — nebu
deme-li mu moci hmotně pomoci — aspoň při
pastiti, aby byl mravně poškozen. Hmotně kře
sfanský selský lid pomůže si sám, a my nebo
jajeme v jeho řadách jako příslušníci stava,
ale jako příslošníci křesťanské inteligence. Víra
odjakživa tvořila spořádané občanské společ
nosti základ i sloup; bráti lidu víru znamená
jej mravně poškozovati. Selský lid je převážnou
většinou katolický, a kdo katolíkem, nemůže
připostiti, aby sveden byl talešnými hesly
jedootlivců, mezi nimiž protestanti se svými

poetory v čele udávají hlavní tón —titéž lidé,teří našemu katolickéma rolufku krásy volné
školy líčí, ale sami, kde jen trochu mohou,
8 obdivobodnými obětmi si své „nevolné“ t.j.
konfessionální, staví a vydržojí. Čeští prote
stanti spojovali se před boutím „los v. Rom“
8 mladočechy; když pak tito je prohlédli ase
přesvědčili,že jim jde protestantství,čili jejich
klerikalismus nad vlastenectví, propustili je ze
své nárače, 2 niž oni přímo se vrhli agrární
kům na prsa. Jak dlouho bratrství toto potrvá,
nemožno ještě dnes určiti; že zde i »grárníci
prohlédnou, je jisté. Ti, co v r. 1866 s tako
vým nadšením vítali protestantského vítěze,
dnes nejson jinými, a kdo pracuje na prote
atantštění Čecb, pracuje vlastoě k tomu, aby
toto tačné soosto stalo se pro německý šalndek
záživoějším. Dokud jsme my to mluvili, byl to
klerikáloí manévr, když to však vyslovili
Mladočeši, stalo se to obecn:m přesvědčením
v Čechách, a nikdo o tow dnes již nepochy
boje — až na agrároíky, kteří si to pokládají
za čest, že v organisacích jejich vedou hlavní
slovo protestanti.

Žádná náboženská společnost nevyločuje
ze svébo středu ony údy, kteří nekonají ná
božénských svých povinností; to je již věc svě
domí a nečiní to ani církev katolická; kdo
však vyslovil jednou zásadu, že lze vychová
vati bes náboženství ve škole, ten se postavil
jiš na stanovisko proticírkevní. Agrárníci vě
děli dobře, co ta zásadní věc znamená a dlouho
se jasně nevyslovovali, balíce volooa Škola
vigoetou osvobození od byrokratiamu a vídvň
ského centralismu, a teprv dnes je 0 nich v tom
ohledu jasno — důkaz to, že volnou škola ne
měli ve svém programu a teprve ji ve voleb
ním boji do programu pojali. A pak je prý
nám katolíkům náboženství agitačním pro
středkem a jinému nikoli!

„Hledáme prý zisk svými kandidatarami.“
— Kdo? — Tech několik kněží, kteří kandi
dají? Toma snad ani agrárníci nevěří, sic by
jinak musli rovněž ukázati dváře svým kněž
ským kandidátům. Naopak já myslím, že právě
kněžští kandidáti, s nichž nemohoo býti ani
ministři, ani sekční chefové, ani ředitelé bank,
ukazují, že jsou dosud na světě lidé ideální,
kteří za své ideály umějí a chtějí bojovati.
Ano, my hledáme zisk, ale my jsme na ten
siek hrdi; a je-li upřímná snahe, aby českéma
lidu dochovalo 8e nestenčené dědictví sv. Vá
clava a 8 ním pořádek v Čechách, křesťanský
mrav a kázeň bledáním ziska, pak jeme hodně
—ziskuchtiví. Kdo nám vytýká sisk, ten mi
movolně se přiznává, že se o ty ové zemědělské
rady, ústřední hospodářské společnosti, okresní
výbory, raifoinsenky atd. bojí.

Dopis z Prahy,
K dalšímu postupu. Není pochyby, katolíci

čeští se počínují hýbati. Jsou to počátky sice,
ale velmi slibné. Tolik však řekněme avěta a
sami sobě, že to není posad ani třetina toho,
00 jest v našem plánu a čeho míníme dosáhnooti.
Jest ještě mnubo sil skrytých, spicích, které
postopuě musí býti vyburcovány a uvedeny
vooběh k vytčeným cílům. „Každý na ové
místo!l“ Toto heslo s veškerou svojí mravní
silou a poviaností ještě daleko není provedeno
tak, Jak toho žádá potřebu místa a času. Jsou

ještě upousty katolíků, kteří dávají 00 vléci
rozličnými vůdci, kteří dovedou obratně zaatí
rati podstata věcí a kteří amějí rozeštvatí ka
toliky proti „klerikálům“, tedy vlastně kato
líky proti katolíkům. Takový velikolepý Švindl
provosojí s naším venkovekým lidem na příklad
sgrároici, kteří křičí až do ocbraptěníproti
„klerikalismo“, vecpávají do slova toho celé
stoby špatností a předkládají takto opravenou
krmí venkovským voličům. Z těch moobý si
povzdychnol nad zkažeností lidskou a posýlá
„klerikalismus“ ke všem všudy nevěda ovšem,
Še vedemjest jasykem a perem podvodným aše hu
buje sám na sebe.

Mesi odporné zjevy našeho veřejného ži
vota zajisté náleží předstírání ugrárníků, že
starají se o náboženství a, světe slyš, že oni
vlastné jsou ti nejlepší katolíci. Kdyby ta
starost agrárníků o náboženství byla pravdou
a ne klamem, pak bychom ae byli aspoň někde
dočetli o listech agrárních, še spousty šťvavých a
surových útoků protikatolických odsusují. Lečo
toro nemují aoviny agrární nikde ani zmínky,
A jsme přesvědčeni, že agrární redaktoři Bi
muou ruce a radostně se osmívají vidouce, jak
pokrokáři, socialisté, židé a evangelíci denně
vylévají džbery kalu proti světa katolickému.
Však masky pomala padají a objevojí se oblí
čeje, zkroucené zlobou a protikatolickou vášní.
Agrární leták volební jest důležitým a výmlav
ným dokladem epnstošení myslí agrárních re
daktorů. Odporočojeme, aby lelák tento všudy
byl aschován jsko výmlavné svědectví pro
strýce Přiboda. Vykoná výtečné služby k dal
Šíma probouzení katolického lidu a poskytne
dosti Játky, aby řečníci naši mobli myšlenky
v něm obsažené rozváděti, pitvati a objasňo
vati. To nemlátí již „Cep“ avi mlátička, nýbrž
to jest již obromný parní stroj, jenž vychrlil
kde jaké výměty a kde jakou pomlovu, jíž
duše řemeslného a úajatého Štváče vůbec jest
schopoa. Takový čin jest hoden odměny, a ani
dost málo nepochybojeme, že dle zákona pří
činy a účinků dostaviti se musí hluboké a
znatelné stopy, které velmi málo potěší ty,
kteří vyrabitele letáků platí.

Aby se určité výsledky dostavily, musí
se starati naše drobné noviny. Úkolem jejich
vůbec jest, aby vykonávaly to, co za skrovných
rozměrů svých vykonávati moboa. Chceme tím
říci, že naše týdenníky účelně mají přinášeti
věci, které právě v boji duševním jsoo nejdů
ležitejší a nejpůsobivější a které, řekněme,
přímo udeří a soustředěnou pozornost čtenářova
strhnou. Nemůžeme tedy ani dosti odporučo
vati, aby bedlivě si bylo všímáno všech zpráv
a událostí, které v denolku, Širším vrstvám
lidovým nepřístapném, vyvanou bez znatelněj
šího účinku. Přináši-li na příklad „Čech“ mnobo
chytlavých a zápalných polemik, zpráv a ča
sových úvah, jest úlohou drobného našeho tisko,
aby látka potřebně upravila roznesl po všech
čtenářích. Uvádíme na příklad odpověď dra.
Myslivce „Česk. Učiteli“. Tato odpověď, která
protikatolického ducha učitelského časopisu
onoho způsobem fascioujícím zbmotnila a za
věsila oa nejvyšších místech budov a věží,
měla býti otištěna ve všech oašich týdenní
cích, protože její působnost jest neomylua. Od
poručujeme tedy, aby se nenechala v denníka
zapadnooti. Přenesme ji na příbodnější posice
jako těžké bořící dělo, jehož výstřel široko
daleko ge rozlehne a jehož koule uhodí na
jisto do terče. Již jednou jsem podotekl aa
těchto místech, že látka, již dlužno v týdni
čtenářstvu na vědomost uvésti, se hromadí a
že stále citelněji bude se jeviti nedostatek
"místa našich drobných časopisů. Jest to okol
nost potěšající a dokazuje, že zájem čtenářův
i dopisovatelů roste a še rach katolický se
vědy šířeji rozlévá.
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Organisace mládeše. Každá strana, byť měla
sebe životnější oprávnění, nemůže dlouho po
trvati bez dorostu. Pravdy této zakoušejí na
sobě všechoy politické strany ve všech náro
dech. Jest to docela přirozeno, neboť mládež
doševní i tělesnou čilostí jest nepostrádatelným
činitelem agitačním, jenž myšlenky a programy
stran udržoje a oživuje ve vrstvách lidových
a doplňoje pracovníky ve sborech samospráv
ných a zákonodárných. Naše katolická strana
až dosad hlavně zabývala ge organisováním a
probuzováním dospělých. Když tato práce
aspoň v hlavních obrysech se daří, dostavují
6e nové zkušenosti a poznatky, z nichž nejdů
ležitější jest, aby se neprodleně na všech mí
stech začalo s organisací mládeže. Pravím ne
prodleně, neboť věc jest pilná. Agrárníci začali
na tomto poli jiš velmi vydatně, což nesmí
unikati naší pozornosti, neboť ruch katolický
brzo by ochabl, kdybychom bo nemohli pode
přiti a zakotviti v mládeži. Na tuto pravda
ukezují a veškerým důrazem svého přesvěd
čení a žádám neméně nalehavě, aby všichni
vlivní činitelé toto mou radu a sároveň vý
strebu plné ci uvědomili. Jost to sáležitost tak
časová, že nelze otáloti dne ani bodiny. Orga

nisace mládeže jest manohem snazší, nežli do
apělých, právě pro ty vlastnosti, jichž jsem se
dotekl. Čilost, živější zájem o všechoy události
v okrubo deaníbo života, družnost, tof jsoa
přirozené vlastnosti lidského mládí. Schází-li
se mládež ke svým zábavám, jest snadno ta
kové touse dáti ožitečný obsah, shodný s účely
organisačotmi

Orgenisace mládeže však musí míti svdj
laciný časopis, pravím laciný. Posiluje dobrou
věc, Jeatliže organisovaný mladík sám časopis
může si předpláceti. Toto vědomí rozšiřuje
jeho daševní úsoba, posiluje účastenství jeho
ve společném cíli a proboozí i myšlenkovou
činnost. „To jest náš časopis.“ Tato jediná věta
má velikou sdružovací sílu již také z tobo
důvodu, že, jak praveno, hromadná duševní
činnost u mládeže vyniká velikoa a spájivou
setrvačností. To na podkladě zkušeností o du
Ševním životě wládeže také lze jistě předpo
vídati, že dopisovatelská činnost sama sebou
se dostaví. Ohledně lacinéno časopisu ukazaji
na přílohu „Selekého Listo.“ Masí se jí dáti
však hojnější obsah a pokračování dloobých
povídek nutno vypostiti a nabraditi krátkými,
nabádajícími čláoky právě tak, jak u ostatních
našich týdenníků. Každé číslo musí býti celkem,
aby jím mohl katdý nově organisovaný začíti.
O tato ref.rmu přílohy „Selského Listu“ pro
sím proto, aby organisovaným mohl se hned
dáti časopis vhodné opravený. Není-li však po
race bned vhodného časopisu, jest sáhnouti
po jiných, ale to již není to, co má býti, co
mosí býti mladé duši a jejíma okolí blízké a
domácí. Časopis mládeže, zejména venkovské,
jest vlastně cementem organisace, protože, jako
organisace povstává hoatím myšlenky, tak ča
sopis masí býti zrcadlem a odůvodněním této
myšlenky. Volám tedy ještě jednou: začněte
hned ve všech farnostech organisovati mládež!
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Drtina a výroky sv. Pavla. Ačkoli | ozoro
vatel našeho veřejného života po stránce proti
náboženské má stále hojnost látky, již n-anavně
schystávají jmenovitě pokrokáři, přece jen za
účelem vážnější rozpravy dlažno přihlížeti k vý
rokům význačnějším, které mají vábu dle svého
obsahu i dle osoby, která je pronesla. Tak Da
příklad vzpomínám does, že prof Drtina stavěl
nedávno náboženství katolické ve sv. Pavla
proti vědě a lidskému rozamo. Nadhodilé prof.
Drtina, že světská moudrost sv. Pavlovi byla
bláznovstvím a nemoadrostí. Drtiaa závidí asi
vavřípů Masarykovi a proto vydal 36 za po
suzováním našeho náboženství, aby i na tomto
poli zasloužil si ostrab rytířských.

Sv. Pavel řekl: „Moulrost zajisté tohoto
světa bláznovstvím jest a Boha ... Pán zná
myšlení moodrých, že jsou maraá.“ Co mínil
říci sv. Pavel těmito slovy? Předem jistě ne
odsuzoval sv. Pavel tímto výrokem lidskoa
vědu. Kdo přečte si slova jeho v souvislosti
a kdo je neposusoje dle toho, co do nich libc
volně vkládá, pozná, že sv. Pavel mluví 0 teh
dejších vzdělancích, kteří divili se učení kře
sfanskému jako neohvykléma, překvapajícímu,
ba odpazajícíma. Jak to, že křesťanské učení
bylo bláznovstvím těm, kteří měli zdánlivě
rosum v nejvyšší míře a byli aznanými mudrci
světa? Kdyby se bylo vykoupení člověka vykonalo
ge stejnou nádherou jako stvoření, možno, že
by lidská moadro-t lépe pozoávala jeho vzne
Šenost. Ale Boba, jenž papraviti chtěl porašení
člověka, zlíbilo se vtisknooti díla vykoopení
značku bědoosti, před níž doch a smysly člo
věka se měly buď pomásti anebo pokořiti.
Kříž Spasitelův — ne, s tím nedovedli ve smí
řiti ani židé, ani pohané, ani ti, kteří po sta
letí čekali na Mesiáše, ani ti, jimž nebyl tak
jasné ohlášen. Kristus trpící a umírající, toto
arcidílo věčné lásky, našel jen odpůrce o všech,
kdož nechtěli ponížiti svou pýcha s obětovati
své emysly. Již tehdy lidé mlavili o sebevbě
tování a oddanosti, jiš tehdy poctami zdobili
vojína umírajícího pro vlast a madrce trplciho
pro svó myšlenky, ale o Krista toho chápati
uecbtěli. Nože a o takových lidech mlavil sv.
Pavel: „Kdož moudrý? Kdož sákonaík? Kdoš
zpytatel tohoto světa? Zdaliž bláznivou neu
činil Bůh moudrost tohoto světa? Nebo protoáe
svět v Boží moudrosti nepoznal Buba skrze
moudrost, ráčil Bůh skrze nemondré kázání
učiniti věřící.“

Nechťtedy slyší prof. Drtiaa: nemoudré
kázaní. Sw. Pavel se tím netají, chlubí se tím
před tváří celého světa. Těm, kdož uvůj rosom
staví proti evangoliu, kdo zaslepení žádostivo
stí a pýchou pohrdají světlem a láskou křiše,

jich odendků, honosí se toato ev-n nemoudrosti,
jež zahoala madrce, učence, koižata dachem a
objevila ve vítězství svém celou ctnost Boší.
9w. Pavel tu učí, že člověk vspoaron došovní
může obrátiti ee proti křesťanství a že potřebí
jest nám potom, abychom jako šiřitelé pravdy
Kristovy apelovali bez básně k oné nemondrosti,
která přemoblasvět a která až dv konče bade
mocnější neš on, protože co jest blásnirého u



Boha, m-udřejší jest než lidé,a co jest mdlébo
u Boha, síloější jest než lidé. —

To jest tedy smysl slov sr. Pavla, která
prof. Drtina vztaboval vůbec protl vědě a vy
kládal js způsobem, jako by sv. Pavel byl
proklel všechno vědění lidské v minulosti, při
tomoosti a budoucnosti. Zatím vňuk jest zcela
jisto, že prof. Drtina výroko ev. Pavla nepo
rozuměl, aneb mu rozuměti nechtěl. Pokrokáři,
jak patrno, s výkladem Písmasv. nemají štěstí.

Obrana
Kde jest klerikálemf Jest to člověk

takový, který zneužívá náboženství k ukojení
odporvého sobectví a k jiným nešlecbetnostem.

Nejvíce klerikálů jest mezi těmi, kteří
vyčítají klerikalismus katolíkům.
| Posvilme si na ně.

Klerikály jsou vysokoškolštístudenti, kteří
žijí z různých kněčských a jiných katolických
padací pod závazkem, že budou jisté zvláštní
katolické pobožnosti konati — ale mfsto toho

církev naše koltarních snub nepodporoje. Není
takový student odporoým sobeckým pokrytcem
a přímu podvodnikom? Vždyť dělá zcelu něco
opáčného, než k čemu Ge zavázal.

Klerikály jsou dále mnozí pokrokoví učitelé,
kteří sice přísežně elibili, že budou vychová
vati mládež náboženský-mravné, ale kdykoli

řed mládeží o náboženství promluví, snaží se
jeho vážnost podceňovati. Není to odporný kle
rikalismus, jestliže se vetře do Školy navětě
vované katolickými dětíi branou náboženské
přísahy paedag-g nevěřící, 4by bral ty příjmy,
jež náležejí vlastně učiteli věřícímu?

Klerikály jsou ti varhaníce,kteří za bmotnoo
odměnu spolapůsobí při katolických obřadech,
hrají a zpívají písně ma oslavu katolických věro
učných článků, ale po straně tytéž články víry
topí a jsou nejdůvěrnějšími přátely fanatických
nepřátel všeho katolického. Takový člověk
opravdu jen z bšefta něco katolického dělá.

Masaryk odpadl od katolické ríry k víře
evangelické, v níž formálně dále trvá, ačkoliv
otevřeně často přiznal, že ve věroučné články
evangelické ofrkve nevěří. Kdyby býval vůbec
k žádné církvi mimokatolické nepřistupoval,
mohl nyní při svém protikatolickém boji aspoň
se vymlouvati, že nemusí vystapovati z církve
katolické, k níž nepřistoupil při dospívání ro
zomu. Ale přestoupilsli formálně z katolické
cirkve k církvi té, jejíž učení sám za pravdivé
neuznával '— to již jest něco povášlivějšího.
A proč se neproblásí ani nyní před úřadem za
bezkonfesního? Vždyť přece mluví apíše proti
církvím vůbec. Prý „aby měl pokoj s úřady|"
— Aha! Tu to máme.Universitním profesorem
smí býti pvoze maž takový, který se hlásí
k některé církvi, státem naším aznané. Tadíž
protikonfesní Masaryk sedí na wísté, jež náleží
vlastně řádnému členu některé církve (katolí
kovi, evangelíkovi a pod.) Masaryk by však
nerad opastil místo dobře placené a proto
svoji příslošnost k evang. církvi formálně ne
odvolává, ačkoli jest mezi prvními, kteří lódé
jiné z církví lákají ven. Co říkáš, čtenáři, to
muto počínání?

Klerikály byli také ti všichni kandidát
poslaneciví, kteří v srdci neměli ani trochu
soucitu (oeřku-li lásky) k surově napadaným
katolíkům a kteří již dávno dokostel a přestali
choditi, spojujíce se proti katolictví se socia
listy, ale přece před katolickým voličstvem
nepřestávali tvrditi, že jsou „taky katolíky“
Nebyl to klerikalismns zvlášť odporný? Clo
věk, který se nespravedlivé otírá o církevní
zřízení, který bojuje úporně proti lidem hájí
cím katolickou víra, prohlašoje se pokrytecky
k vůli mandátu a ze sobectví za katolíka!

Klerikály jsou dředníci, kteří nutí občany
ke katolické přísaze, do kostela jdou třikrát
čtyřikrát ročně jen z největší nutnosti a při
tom veřejně se prohlašují za pokrokáře, za
lidi, jimž náboženství vůbec jest překonaným
stanoviskem. Není to klerikalismos, jestliže

„katolické blasy chce uloviti pod titalem kato
lika muš, který veřejně sympatisuje 8 požidov
štělou „Volnou myšlenkov“ a proti barbarským
eurovostem, páchaným na katolících od socia
Jistů, nemá ani slova protestu?

Jest plno i jiných podobných klerikálů,
kteří sice na některý náboženský tital dobře

vání víry nemají hmotného zisku žádného,
ještě se posmívají.

Tedy jen pozor na klerikály pravé!

- (8)Stanovisko ministerského předJ
jiš každý nepředpojatý pozorovatel může kon
statovati, že vláda s hlubokou úklonou plní
do krajní možnosti tožby požidovštělého ma
zlíčka — soc. demokracie. Proč by ne? Vědyť
přece ceotralistický, německý režim má v ži
dech a jejich rudých přislahovačích velikoa
oporu. Jak se však chová k nejspravedlivějším
právům našeho národa? Ministři krajaní naši

měli v kabinetě Beckově chrániti český lid
před zřejmými křivdami. Ale zatím jest pa
troo, že německý mipistr-krajen Pecchka má
v kabinpetě desetkrát větší moc než ministři
naši. Po známé Poschkově řeči, v 'níž oblašo
ván boj proti české národnosti, „zastal ee“ nás
Beck prapodivným způsobem. Dle „Information“
požádal prý Peschka a Práška (!1),aby se dr
želi v řečech svých střední čáry, která jest
řídítkem kabineto, a aby zanecbali agitačních cest
na venkově. „Venkov“ popírá napomenutí Práška.

Proč také napamínati Práška? Vždyťpřeoe
tento minietr stará se ač příliš pečlivé, aby se
Beckovi zachoval a o svůj vysoký úřad ne
přišel. Mivistr, který v repregentačním plese
zahajaja tanec 8 chotí bohatého německého
žida, jest přece osobou pro vládní kabinet ve
lice schopnou. Dokazaje krajní anášalivvst.
„Takových českých sedláků jen hoašť“, může
volati bar. Beck.

Zato Poschka stará se až příliš o tv, aby
dokázal, že v protičeském boji chce rázné po
kračovati. Čehokoli se dotkne, vždy na úkor
UnšÍ národnosti prosadí.

Na př. ministeratvo železnic odepřelo po
tvrditi smlouva mezi ředitelstvím státních drah
a Českou Živnostenskon bankou. Kdo v tom
měl prsty ? „Deuteches Tagblatt“ napsal: „V ne
děli podali jstme zpráva o zadání směnárny na
západním uádraží vídeňském ředitelstvem stát
ních drab Živnostenské bance. Naše zpráva,
která způsobila velikou sensaci, měla v zá
pětí, že jest odvrácená tato nárouní ostoda od
rěmecké Vídně. Ministr-krajan Peschka a posl.
81. Stransky zakročili ve věci té a dosáhli také
naprostého úspěcha.“

Co strana Práškova stará se o rozkol
v várodě, dovede Peschka německé krajany
sdružovati. Způsobil dohodu německ.ch stran
k sněmovním volbám. Postaral 86 o to, aby
oddělení českého obvodo od lib-recké obchodní
komory nestalo se skutkem. A tak v této ku
moře moh.. dále Němci šlapati na Ši) českým
porobencům. Pečaje o to, aby uad jazykovou
rovnoprávoostí státních drah bděli — Němci
sami, atd. Úspěch za úspěchem. Takového mi
nistra-Krajana ovšem vládu velice potřebuje.
A co jsme národnostně důležitého získali mi
nisterstvem Krajanským my? Naši zástapcové
v kabinetu inusejí býti „hodní“ za velikou Čest,
která se jim od Becka prokazuje.

Kvéty „Hatibora“. V čísle 6 píše ne
zodpovědný tento list o kralovraždě v Porta
galsku: „Kondoloval i papež a vatikánský
dvůr... A ten Vatikán 1 vševek katolicie
mus nese největší podíl viny na tom, co pro
vedli anarchističtí útočníci v Arsenální ulici.“
Zoamenitý výkon ve fixlování! Anarchistický
učitel spáchal vraždu a vina tohoto hnasného
činu nese dle „Ratibora“ Vatikán a katolicis
mus. Jak patruv, klesá býcalý slašuý „Ratibor“
na úroveň utrhačných lístků, které jsou schopny
provésti nejpedlejší porolova beze všeho zu
rdění. Jamu zvědaví, jak se očistí poloúřední
orgán městských rad českého výcholu z doká
zaué nepoctivosti

U
——

ČasovýchČtěte a rozšiřujte
Úvah):brožuru (číslo=o

do českého sněmu
od Dr. Fr. Skalického.

Leták tento obsahuje stručné vylíčení vý
znamu českého sněmu v ohledu politickém i bo
spodářském a přináší podrobně předpisy volebního
řádu. — Cena 8 b, při hromadné objednávce!za

polovinu. .

Neposirádalelná pomůcka
= MMí volebníagitaci! :

Politický přehled.
V království Českém všecka mysl upíná

se k závodění předvolebnímu a k volbám do
semského sněmu. Jinak politika říše zobrazuje
se v delegacích, které dnem 11. t. m. započaly
plenární schůze. Ministr zahraničních záleží
tostí bar. Aehrenthal ve svém výkladu 0 za
braniční sitnaci věnoval velkou pozornost ze
mím balkánským. Pravil, že Rakousko jest

mocností a úw=tom základě rozvinul smělý

program, kosení se v první řadě týká železniční politiky Rakouskana Balkaně. Dle očho
Rakoosko mé se postiti do stavby dráby od
erbských hranic do Mitrovic, jiná trať má pak
vósti na černohorské usemí. Dráby ty dají
Jednak výsnum válečnický, dílem také hr")o

dářský. Ale vykládá se, že k této železniční
politice byl dán pokyn £ Německa, ježto drá
by balkanské hodily by se výbodně Německu
jako spojenci rakouskému. V rakouské dele
gaci br. Dziedussyckí varoval před spolkem
s Německem a žádal, aby Rakousko zakročilo
proti vypovídání rakouských dělníků z Ně
mecka. — Ministr války ve výbora rakooské
delegace prohlásil, že musí býti zvýšen kon
tiogent branch. Maďarům dějí se prý vojenské
ústapky pouze takové, které plynoo s vy
rovnávacích zákonů z r. 1867 — V rozpočto
vérm výbora | poslanecké sncimovoy prohlásil
finanční ministr Korytowski, že celá řada fi
naočních otázek projednána bude D4 anketě
svolané na 7. březen, která ae bude zabývati
ozdravěním zemských finsucí. Vydatnější pra
men příjmů vidí ministr ve svýšení daně z ko
řalky, jejíhož výnosa bude v pr.ní řadě po
užito k aanaci zemských f.oaucí, Předloha tato
jakož i o dani z dědiotví předloženy badou
parlsmenta hned po jeho svolání. — Postavení
ošmeckého ministra krajina Poschky pro jeho
štváčskou řeč ve Štyrském Hradci jest otře
seno; Němci nabízejí proto vládě novou osobu,

Komise sněmovní v Ubrách usnesla se
na celé řadě zostření trostů, které jsou vý
Mradně namířeny proti nemaďarským uárod=
nostem v Ubrách. Tak zvané „pobařování
proti maďarskému národa“ nemá býti nadále
trestáno státním vcézením,nýbrž těžkým žalá
řem, a nejvyšší výměr trosto, který činí nyní
pětileté státní vězení, má býti dle nového zá
kona—doživotnížalář.Stejuémutrestupodle
bají, kdo v cizins buď slovem nebu písmem
(v novinách) pobařají proti uberskému státu.
Maďoři chtějí udasit každý výkřik utlačova
ných národností nemaďarských.

Pohřeb krále a koraaního prince portu
galského vykován. klidně. Všichni političtí
vězňové byli v Portugalsku na svobodu pro
pouštění. Republikáni se připravojí horlivě na
prohlášení repabliky.

Roské damě předložen bude uávrh záko
na schválený ministrem vyučováct. Návrbem
tímto se stanoví, v jakém touožství mají býti
žiné připuštěni na vysoké školy. Navrhuje se,
aby v Moskvě a Petrobradé židé směli tvořiti
jen 39/, a jinde jen 59, ostatního křesťanské
bo studentstva. ,

Mezi Tareckem a Persil pavoje velké
napjetí, které každou chvíli brozí propokoouti
ve válku.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy álecésní. Jmenováníjsou pan:

Ant. Štěpánek, b. notář, děkan v Jaroměři, bisk.
vikářem okresu jaroměřského; p. Jan Cvrk, děkan
v Chocni, b. vikářem okresu vysokomýtského; p.
Václav Dvořáček, farář v Kostelní Lhoté, b. viká
řem okresu poděbradského; p. Váci. Hlavsa, děkan
v Rokytnici, b. vikářem okresa králického; p. Fr.
Michalitachke, b. notář, děkan v Lanškrouně, b.
vikářem okreau lanškrounského. — P. Jos. Doležel,
farář ve Sv. Jiří, obdržel exposit. canonicale. —
Ustanoveni json: p. Xarel Dvořák, administrator,
za faráře v Týništi; p. Alois Calka, administrator,
za faráře v Kuvěticích; p. Fraat. Donat, katecheta
v Náchodě, za faráře v Železnici, p Frant. Janák,
administrator, za faráře v Lovčicich; pan Frant.
Černý, farář v Rudolticích, za faráře v České
Čermné; p Frant. Póter, administrator v Hradišti,
za administr. do Heřmanic; p. Jos. Klement, ka
plan v Koboutově, za koop. do Hradiště; p. Fr.
France, koop. v Damnikově, za proset. expositu do
StHtete; p Jos. Kulda, koop., za sdministratora
+ Bystrém; p. Adolf Odvárka, kaplan v Holicleh,
za kaplana do Kněžic, p. Jos. Crejn, kaplan ve
Žlunicích, za administr. do Sv. Jiří; p.Vojt. Láska,
kaplan v Kněžicích, za kaplana do Zlonic.— Na
odpočinek vstoupil pan Joa. Doležel, farář ve Sv.
Jiří. — Uprásdněná místa: Heřmanice n. L., fara
patron. fondace Kakaské, od 1. ledna; Bystré,
fara patron. Jeho c. k. Veličenství, od 9. ledna;
Sv. Jiří, fara patronátu náboženské matice, od
1. února 1908.

Sehůse městské dne 10. února.
Spolku na podpora chudých studujících propůjší
se divadlo Klicperovo na den 2. května 1908
k uspořádání koncertu — Výkazy pokladní bo
tovosti ze dne 27. m. m. a 3, t. m. byly vzaty
na vědomí. — Okrašlovacímu apolku v Novém
Hradci Králové darují se kolíky a tyče, potřebné
k opravě plotu školky jeho. — Technické kauce
láři se uloží, aby dle výnosu zemského výboru
při zadávání veřejných prací obecních v zájmu
výrobních a řemeslných tříd dávala přednost
oprávněným | Žživnostníkům, své © provotovárny
v král. Českémmajícím a ne bromadoě podnikate
lům. — © Přípis c. k. okresního hejtmanství, dle
něhož majitelé alejí m-:jí býti vyzváni, by zašlé
stromy novými nahradili, housenky v čas sebrati
a větve stromů do ailnic vyčnívající uřezati dalí,
pod následky trestatho stíhání, postoupí se okrašlo
vacímu odboru. — Odepíše se činž. groš s domů
čp. 13 a 228. — Zpráva svěrolékaře o problídee
vosů a krámů miékařakých v ledna t r. byla



vzata na vědomí; prodalo ce celkem denně 1987
) mléka dobrého, 414 | mléka sbíraného a 903 I
smetany..— Pan J. Katachner, majitel továrny

-na vaječné a medové výrobky, se vyzve, aby ve
keré podmínky atevební splnil, ježto nelse mu
jinek dáti povolení k obývání. Obsah protokolu o
valné bromaně Vodního Družstva obce Hoděšo
vioké, konané doe 3.t.m.. bylvzat na vědomí -—
Přijata byla.offerta p. Josefa Vrbaty z Malšovic
na dovoz deputátního dříví za obvyklých podmínek.
— Vzhledem k usnesení odboru sociálního stran
stavby dělnických domků ze dne 8. t. m. požádá
se technická komisee, aby vybledala místa vhodná
pro stavba těchto domků. — Výkazy o čionosti
policejní stráže =a měsíc leden byly vzaty oa vě
domí. — Kuratoriu měst. dívčího lycea postoupí
86 Opis výnosu stran schválení orgapisačního sta
řatu a učební osnovy tohoto ústavu. — Jedné žá
dostti o udělení podpory mimořádné a podpory
řádné nebylo vyhovéno.

K otázce zřizemí a sídla nové ob“
chodní a úivnostemské kemery výcho
dočeské. Akce za zřízení desté obchodní a
Živnostenské komory v Čechách. zabájená radou
král. věnného města Hradce Králové, odůvodněná
skvěle obšírným pamětalm spisem jak po stránce
Dárodní i hospodářské, setkala se v účastněných
krosích s nejživějším zájmem a jest z největší
části již ukončenu a sice a výsledkem, že Hradec
Králové od ptevážné většiny vlivných ioteressentů
tak jako již roku 1890 zu nejvhodnější sídlo bo
doucí komory ve východních Čechách byl uznan
pro svoji territorialní polohu, pro svoji přirosenon
spojitost a nejprůmyslovějšími kraji výcbodních
Čech, komunikacemi příští obvod komorní sou
měrně protioajícími a zde se ebíhajícími, pro svůj
historický význam a novodobý rozvoj ve všech
směrech kulturních i hospodářských © Vyslovilot
se pro Hradec Králové a odeslalo 8 ním k mini
aterstvu obchodu petice o podání vládní předloby
Héáského zákona straa zřízení nové obcbodní a
živnostenské komory pro východní Čechy se
sidlem v Hradci Králové více než dvě třetiny
interessentů, jak od korporací samosprávných a
edražení průmyslových, obchodních i živnosten
ských, tak od ústavů a společenstev peněžních i
bospodářekých, od velké řady závodů a podniků
továrních (zejména z odvětví textilního) i do
pravních, jakož i od přemnobých odborných
ústředí zemských, o čemž svého času podrobnou
statistiku přineseme. Nemůže býti tedy žádné řeči
o tom, že by mésto Hradec Králové jakýmkoli
spůsobem upustilo od avých nároků, akcí za zří
sení komory východočeské se ujdlem v Hradci
Králové dosažených, zejména nyní, kdy akce tato,
pokud jde o projevy interessentů, setkala se v ta
kové míře s výsledkem velmi příznivým. — Ne
podlehá ovšem pochybnosti, že by věci samé ve
lice na újmu byl zmatek, který by povstal tím,
že by obce a korporace — jak se to žel ovšem
jen v několika málo případech stalo — najednou
nebo postupné vyslovovaly se mimo to pro dru
hou po přípudé i pro třetí žádost z jiných měst
došlou co du sídla komorního obvodu se lišící.

Němee. Píše se nám: Nechtěje zmeškati
vlaka, který odjíždí po I. bed odpol. z Hradce
Králové k Pardubicům, použil jsem drožky. Hned
sa mostem přisedl ke maě důstojnický zástapník,
který usudiv se, slovem „hotovo“ dal pokyn k další
jízdě. Obrátiv se ke mně, liboval si, jak se po
chladném jitru krásně oteplilo. Ta jsem připomněl,
že i noc byla dosti vlahá; ochlazení nastelo teprv
při východu slunce, místy byl znatelný „přímra
tek“. Tu můj společník, pobleděv na mne, pravil:
„Odpnaťte, já posuu všecko n-rozamím, česky se
teprv učím. Nevím,co to je přímrazek“. Po mém
vysvětlení pravil dále: „Jsem sice také z Čech,
avšak narozen z německých rodičů v Liberci“
Dále mi sdělil, že žije již pátý rok v cizině: byl
dva roky ve Francii a nyní jiš třetí rok je za
městnán v jedné veliké továrně v Aoglii jako
strojní inženýr. Poněvadž byl povolán na 28 dní
k vojenskému cvičení, musel ae dostaviti domů.
„Ačkoli v naší továrně“, pravil dále, „zaměstnání
jsou většinou Francouzi a Augličané, učím se
pilně česky z té příčiny, abych pobovořiti si mohl
s krajany by, s kterými přicházím v Anglii
často do atyku“. A dološil: „Němci, kteří chtějí,
aby k vůli nim Češi učili se německy, chybují
velice; je to hloupý požadavek, jejž každý roz
umný člověk musí zavrhovati. Dle mého soudu
poskytuje znalost české řečí Němci tytéš výhody,
jaké jsem na př. měl já až dosod z frančiny a
aogličiny“.

Přednáška. Vespolku paní a dírek bude
přednášetí v neděli dne 16. února p. dr. F. Reyl
„0 ženské otázce“ v Adalbertina o 2, hod. odpol.

Divadle v Kileperově divadle. Dra
matické mladé adružení „Tyi“ podalo svým jar
ním vystoupením v ruské novince „Tři ees'ry“
skvělý důkaz o herecké routině a uměleckém sna
žení svých čelných členů. Jest « povděkem vítati,
že naše ochotnické jeviště získalo tak zdatnou
soutěžící družinu, neboť okolnost tato přispěje
k udržení dobrého zvuku hradeckého ochotnictva.
Přáli bychom si jen, aby političtí atranníci, kteří
1 umění strbují do rmatných vla své politiky, po
obopili výsnam zdravé konkorrence a zanechali zá

keřného ubíjení idedinlch anab. Vyspělost drutiny

„Tylovy“ ukázale so patrně na nesnadné Čecho
vové práci, která vykasoje více Aloevfických medi
taví a jemných psychologických problémů nešli
dramatické síly. Titalní role „Tří sester“ v rakou
pí. Paulové, al Novobradaké a el Němečkové na
lesla povolané interpretky. Ale i pí Formanová
podala správné charakter sobecké šeuy. P. Panl
při své vzorné režii vašel gi ve vhodné masce
příležitost k bravurnímu výkopu. O vavědčených
jit silách (pp. Beránka, Dvořáka. Huňáčka a
Skrovnébo) lze pozpamenati, že sí své renomé
ubájili. Mile nás překvapil jistotou a přirozeným
přednesem p Bvaták Ioterieury ve scénách byly
přímo přepychově vypraveny, jenže vyžaduje jejich
úprava hodně času, čímž 83 večer příliš do pozd
ních hodin protahuje nudnými pausami. Ježto Ise
očekávati, že nastane závodění v přepychové vý
pravě ber i u druhé jednoty, jsme tou radou

obéma spolkům, aby upustily od nákladného me
nipulování s vypůjčeným nábytkem a spokojily se
jen s charakteristicky uezbytoými objekty. Rar
omoý divák rád pohřeší na scéně výstava vá“

bytku, jen když soubra a podání badou sprá
nými. O vkusu režisérů necbzeme pochybovati,
aniž tím snahy jejich znehodnocovati. O tendenci
kusu „Tří sester“ lze říci, že potírá ch robnou
emancipaci.

Sňatek. Pan Adam Fiala, majitel velko
obchodu ubiím v Hradci Krá'ové, a slečna Aniaka
Betvinova ze Skřivan slaví sňatek svdj dne 24.
úuora ve farním chrámu Pácě av. Jindřicha v Praze.
Blabopřejeme '

Vpanoramě Národní Jednoty Seve
ročeské v Hradci Králové za Bílouvěží
vystavuje se v týdnu od 15. až do 21. únors t r.
řada pohledů ze Švédska, zejména z jeho přístavů
přímořských i vnitrozemských,

Přednáška. Místníodbor české společnosti
národohospodářské v Hradci Král. pořádá v neděli
dne 16. t.m. přednášku „O zásobování měst mlé
kem“ Přednáší p. MUDr. Leop. Batěk, odborný
lékař. Začátek přednášky, jež koná se v aule
obchodní akademie, je přesně o půl 3 hod. odp.

Kjarnímu zasedáníkrálovéhradecké
porety vylosování jsou dne 8. t. m. za porotce
tito pánové: Jiruška Fr., koželnb v Týništi n 0.,
FelsenborgA, továrníkv Kostelcin., Kvasnička
Jao, roloík v Klášteře, Bartoň L, továrufk v Čes.
Skalicí, Chmelaf Jos., obchodník v České Skalici,
Guister Kar., hostinský v Králíkách, Hovorka Fr.,
dóchodní v Kostelci, Kadečka Antonín, mlynář
vPopovicích, Jarkovský Fr., majitel ciheloy v Ho
řenících Rydi Ot, sládek ve Smiřicích, Pavlíček
Ant., mlynář v Žírci. Jánský Jos., rolník ve Vel.
Bělči, Bartoš Jan, rolník v Bizbradci, Kubina J.,
obchodník v Čer. Kostelci, Černý Ant., rulník a
obecní starosta v Březbradě. Kantor Jos., obchod
ník v Opočné, BartoňJ. ml.. továrník v Náchodě,
Šabata Fr'. statkář a obecní starosta ve Vrbici,
Dvořáček Fr, rolník v Lupenici, Žid Jos., majitel
kruhové cihelny v Hronově, Kupka Václ, rolník
v Libranticích, Stárek Josef, hostinský a obecní
starosta ve Spech, Skalický Jao, rolník v Lípě,
Mautbner J., obchodník v Rokytnici, Císař Jos.,
stavební mistr v Dobrušce, Šmejkal Jos., vrební
správce v Potštýně, Dr. Malburg O., továrník ve
Smiřicích, Dolanský v., rolník v Praskačce, Hušek
Váci., rolník v Bořínévei, Czerobans Ad., majitel
domů v Žamberku, Hlaváček Váci., rolník vLeto
bradé, MalijovskýJ., velkoobchodníkdřívímvBo
rohrádku. Šulc J., rolník v Klenici, Šafránek Fr,
rolník v Čistěvsí, Bílek E1., rolník v Ku:.waldě,
Souček Fr., mlynář v Jaroměři. — Náhradní pu
rotci z Hradce Králové: pp. Uher J, obchodník,
Stein B., obchodník, Fráokl Ott, výrobce likéru,
Růžička J., pekař, Weigerth J., inženýr strojírny,
Košťál J.. účetní spořitelny, Císař Jan, pokladník
sáložny, Černý Jos., majitel domu, Souček Frant.,
řezník.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Ve schůzi aprávní rady dne 14. t. m. schválena
byla předložená bilance za rok 1907. Správní radu
usnesla se navrhnonti valné bromadě, která se
bude odbývati dne 6 březnat.r., dividendu 64%,
t. j. K 26.— na jednu akcii. Učet ztráty a zisku
jeví se oproti roku předešlému udsledovné: Vý
těšek K 71244414; náklad K 392.891'04. Cel
kový zisk K 319.653-10. — Správní rada usnesla
se navrhponti letos valné bromadě o půl procenta
menší dividenda, navrboje však zároveň přiděliti
více reservním fondům, aby tyto pokud možno
co nejdříve stouply v poměru ke zvýšenéma akci
ovému kapitálu.

Všeobecná úvěrní společnost, zapsané
společenstvo s ručením obmezeným v Hradci Král.,
saznamenává za rok 1907 výsledky velice přísnivé,
jak z bilance, která právě v tisku ne nalézá, ma
Jevo vychácí. Zu měsíc leden t. r. zaplaceno na
členské podíly K 1.600-—, tak že koncem ledna
t. r. hotově splacené členské podíly K 84555 —
obnášejí. V téže době uloženo na vkladní knížky
K 34001-74, vybráno K 11.091:48, tak že celkem
vklady stouply na K 246.007-35. Zápůjček poskyt
nuto v měsíci lednu t. r. za K 8750995,- splaceno
K 92.65967 a adstatek tudíž K 409.89048 na
sápůjčkách obnáší. Obrat pokladničí oboášel
v lednu t. r. K 411.99294. Záruka hotové spla
cenýchpodílůčlenskýcha fondů resorvníchobnáší
koncem ledna t r. K 361 905 —. .

Župní odber semské jednoty řemeo
slných a živnostenských spol. pro král.
České v Praze v Hradci Král. pořádal dne 9.
února 1908 protestní schůzi šivnostníků, jež byla,
ač počasí bylo velmi nepříznivé, velice četně a
vštívena. Předseda p. J. Štěp, sabíjiv schůzi,
představil přítomného poslance p. Fr. Kratochvíla.
Po přečtení omlavných přípisů p. poslanec ujal
ge slova a nastíniv postap akce této, míní. že
vyvolána byla nedostatkem práce a špatné žízno
stenské politiky; žádá, aby odstraněna byla práce
v trestnicích kde vyrobí se ročně za 8 milionů
řemesi. výrobků, žádá, aby práceřemenářské a
obuvnické zadával erár příslušaíkům stavu středního
a ne kapitalistům. Pojednává dále o celní válce
rakousko- ramuaské,kde následkemtéto příšli
jsme o 17 a půl mil. ve prospěch Hike německé.
Jest zapotřebí vésti statistiku té oné kategorie
a míti na zřeteli dorost živnostenský. Žádá, aby
vláda vydala rámcový zákon dle vzoru okresních
jednot, by sobě dle poměru země mobly toto po
jištění vybírati, aby milliony neputovaly opět do
Vídně, ale zůstaly u nás; končí svoji delál řeč
povzbuzajícím doslovem: Organisujte se ve svých
společenstvech, pak budete respektováni, budete
míti vliv na zákonodárství, na veřejné iastituce,
na poslance, na vládu a pak jistě domůžete se,
čeho si přejete. Po zajímavé a velice poučné de
batě přijata jednomyslně tato res luce: „My řeme
slníci, živnostulci a obchodníci sbromáždění na
veřejné schůzi dne 9 února 1908v Hradci Král.,
porokovavše o průběhu akce stran provedení sta
robníbo a iavalidního pojištění, protestujeme co
nejrozhodněji proti zamýšlenému oddalování po
jišťování žívnostníctva a pouhého provedení po
jištění dělnictva. Žádáme naprosto, aby současně
a nerozlučitelné zavedeno bylo starobní pojištění
jak živaostenské tak dělnické. Problašojeme, že
nezd-olně trváme na spravedlivé rovnosti stavu
našeho se stavem dělnickým. Uskutečněním za
mýšlených výhod průmyslovou radou stavu děl
nickému uvalena by byla břemena na bedra stavu
živnostenského beztoho již přetíženého. Proto žá
dáme veškeré české poslance, by použili avébo
vlivu a spravedlivou žádost veškerého českého
živnostnictva dle sil svých podporovali“ Valná
hromada žapní za příčinou pozdních hodinuodbý
vána býti nemohla; konati se bude dne 1. ořezna
o 2. hod. odp. v téže místnosti. Žádáme tudíž
delegáty župního odboru, aby se na valných bro
madách svých společenstev aplnomocniti nechali
v přístoupení k okresní jednotě. Účast všech de
legátů achůze autna.

Kandidatara p. MUDra. Arnošta
Pekaře trvá. Dne 12. t. m. sešli se v Adal
bertinn svolaní důvěrníci volebního okresu za obce
Králové Hradec-Nechanice a jednoblasně se usnesli
trvati na již problášené kandidatuře osvědčeného
našince p. dra. Pekaře; toto rozhodautí také při
jalo za avé volební komité. Přes kandidatura pans
hraběte Steraberga, oblášenoa důvěrníky okresu
jaroměřského, nezbylo než přejíti k denníma po
řádku, ježto problášení důvěrníků (?) jaroměřských
odporaje základním zásadám strany katolického
lidu v Čechách, jež znovu byly manifestovány za
přítomnosti p. br. Steroberga na drabém sjezdu
zemských důvérníků strany katol. lidu.

Na vzdělání českých dítek ve Vídní
jazykem mateřským přispěl v lednu 1908 spolku
„Komenský“ ve Vídni V./1. Margaretenstrasse 100,
kterv vydržuje 2 obecné úkoly, 2 opatrovny a 6
jazykových škol, politický okres Hradec Králové:
Bělč. Obecal úřad 5 K, J. Jarkovský 2 K. —
Černilov, obecní úřed 6 K. — Čístoves, J. Hruška
3 K. -—-Dohalice. Jednota divad. ochot. 25 K. —

Hradec Králové. Klub českých velocipedistů 5 K,
učit. sbor obec. a měšť. školy chlapecké 3 K, J.
Černý 1 K. —Hradec KrálovéNový.Stolováapo
lečnost u Malců 1 K, obecoí úřad 2 K. — Jení
kovice. Učitelský abor 3 K. — Librantice. Sbor
dobrov. hasičů 5 K. — Malšovice. S. Hrabý 1 K.
— Petrovice Velké. P. B. Tomiček 1 K. —Praš.
Předměstí. Obecní úřad 2 K, „Dobroslav“ 10 K.
— Stěžery. Učitelé 2 K. — Syrovátka. L. Durdík
3 K. — Třebechovice. „Oreb“ 4 K. — Všestary.
Obecní úřad 10 K.

Úmrti. Ve čtvrtek, dne 13. února 1908
zemřel v Pobledu u Něm. Brodu farář a čestný
děkan vdp. Antonín Janáček va věku 63 let a
v 88 roce svého kněžství. Pohřeb koná se v pon
dělí, dne 17. února t. r. o 10. hodině dopolední.

Nedůslodnost zástnpce učitelstva
v ekr. šk. radě v Pardubicích. P. říd.u
čitel Novotný, zástupce něiteletva v okr. šk. radě
v Pardabicích, pilně pracuje o to, aby učitelstvo
na okrese nekonalo žádných fonkcí rrgenscbori.
P. Novotný není sice tak zlý, ale chce 8i mermo
mocí zjednatí dobré oko u pokrokářských svých
kolegů a u novin pokrokářských. Zté příčiny vy
stoupil v posledním zasedání okr. šk. rady se vší
ráznoatí proti kostelním fankcím ministrantův au
čitelů v Pardubicích. A prosadil svou. Dobře. Dou
fáme, še teď vystoupil p. Novotný, po případě na
předv novinách, proti oném koliegům, kteří posud
bez sávady konají funkce kostelní v evangelickém
kostelea vžidovské synagoze. Toho se asi p. řídící
neodváží již ze strachu před „Osvěton lida“.

Katolická národní jednota poní s
dírek v Pardabtejch pořádávnedělidne 16.



února 1908 sábavní večírek v místnostech Měšť,
besedy (radnice). Po vyčerpání programu volná
zábava při hudbě. Hudba Schlemrova. Začátek
v 7 bodin. Vatopné za osobu 60 hal.

Z Heřie. Dne 10. t m. vozilo se několik
děvčat měšťanské školy na saních s vrchu gotthard
sbého; pojednou trestuhodnou lebkomyslností a
nelikovností muže, jenž saně řídil, tyto Be pře
vrbly a tři děvčata, mezi nimiž i dceruška pana
prot. Rudla, smrtelně se zranila, tak že v okresní
nemocnici, kam byla převezena, se smrtí zápavila.
Dá Bůb, že mládí zvítěsí a že hoře rodičů nebude
ještě větší. V městě i okolí vzbudilo toto neštěstí
pravé rozčilení a s nešťastným osudem dívek, jakož
i jich rodičů, všeobecný soucit.

Z Dohaliček u Nádové. (Utěšenýsjev
sbožné obětavosti a hospodárnosti.) V těchto dosti
smutných dobách náboženské vlažnosti a Deteč
nosti podařilo se nám v kratičké době — téměř
jednoroční — na osadě naší z dobrovolných pří
spěvků postaviti 3 vkusné kapličky a Sice ve
Mžanech ku cti P. Marie Lurdské, v Kopaninách
sv. Jiří a v Hoř. Dohalicích Panny Marie Bc
Jestné. Všecky tyto pomolčky, kteréž budou do
veškeré budoucnosti utěšeným zjevem obětavosti
lidské všemu potomstvu, posvětil r. 1907 duchovní
správce dp. Frant. Doada se svolením nejd. Bisk.
Ordinariátu u přítomnosti velikého množetví lidu
osadního i cizího. Světitel při slavnosti svěcení
všech 3 kaplí promluva učinil případnou a vbodnou
venku pod oblohou, nedbaje žádoé námahy, ani
úpalo slunečního, jen eby hojně roznítil lásku a
vřelou úctu k těmto tak milým, vkasným kaplič
kám, kdež mají v potřebách všech věřící hledati
posily a duchovního občerstvení po klopotných
denních svých pracích. Znánou ©dobročinnost
osvědčil najmě J. O. hrabě Jan z Harrachů, kterýš
ku stavbě jedné kaple dal stavební místo a větší
obnos peněz daroval ku zřízení fondu na udržo
vání této kaple; pro stavbu drubých kaplí přispěl
8 místním dachovním správcem největším obnosem
peněžním. Zvláštními dobrodinci těchto nově po
stavených kaplí byli: p. Jiří Bělohoubek z Kopu
pin, slč. Aloisie Jahbelková ze Mžan, alč. Ludm.
Hejtmánková z Dohaliček, pí. Anna Zámečotková
ze Mžan č 14., pí. Františka Jahelková ze Mžan
č. 19., pí. Anna Rybová z Dobalic č. 11., a Josef
Tobolka, rolník ze Mžan č. 12., kteří krásné sochy
a inventář potřebný pro tyto kaple pořídili a pro
místní kostel v Dobaličkách také mnohé oběti
přinesli pořízením vkusného Betlema a gothického
lustru, soch srdce P. Ježíše a P. Marie. — Doklud
pro osadní hospodárnost jest místoí záložna, kdež
ukládají avé úspory nejvíce malí lidé i děti. Pe
něžní obrat r. 1907 byl celkem K 21185001;
příjem K 107.42138 a vydání K 10442863.
Vklady činí K 12743052, zápůjčky K 99.18051
Tomato peněžnímu ústava blahořečí všickni téměř
osadníci těšíce se z toho, že mohou snadno úspory
ukládati a potřební že mohou zase rychle vypůj
čovati. Vedení záložny jest svěřeno celé duchov.
místnímu správci a poctivému pokladníku Frant.
Ornstovi ze Mžsn, kteří ochotně v každý čas
s výborem svým úkon „Svépomoci“ řádně uplat
šají a zároveň obmýšlí z čistého výnosu bodiny
věžní pro celou osadu opatřiti na věčnou upo
mínku své nezištné osobní práce.

Z Libětátu. Dne 9. února t. r. před vel
kými slažbami božími navrátil se do sv. římsko
katolické církve a veřejné vyznání víry učinil ve
zdejším farním cbrámu Páně av. Jiří 30letý Fran
tišek Šádek, tovární dělník. Byl do té doby evan
gelíkem augsburského vyznání.

Z Velkého Onřima u Solnice. Něko
lik dní panovala u uás na borách Orlických děsná
vichřice, spojená se sněhovými vánicemi, jskýchž
zde není pamětníka; proto jsou cesty zaváty a
veškerá komunikace téměř přerušena. Závěje jsou
3—4 metry vysoké. Žel, že mnoho zvěře a ptac
tva sabynulo. Vybladovělí arnci, sraky, zajíci i
veverky přicházejí až k obytným stavením, hleda
jíce zde potravy. Ubohá zvěři —Ač mrazivý vichr
řádí, tož přece naše zdiavím kypící mládež ukra
cuje si chvíle jízdou na skiích a primitivních saň
kách. Ina, mladost — radost. Jak krásně v pří
rodě! Velikáni Orlických hor majestátně vzblížejí
v kraj běloskvoucím rubášem pokrytý. Úchvatným
a nezapomenutelným jest okamžik, kdy umírající
slonko, celujíc svými paprsky zasněžené horstvo,
poslední zasílá pozdrav velebné přírodě.

De Vinař u Čáslavě Panu Karlu
Daňkovi, rolník. NaVaše„zasláno“v čáslav
ské „Pravdě“ ze dne 27. ledna neměl jsem chuti
vůbec odpovídati, nebvf jsem si vědom, že lze čas
stráviti užitečněji než odpovídáním na novinářské

dn račte odpustit, ne zcela jasné a urovoané.dyž věak jsem doslechl, že to ráčíte přijímati
jako projev mé nesmělosti a snad i stracbu před Vaší
veleznámou řečnickou obratnosti, dovoluji ei tedy
podati několik slov k upokojení rozbouřené Vaší
mysli. Dvé jest věcí, jež mi račite vytýkati |První,
še jsem Vás, který jste ai řekl: Jvi katolík atd.,
nepustil usednouti do schůze katolického lidu z ji
stých, jak díte, obav nad chováním; a druhé, že
jsem se prý v Zehubech chlubil, jak jsem Vás
vsadil. Co se týče prvé věcí, nebudeče mi asi moji
starostlivost vytýkati, vzpomemete-li sí na svó vy

ponání v době říšských voleb na př. v Bíléma atd. My katolíci jeme toš svykli, aby

naše schůze vysněly důstojně; rádi sice, jak jste
se ráčil přesvědčit, popřáváme volnost slova, ale
rušení nikde, to jsme si omínili, trpět nebudeme,
jako je netrpi strany jiné, strana vaše pak zvláště.
Možnotedy mi spravedlivě tato opatrnost vytýkati?
Co se týče druhé věci, še jsem Vás usadil. Jest
sice pravda, že jsem člověk úslušný a ukásal jsem
sedad'a stům katolíků, ne sice co lokaj, ale co po
řadatel, než tu mne obválíte nezaslouženě. Ano
zcela nezaslouženě, neboť proč Se, pro pána, zrovna
před tím zlobíte, že jsem Vás usadit nechtěl? A
vidíte, sa tyto dvě věci, a to ještě tak po
chybně pojaté, zahrnujete mne takovými něžnost
mi a vybranými zdvořilostmi, že jsem opravdu nad
Vaším jemnocitem všecek udiven. Jaká to noblessa,
a k tomu agrárnická, vyčítat mezi jiným na př.
rolníku, že se celý den zabývá spřežením! Na
toble opravdu, drabý pane, můj „klerikální“ rozam
nestačí, že předák sgrární organisace bude sabý
vání 6e spřežením povašovati za zaměstnání ne
čestLé a ponižojící. Inu ovšem, nyní si |ze vysvět
liti tak mnobé! Leč končím a doufám, že ráčíte
si ušetřiti starost, co mnou získává nebo ztrácí
strana katolického lidu; podobně jako já 8e ne
starám, co Vámi ztratila strana, které jste dal
vale, a získala neb získá strana, které se držíte
nebo budoucně držeti budete. Vynakládaje pak čas
dle Vaší vzácné rady k svému poučení, nehodlám
více veřejně Vám odpovídati Budete-li si mou
odpověď přáti, nemáme k sobě daleko a můžeme
si to vyložit ústně, neboť vězte, že se na Vás
pranic nemrzím věda, že každý strom je takový,
jak ho růsti nechali. — Josef Bárta, rolník v Ze
hubech u Čáslavě. ©

Z Haberska na Habersko a Chotě
bořsko. Řádky tyto píši blavně kněžím. Ona
moji nejen veřejnosti, ale i kněžím, že pro kan
didáta sgrárního p. Mixa horečně u nás ag'tují
evangelíci a židé. Agitace stran protikatolických
provádí se usilovně od voliče k voliči. Může-li
laik agitovat pro strany protikatolické, jak veliká
jest tu povinnost kněze, aby pomohl k vítězství
kandidáta katolického p. Adama! Mezi kněžími
tu atam projevuje se nedostatek odvaby »gitovati
osobně. Na koho jsou činěny tyto obledy ? Na nepřá
tele? Ti věru toho nezasluhují, protože z této
ostýchavosti kněží vydatně těží sami pro sebe. A
v nynějším náboženském bouti přece mnobem více
vydá poučení kočze, než úlisná slova agitátora
protikatolického. Zkušenost dosvědčuje, že ztrácí
me proto mnoho katolických hlasů, že lid jest
maten nepřáteli, že nebyl přímo poučen od kněze.
Pryč tedy s ostýchavoslí a bázlivostí! ©Využijme
ješté několika těch dní před volbou kůčinné agi
taci, ať zvítězíme! „Osvěta lidu“ sama psala, že
náš okres jest pro katolického kandidáta jistý.
Možno, že jest v tom nspávající taktika. Ostatně
bylo by hanbou, kdybychom ztratili mandát, jenž
považován všade za jistý. Nuže k díla, přičiň 8e
každý ve svém okolí, at konec koruouje dílol
Kandidát náš p. Adam toho také zasluhuje, neboť
po schůzi ve Vilímově dne 9. února 8e vypravuje,
žo jest mnohem obratnější řečník, než kandidát
sgrární p. Mixa. Nejhůře odporačuje p. Mixu p.
Lebduška, rolník z Béstviny, o němž nám rolníci
s Chotěbořska vypravují, že jest protikatolický
fanatik a že on to byl, jenž si pozval do Běstviny
odpadlého kněze Kunteho. Kuněžíua Haberska a
Chotěbořska, přičiňte se, aby nad námi takovíto
lidé nejásali! Vyložte všude, že by to bylo za
přením rolnického lidu, kdyby rolník volil velko
statkáře p. Mixu a ne p Adema! Vzbůru tedy
pro Josefa Adama, roloíka z Čacbotína|

Hudební
skladby a školy

pro všechoy nástroje,
jakoži veškeré kniby a Časopisy má v nej

hojnějším výběru stále na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a sávod hudební
v Hradel Králové.

(Bývalý závod Pospililův.) Zaleš. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké aklady umožňuií

návod je jeho vyřizování objednávr-k
ještě téhož dne,kdy

stoleté trvání. dojdou.

gp- Sklad literatury esperantské. -Um

Různé zprávy.
© terreru agrárníků píše kladenské

„Právo“: „Ze všech stran docházejí nás přečetné
stížnosti venkovských obyvatel nad spůsobem,
jakým si počíná atrana agrární ve své agitaci. Ve
většině obcí totiž předák serany agrární zároveň
obecním starostou, Víť strana agrární dobře, koho
si má vyvoliti. Než, tu se nesmí zapomenouti, že

obecní správa je pro všecky obšany s výkonné
její orgány nejsou určeny snad pro nějakoupolí
tickou stranu, nýbrž pro všechoo občanstvo jak
chudé, tak | bohaté bez ohledu, ku které politické
straně náleží, tedy i rolníky katolická, Čeho věsk
jsme svědky v mnohých našich obcích v dnešní
době? Celá obecní apráva, počínaje starostou a.
konče obecním policajtem, slouší jediněa výbradaě:
politickým rejdům strany agrární. Pan starosta sv0
lává organisační schůze, obecní tajemník musí peáti.
pozvání, oběžníky, seznamy voličů agrárních, a
policajt narazí čepici, oblekne služební plášť,
připne šavli, udělá vážný úřední „kaift“ ajiž šlape
od čísla k číslu a svolává občany do agrární
schůze; strká každému pod no+seznamagrárních
členů s vážným pohledem, jakoby chtěl říci:
„Kdyby tento ne, tak vám něco ukážeme“ — nutí.
každého k sápisa ©Už věru neschází nio jiného,
než aby přišel a ve jménu zákona rozkuzoval, že
každý musí být agrárníkem, „síc sebere 8e a zavře
sel“ Ou beze toho zjev policajta s houpající se
šavlí po boku působí, že aó se stranou agrární
nijak nesouhlasí, přece pro dobrou vůli a snad i

bázně, by hněv agrární správy obecní nepřipra
vil jej o živobytí, přihlašují se také za „agrar
níky“. Jiní zase praví, že ani nevěděli, c) pode
psali ; mysleli chudáci, že je to něco úředního A
takovýmto způsobem zakládají v našich obcích
sgrární organisace .. . Dnea v každé skoro obci
hřiní z úst agrárníků brosby: „Kdo nejde a námi,
je proti nám! Čí chleba jíš, toho píseň zpívej l“
A běda živnostotku, běda domkáři bez potahu,
kdyby se osmělili projeviti své přesvědčení, od
chylné vd strany agrární. — Žádnou práci, žáda
potah, ať třeba blady umírejí — agrárníci neznají
milosrdenství. A co tomu říkají zemské nadřízené
orgány? Což neupozorní naše agrární obecní sta
rosty, že obecní orgány jsoa pro všecky a že
nejsou ve službách jedué politické strany, ale ku
prospěchu všeho občanstva? Či je to snad od vlády
odměna za to, že p. Prášek tak ochotně oblékl
ministerský frak? Bylo by záhodno, by naši p>
slanci učinili na zem. vládu dotaz, k čemu jsou
obecní orgány. Ještě přece snad u nás platí zá
kony a ne „Venkov“ 8 „Cepem“!“ — To jest
zrovna jako u nás ve východních Čechách. Agrární
velmoži chtějí rozkazovati jeko pašové Kdo oejde
8 úimi, jest „zrádce stava rolnického“, ačkoli
právě špice agrární strany starají 86 hlavné o
prospěch osobní. Kdyby agrárníci přišli o dobře
placená místa v okresních zustupitelstvech a jinde,
hned by poznal každý, zda pracují za pomoci sku
tečné „utiskovanéholidu“; agrární strana udržuje
se v moci velikými peněžními 8umami, z nichž
platí celé honfy kortešů, statisíce volebních letáků,
atd Liberáloí a pokrokovou staví Be ta struna
potud, pokud 8e jedná o boj proti katolíkům.
„Vy jste zrádci venkova!“ ozývalo Be z Úst
agrárníků na schůzích proti voličatvu katolickému,
jet chtělo voliti vlastního poslance. Ale při tom
panstvo si vodilo proti katolíkům do schůzí suc.
demokraty. A když došlo k užší volbě muzi Boc.
demokratem a katolickým kandidátem, tu přes
oficielní problášení strany agráraí odevzdali agrár
nici houfuě blasy Bvé pro socialistu. Kdo tu ara
soval venkov? „Svobodomyslní“ agrárníci provo
leli, že venkov patří jenom jim, jako by se dc
pouštěl bříchu, kdo by z jiné strany a třebas
z města chlél na veokově kandidovati | Ovšem na
drahé straně zase prohlašojí sami kandidatury
lidí z měst, kteří vůbec ani rolníky nebyli. Jen
když je to pro stranu agráral! Terroru agrároimu
bude učiněna přítrž tehdy, až agrárníkům vyschnou
tajené penéžní zdroje na Široce rozvétvenou agitaci
a až je úřady jedoou důkladně poučí, že avuboda
platí netoliko pro statkáře a jejich sluby, ale i
pro cbalupníky, maloživnostníky a dělníky.

Zase pokrok svobody? „Nový Věk“
píše doe 7. t. m.: „Na rázné zakročení poslanců
křesťansko-sociálních u pana ministra vyučování
Dra. Marcheta, při němě jedoalo te o smutoých
poměrech právních na našich universitách a 0 De
spravedlivém potlačování sdružení katolických stu
dentů, přislíbil pan ministr o náprava se posta
rati. Jak náprava tato od akademického senátu
štyrako-hradecké university ee provádí, dokazuje
jasně právě uás došlá depeše: „Akademickýscnát
naší university saslal katolickému německému
sdražení studentakému „Carolina“ vyrozumění, že
německo-radikálol stadentetvo nechce uznati rov
ného práva „Caroliny“. Senát vidí se te y nucena,
vsbledem k zachování pořádku, sdroženým kato
lickým studentům sakázati 8 odznaky k promocím
se dostavovati a jim tedy takto odpírati ono právo,
jež všem ostatním bez rozdílu se dopřává.“ T.to
odsonzení bodné jednání bude zajisté po právu
oceněno. Sdrnžení „Caroliny“ podalo již proti usne
sení akad. senátu u mio. předsedy A min. vyučo
vání protest |“ — Tažeme se, zda v naší říši mé
katolík aspoň tolik práva a volnosti jako v Tu
recku? „Srobodomyslní“ stadenti židovátí v Praze
drželi katolické kolegy přes půl dne v zajetí je
dině s té příčiny, že se odvážili katoličtí akade
mikové přijíti do universitní budovy se svými
odznaky. Buršáči vídeňsatí přepadli místnosti kte
sťansko-sociálníbo časopisu, pražští studenti čeští
čmárají po vybláškách katolické studentské ligy,
atd. Zkrátka panstvo svým nepříčetným vztekem
samo pončuje veřejnost markantně, že kaltura bes
náboženství jest rafinovaným barbarstvím. Studen



m židovským s svláště germanisujícím projde

Vlecko, katoličtí akademikové, kteří mají míti
práva stejná, json napomínání k „Opatruosti“.

C. k. sociální demobraele a učitelé,
„Nový Věk“ píše: „Vláda, jejíž representant vy
slovil se příležitostně, že mu sociální demokracie
je milejší v parlamentě, než na ulici, dovedla se
o to postarst, aby skatečně měle v největším
možném počtu zastoupen v parlamentě tato
stranu, aby měle vědy po ruce složku, nutnou
k vytvoření | pokrokové-liberáině-socialistického
bloku, kdyby jí otřany konservativní vypověděly
službu. Z té příčiny, vědouc, kam učitelstvo nej
více inklinuje (se kloní), nařídila okresním bejt
macům, aby očitelé byli ustanovování za volební
komissaře. Kdo ví, co zoamená takový komissaf,
zejména ve venkovských obcích, nebude se diviti
ohromnému počtu hlasů, odevzdaných pro 8oc. de

"mokratické kandidáty“. — K tomu dodáváme, že
kde panovalo mezi občanstvem příliš veliké roz
trpčení proti soc. demokratům, horlivě agitovali
pokrokoví učitelé pro kapdidatoru agrárnickou.
Jim se ovšem při tom fanatickém shona nejednalo
o nějaký skutečný pokrok kultury, ale o zchlazení
žáhy na katolících. Jen když mohli podpořovati
kteroukoli stranu podkopávající posice naší církve |
Tím větší ovšem čest těm učitelům, kteří za při
boje fanatické zloby věrně stavěli se po bok na
padaným katolíkům! Nebyla to nijak malá odvaba.

Rřesťansko-svciélní hospodářství.
Lednové zasedání dolnorakouského zemského sněmu
podalo skvělý důkaz o výborném křesťansko-soci
álním bospodářetví. Roku 1906 zbylo 479.000 K,
r. 1907 pak pouze příjmy ze zemských přirážek
byly větší o půl druha millionu než loni. Nejlépe
se osvědčil dr. Gessmano, který má v zemském
výboru školský referát. Zvýšil školní rozpočet
o 4 a půl millionu korun, ustanovil dvé nová re
úlná gymnasia, vyšší reálku, učitelský ústav, ko
vikt pro gymnasisty a realisty, 34 obecné Školy,
117 škol rolnických, 8 průmyslových pokračovacích,
zvýšil rozpočet na obecné školství o 3 miliony
korun, zdvojnásobil podpory na stavbu škol a
zvýšil učiteleké platy. To je dílo Gessmannovo od
r. 1897. Z toho vysvítá, co je pravdy na liberál
ních tvrzeních, že „klerikálové“ jsou nepřátelé
školství. Ovšem dolnorakooští učitelé necídí líbe
rálním vůdcům bot, nýbrž jdoa 8 lidem. — Kde
dostanou se k nadvládě soc. demokraté, tam brzy
jest slyšeti o velikém ždímání poplatnictva, pře
dlužení obce, o zaučných zpronevěrách. Socialisté
json jináč hodně štědří — ústy i perem rozdávají
velmi rádi z cizího, Šetříce ovšem přitom majetku
židovského. Až by pak fondy „vyvlastněné“ byly
vyčerpány, pak dobře žijící pohlaváři soc. demo
kracie uzavrou vlastní pokladny oa pět zámků.

Židovutvo na Ostravsku. Cobijeblavně
do očí, jest účast židů na všech protičeských akcich
na Ostravsku. Jen blázen nemůže pocbopit, že
všecky ústrky, všecky útoky a vůbec veškerá pří
koří, které musí český živel na Ostravaku snášet,
je výhradně prací židů. S Němci, čistokrevnými
Němci je doboda možná, bu vždyť j Němci, kteří
saujímají v Moravské Ostravě přední místa, jsou
šidy špehováni, jestli se neprohřešují na německé
věcí a zdaž jen na „oko“ s židy za jeden provaz
tábnou. Němci by se rádi židů střásli a muozí
byli by ochotní k smíru, bojí se ale, že by židé,
kdyby Češinabyli vlivu, „spojili“ se s Čechy a
byli ochotni dělat i špatné Čechy, jen kdyby jim
2 tobo kynul kšeft. Obcí protežovaní dovolují si
až hrabosti proti českému živlu, a co se týče ů
řadů, mají všude avé lidi a své zástupce. — A
konečně, vždyť také všecky ty massy dělnického
lidu na Ostravsku stojí v řadách nám nepřátel
ských. Jeho nepřítelem není, tak jak se „náš“
dělník domnívá, ten bohatý židovský velkoobchod
ník a majitel několika činžáků, neboť ten mu ne
ustále namlouvá, že je „přítel“ dělotků, ale „ne
přítelem“ dělníků je ten malý úředníček česky
mluvící, ať jič je u šeměpanských neb soukromých
úřadů, ten je jeho „škůdce“, ten je ten „vlaste
Beo“, který veškerá práva dělnictvu upírá, drží
s vládou a kapitálem. A tomu židovskému lichváři,
který před očima dělníka okrádá dodáváním špat
mého zboží a maló váhy, tomu náš dělník otevírá
své srdce a svěřuje své rodinné záležitosti, a tím
8e radí před zápisem do škol, o svatbě své dcery
a o úmrti v rodině, Takovou mají židé moc na
aašehbo dělníka a proto také náš boj na Ostravsku
wnoravském i slezském vedený proti němectví měl
by býti bojem proti šidovatvu, a dokud nezlomíme
Bemravného vlivu židovského na dělnictvo, dotod
celá práce proti němectví jest brachem na stěnu
bázeným. — Nač máme národní radu? Ano, my
ji máme, ale jak seodbá jejich pokyoů! Podívejte
se večer k německému divadlu a pak se přesvěd
číte, jak se dbá hlasu národoí rady. 30%/,návtáv
Bíků divadla jsou dámy našich lidí počítajících
Ba podpora z našich řad aneb mužů v českých
podnicích zaměstnaných. — Tak naříká „Opavský
týdenník“. A v Čechách leckdes podobně můžem“
naříkati.

Mialsterstve práce. Loni v listopadu
Jmenován byl dr. Gessmann, křesť.sociál, ministrem

prozatím bez úřadu, ale s určením, še v době nejlišší převezme nové mínisterstvo práce. Vláda
však a nastavením tohoto ministerstva otálela,
což připisováno nátlaku soc. dem. poslanců, kteří

těžce nesou, že tak důležité ministerstvo převzíti
má křest, sociál. Z protaborání toho hrozila pre

uknouti krise, až konečoč vláda povolile nátlaku
£. sociálů a činnost ministerstva práce vyme

sila, berouc se při tom atřední cestou, aby i s00.
demokrati trochu bylí upokojení. Nové ministerstvo
práce má tři sekce. Prvnímu oddělení přikázány
jsoa záležitosti maloživnostenské, jež byly dosud
přiděleny dílem ministerstvu obchodo, dílem min.
vyučování. Z ministerstva obchodu pro nové mi
nisterstvo vezmou ae všecky živnostenské záleši
tosti. Bude sem patřit i šívnostonaká rada, pod
pory k účelům živnostenským, podpory na výstavy
a útulny učednické, podpora výrobních společen
stev živnostenských, atd. Na účely ty sařaděn
jest v rozpočtu na r. 1908 obnos 950.000 K. Živ
posteoský inepektorát zůstane však i nadále v mi
nisterstvo obchodu. Z ministerstva vyačování při
dělí se dále všecko živnostenské a odborné prů
myslové školství, na což v rozpočtu je 14,400.000 K.
Drubá sekce bnde obsahovatí stavby vodní, které
spadaly dosud do působnosti ministerstva vnitra.
V rozpočtu na to určeno 14,300000 K. Stavby
cest vodních jako průplavy a kanalisování řek zů
stane jako dosud pří ministerstva obchodu. Třetí
sekci s ministerstva orby bude přidáno hornictví,
totiž doly uhelné, dolování na etříbro, rtať, rudu,
všecky státní hutě. Sociálně-politické záležitosti
vebudoa zatím přiděleny novému ministerstvu,
nýbrž zůstanou při dosavadních ministerstvech.

Zrušení dané pozemkové. Zemědělský
vybor poslanecké sněmovny vyzval vládo, aby
ještě před r. 1910 byla předložena osnova zákona,
kterou by byla zrušena daň pozemková a nabra
zena progresivoí daní z tantiem, dividend, dědi
ctví, jmění a přepychu. Tento návrh byl prozatíi
odkázán bernímu výboru.

Kněžský dům v Luhačovicích. Dří
vější příspěvky mám zaznamenány podle data;
kdo tedy chce věděti, kolik zaplatil, neobť mi la
skavě udá aspoň přibližně datum, kdy platil, jinak
prosím o strpení, neboť není snadno mezi 1300 při
eplvateli najíti jméno přispívatele-tazatele. Stanovy
a cheky přiblášeným členům zasílá dp. Fab. Gre
gárek, farář ve Staré Bělé u Mor. Ostravy, jenž
je jednatelem zařisajícího výboru. Kdo 80 nepři
hlásil za člena, může býti dobrodincem spolku
s jakýmkoli příspěvkem. Leopold Kolísek, farář
v Předklášteří u Tišnova, t. č. pokladník zařisu
jícího výboro.

Dvé nové sepky malezemy. Prof. Th.
Jaggar,s massachosettského technologickéhoústavu,
který nedávno vydal 8e s malou družinou na vý
zkumnou cestu, objevil dosud dva neprozkoumané
sopečné vrchy na Aleutském souostroví (mezi Kam
čatkou a Aljaškou.) Jeden z vrchů nazván byl
Niles a drnbý Crosby. Slezení hory Niles bylo
nemožným pro bouři. Na jednom místě shledán
byl podivný útvar. Blíže jedné trhliny horko ta
vilo sníh, měníc jej v páru. Ta hned se arážela
a stékala se sopky jako čistá voda. Část vody
stékala na dno kráteru, coš spůsobilo vroucí tůň
bahna. Z různých útvarů, jež prof. Jaggar zpo
soroval, vychází na jevo, že souostroví Aleutské
nalézá se ve stava stálých převratů a vulkanické
činností Skoro o všech ostrovech možno řící, že
značně vystoupily z moře v několika posledních
letech.

Barva květim. Kterýsi přírodozpytecpo
soroval mnobo květin chtěje zjistití, která barva
nejčastější je při květinách. Při808 shledal žlutou
barvu, která bývá nejčastější. Bílou našel při687,
červenou při 504, zelenoa při 313,' modrou při

167, měnivou barva při a fialovou při 122,více barev mělo 68 drahů. Žlotábývá u květin,
které rostou v roklinách, na nerovné, neobdělané
půdě, v lese je nejvíce bílých, ve vlbku, při vodě
nejvíce zelených květin.

Nevě sazemé stromy ořezejmehned.
Mínění, že třeba s řesem posečkat do příštího
roku, jest nesprávné. Hned ořezaný strom přinutí
se řezem k nasazení výhonkův i kořínků vlásen
kových. Neořezavý strom obyčejně trpí nejvíce
tím, že, nemaje dosti mízy k výživě všech částí
potřebné, seslábne a zasychá. Zkrácením větví
zmenší se spotřeba mízy, nastřádané živiny stačí,
strom 8e ujme a počne růst, čímž získá tak po
třebné letorosty a omládí. Čerstvě názené stromy
tedy ořezejme bned.

Ovoce uredí se velice mále, jestliže
ihned v každé obci všechny ovocné i polnístromy
nepřehlédneme « od housenek i vajíčeka prsténků
pečlivě neočistíme. — Jakmile se troobu oteplí s
pupeny 8e zázelenají, oživnou housenky a zničí
listi rašící, ožerou stromy dohola. A kde se berou
tak zoenadání? Na větvích vidíme chumáše pavu
čip. V těch housenky v jeseni vylíhlé a trochu
odrostlé jako v peřince přezimají. Ptáci busté ple
tivo plstnaté neprotrhnou,mrás, děšťavítr nepro
nikoou. Když strom pučí, housenky oživaou, pavu
činu uvolní a vrhnou se na lupen. Vkašdé pavu
čin housenek na sta, v několika na tisfoe. Ty
oterou strom ze krátkou dobu a pak se stěhují
s jednoho na druhý. A když ovocných jiš není,
napadnou vrby, topoly atd. Na kmenech a větvích
vjesení vidíme žlutohnědé kopečky pletnaté. V těch
jest na sta vajíček. Dokud bylodosti sýkorek a
datlíků, pozobaji je do jara, Teďvšak ptgotva jest
velice málo, vajíčka pěkně přezimují, z vešna Se

vylíhnou s nich housenky a ty listí ožerou. Na
letorostech sem tam vidíme pratéaky hrbolaté,
jako z maku slepené, rohovjté. Json to nas zima
dobře opatřené vajíčka přástevníků. Z jara se vy
Jíhoon s nich housenky a ty zničí lupení. Chce
me-li tedy zachovati stromy a úrodu ovoce si za

Jistit, prohlédněmei! strom od kořenůat dopupenů a cbumáče vajíček zničme, prsaténky i
pavučiny olámejme a spalme. Jestliže věude teď
škůdce nezničíme, bude netoliko po ovoci, ale i
po stromech. Práce naznačené mohou vykomati
odrostlejší úkoláci sa dozoru starších osob.

Dědieká daň dle prohlášeníministra $
nauci bude prý u nás savedena. Dosud se v Ra
konsku vybíral ponse poplatek z dědictví dle zá
kona poplatkového z r. 1850 Převrat nebude
velký, ale jest to přece zlepšení. Nová daň bade
progresivní, totiž zatíží větší pozůstalosti více než
dědictví menší. Nynější stupnice bere obled při
vyměřování poplatku pouze oa stupeň příbuzenský,
nikoli však na výši pozůstalosti. Také poplatky
z darování mezi žijícími budou upraveny v tomto
zákoně.

Voličové,
pište na volební lístky své tato jména:

Za městský okres Rychnov, Žami
Kostelec n. Orl,Do 7 bor

p. Martina Typlta, mistra kovářskéhov Tý
ništi n. Orl.

Za venkovské okresy: Německý Brod,
Humpolec, Polná, Přibyslav, Štoky:

panank Šupka, dakton»Štítu«v Hradci Králové;

Chotěboř, Habry:
p. Josefa Adama, rolníka a starostu z Ča

chotína;
Poděbrady, vé Městec:

š a Václava Čápa,rolníka z Vrbové Lhoty;
p. ŠL;

Chrudim, Nasavrky;
pana Františka Šabata, rolníkaa starostu

ve Vrbici;
Vysoké Mýto, Skuteč, Hlinsko:
p.JanaKrejsu,rolníkaa starostuzeZderaze;
Jičín, Lomnice, Sobotka, Libáň:
p. Jana Cermana ml, rolníka ze Staré

Lomnice čís. 2okorchlabí, tnice, Jilemnice, Vysoké:
dp. Josefa Soukupa, kaplana v Roztokách

u Jilemnice;
Hořice, Nová Paka:
vyzdp. Th.Dra. Františka Šalee, profes

sora v' Hradci Králové;
Králové Hradec, Nechanice:
„.MUDra. Arnošta Pekaře z Černilova;

ové Dvůr, Jaroměř:
p. hraběte Vojtěcha Stermberga, říšského

poslance ve Vídni;
Rychnov, Kostelec n. Orl.:
vys.dp.Th Dra. Rudolfa Horského, říš

ce v Šárce u Prahy;
berk, Ústí n. OrL:

p. JUDra. Josefa Myslivee, říš. poslance
v ,

Nové Město n. M., Náchod, Opočno, Úpice,
Skalice:

p. hraběte Vojtěcha Steraberga, říšského
poslance ve Vídni.

, Libochovice:Slaný, Vely:
yslivee, říšského poslance ap. VáclavaredaktoravPraze.

Nedejtese zmástisurovými, lživými zprá
vamidrelých stran rým "P

(Krání zprávy.
V Hradoi Králové, dne 8. února 1908, 1 bl

péeniceK 16:00—17-80,Hta K 14-40—16-10, ječme
ne K 10*20—11*40, prosa K 11*30—12-00, vikve K 1200

až ——, hrachu K 18'00—23—, ona K 6-20—7-50,
čošky K 28-—aš40—, jahal K 22'00—00"—, krep K
22-00—56'00 bramborů K 3-80—4:00, 1 hl jetelového
semene červeného K 140*00—164-—,ruského K 11600,
1 hl. jetelového semínka bílého K0000 —00—,
máku K 40"—44'00,lněného semene K 00 "—00"—, 100
kg žitných otrub K 15-00—00'00, 100 kg přeničaých
otrab 14'00—00'00, 1kg másla čerstvého K 2:00
aš 3-82, 1 kg másle převařenéhoK —00—0000,
1 bg sádla vepřového K 1-64— 160, tvaroha 1 kg
0-38—0"82,1 vejceK 0-07—0*08,1kopa okurek K 0—
af 0:00, 1 kopa zelí K 000—000, ( kopa kapusty
K 1:00—400, 1 hl olbale K 3-00—4-00, kopa drob,
zeleniny K 1*00—0'00, 1 pytel mrkve K 1*10—1-80,
1 bečkabrušekK 000—00—, 1bočkašvestek
K 00—00, 1 hl jablek K0*00—00"—.Natýd. obilní
trh vHradciKrálovédne8. února1908odbývaný
přiveneno bylo: 1) obilí: pšenice 117 bektol., dite
128, ječtnane 10, ovsa 108, prose 0, víkve 3, hra
ohu 18, čočky 3, jahel 8, krep 18,jebolov. semínka
23, lněného semene 11, 1. — 2) Zeleniny:
aelí00 kop,okurek0kop,kapesty12kop, cibale
26 bi, drob. meleniny 30 hi, mrkve 35 pytlů,
brambor57bl,salátu00kop.—8)Ovoce:jablek
20hl, hrušek 00 hl, švestekboček 0. — 4)Drob.

hrej vepřůOkuay,podevinčst408kusů,kůslat

ského



Doporučujeme | / | sa.. knámran Nolinskou cikorku!

Specielní výroba a sklad
Záložní úvěrní ústav

| no » pši : 5 a vHradciKrálovéledniček, Šosáí |
všechdruhů ? . tý eM . 39. řádné

= koupacíchvan=| Užij“ š 188 | : hrmoour=n | Zii MOY TNO OMA,
k5 !Josef Komárek,

závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vedů, hromosvodů, pivních tlakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Cenníky zdarma u franko.

která se konati bude

| ZZ ve čtvrtek 5. března t.

o 10" hod. dopol.

i U zasedací zíni vlastní bankovní budovy.KN
Pořadjednání:

Výroční zpráva obchodní a účetní za r. 1907.

Zpráva revisorů účtů.
Volba skrutatorů.

Rozdělení zisku za rok 1907. a určením divi

————ž,—,————
Legitimace na

do důvěrných schů [E: : dle52.shromažďov.l = © | I
: |

ze dne 15. listopadu r. 1867 deudy na kupon č. 64. resp. 4,
U. - né : . Doplňovacívolba do správní rady.

v Biskupskéknibtiskámév Hradci Králové, TABLA 6. Volb p y
. Voiba revisorů účtů,

v nejkrásnějších provedeních při cenách nad | 7. Volné návrhy.

BB=

©

každou konkureoci Plataě blasování ve valné bromadě může se

- vs, zúčastniti dle $ 13. stanov každý akcionář, který

esní sat h U příznivějších svéakcienejdéledo26.únoraioklusiveupo
provádí © K anti HradciKrálovéneb fliálky

velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí NÝ tak v Semilech složil.Rudotf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové ,

02vlastníchrozsáhlýchškolek,obzvlášť: Je H dvornífotograf Správní rada.emrk, © 2—4letý, školený, tisíc za K 340 až 13—

borovici1224 » n 1604 7— 9 HradecKrálové, .modřín1-3, p" 280»j Adalbertioum. MKřesíní listyakát, 20 ž 170 emvyso „"! „ 25— . ,
dob,obyčejnýa americký; , > 630 „ 20— < . Fotografie nejlepší! (ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi
dále: borovici černou, hedvábnou, modřín japonský, , 2 : wm
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, břízu, Fotografování při světle umělém m Biskupská knihtiskárna,
jilmya mnohéjinédruhy.Balenídomechu,zdarma, * k a "ode" VOODOO

koše v ceně výrobní. Žádejte cenník, který ob- SRB“ © každéhodiněcožerní. a | —

sahuje krátký ajasný návod pro neodborníky. (Patent Langtany JŤ. MkSazenice jdou dráh ozboží za nt Langhan»

0 Poemzbožínákladního. SO AO a U d A S —

L4 + + | ' ; ' : : i vzbuzujílevnécenymýdela
v 7 w* zav u svíčekfirmy:

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě A Josef Jelinek, +
s mydlář v Hradci Králové. u

429 m Zvláštnost
zúrokuje veškery vklady

, Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levando

dnem 1. Hina 1907 počínajíc. lovémýdloneutrální k holenls mytíEZáruka obce, poplatníků a spořit elny. eilivější kůže. vooponitea „Albín“a vůníalkovou.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemošna.

Cenníky zdarma a franko,

S

| UHILÁ:*2* VIKTORČEJKA,|sklad uhlí a dříví
Dodávám uhlí na povozyi na celé vagony při snížených cenách.Přímédohodnatížádonaa v Plotištích u Hradce Král.
Pro P. T. pánypekaře dodárám uhlíbnědé nejlepšíchznámek na celé SMY“ Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad

vagonypři cenách nejlevnějších. dříví palivového, měkkého i tvrdého. "m

| Majitel Tolidebé drujstvo tabavé v Hradel Erálevý. — Vydavatel s sodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. —Tiskem bisk. kaihtiakárny v HradolKrál

HPH



Příloha
Besídka

V letech 1840tých přicházeli každoročně
na začátka prázdnin do východní části Chru
dimska dohazovači z okolí Moravské Třebové
a Svitav, nabízejíce zde českým rodičům ně
mecké děti „oa bandl“. Té doby vyrěňovaly
se skutečně české děti do rodia německých
velmi četně, tak že do každé české školy ně
kolik oěmeckých dětí docházelo. Němeoký lc
hazovač, znaje dobře majetkové i rodinné po
měry svých krajunů, hleděl tytéž seznati i
v rodinách českých a dle toho činil pak na
bídky. Za Mařenku Bartcňovu ze statku v Z—ch
nabídl France Golda z rychty v R—a, ková
řova Jeníka z B—n vezmou prý rádi u kolářů
v M—u, Karel obavníka Svobody ze Ř—k bude
dobře opatřen a krejčího Fritze v A—uapod.
Rozumí se samo sebou, že jak české tak ině.
mecké maminky se vynasnažovaly, aby jich
svěřenci se cítili jako doma. I měly pak ně
mecké děti dva „tatynku“ a „maminko“, české
„cvaj „fátr“ a „můtr“. S tonžebpností očekávalo
se vědy prvaí psaní tu z „Nómec“, tamo
8 „Čech", které ovšem bylo psáno v mateřštině
a skvro vždycky rodiče úspokojilo. Avšak
již o Novém roce potkávaly se „vynše“ če
ských dětí s „přáními“ dětí německých, opsané
s některého malého neb velkého gratulaotu.
To teprve bylo chlooby v sousedství! Následo
valo ještě nějaké to „přání“ a „vynš“ k jmc
nioám, Školní rok byl u konce a děti vracely
se opět ku svým legitimním rodičům. Ta bylo
vypravování a vyptávání

Velikou radost působilo maminkám, že
děti v prvých dnech různé významy zaměňo
valy a do českého hovoru vplétaly slova ně
mecká. Tatínkům pak to dalo často látku k ve
černí zábavě, Volávalať Mařeoka na maminko
emátr“, ptala se jí, jakou bade vařit „sapa“,
umývajíc se, měla voda „ca moc kolt“, nebo
zase „hajs“; Jeník kovářů si přiběhl nabrousit
do dílny „wmessr“,aby mohl spraviti mamince
„korb“; Karel Svobodův „holoval“ často děl
níkům „pír“, přinášel jim „kés“ a tomu pc
dobuě.

Po prázdninách přišly na haadl opět děti
nové, které si vyhledávaly v osadě nejdříve
ty, jež již z „handle“ přišly.

S „Němci“ se přátelily také děti, které
měly jíti příštím rokem „na bandl“, Při hrách
a zábavách Čecbů s Němci povstaly často ne
shody, která oěkdy muse:y 8e arovnati do
spělými, některé porovnávány byly i ve Škole,

Češi škádlívali Němce různými říkánkami,
jako: Řekni pětkrát rychle za sebou: „Sirč
prst skrz krk“. Nebo: „Naše lomenice je mezi
všemi lomenicemi nejlomenicovatější“. „Zašij
si Šosy!“ „Sekera mete po miejnici“, „Náš pán
má koš pepře, žádný ho nepřepře“. „Šla Pr«
kopka pro Prokopa. Pojď, Prokope, po příkopě,
pojď domů!“

eší vysmívali se Němci: „Němec, pojď
jíst brách !“ „Nepů(j)da, bolí 'lavo (hlava)“
„Němee, pojď jíst wmasol“„Pů*du 'net!“ (Půjdu
hoed!)

Na Němcovo „Loder“ nebo „Lausbob“
ozvalo se mnohdy z více hrdel současně:
„Němec brouk, broce tloak', bázel níma přes
palouk!“ Někdy se k tomu dodávalo: „A 8 pa
louka do louže, že to Němec v hrdlo lže“,
(vrdlouže.)

České děti, ktoré byly dány do německých
rodin na výměno, pozpaly sice poněkud jiné
zvyky a mravy, avšak nenabyly jinších výhod;
ba i ta povrchal znalost němčiny brzy se jim
vytratila, poněvadž za celý pozdější čas ne
měly příležitosti aní k německému hovora,
ani k německé četbě. Ano mnohý Čech pozbyl
v německé škole ledaco z toho, čema se doma
byl naučil, pooěvadž německému vyučování
nerozoměl.

Postlání dětí na výměnu mělo jedině ta
výbodo, že se udržoval přátelský styk mezi
oběma národními kmeny. Tebdy ve Svitavách
i v Moravské Třebové bylo na ulicích, v hu
stincích i obchodech slyšeti hovory české a
žádný domorodý Němec se nad tím nepozasta
voval, Podobně bylo | v německýob osadách
venkovských,Avšak nyní? V. Pra

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací a podpůrné práce.
Jak se vyšlvdní dělníka s prácelehce rudým

podaří. U stavitele V, Romovačka v Pruze byl
zaměstnán dělník Jan Korecký. Dne 18 listo
pada socialistický důvěrník Em. Hofmann ma
řekl, aby zaplatil do rudé orgaoisace. Tři day
tmu dal na rozmyšlenou. Nezaplatí-lí, zastaví

všiobní ostataí dělníci (náležející do svazu ru
dého) práci. Korecký odmítl. Po oplyonti lhůty
rudý odborový sekretář Jan Liška došel ku
stavbyvedoncimu Uhrovi 8 rozkazem, že Ko
recký maosí pryč. Jinak dělnictvo si vezme
knížky. Uher poukázal aa pracovní podrnfaky,
umlavené 14. srpna 1906 mezi dělnickými orga
nisacemi a Svazem zaměstnavatelů stav. děl
níků v Čechách, dle nichž ani dělníci acijejich
důvěrníci nesmějí nalebati na propaštění děl
níků, 8 nimiž zaměstnavatel jest spokojen. Leč
Liška nato k staviteli Romováčkovi se stejnou
žádostí. Jinak prý začne stávku. Stavitel tedy
ze stracha nařídil Uhrovi, aby Koreckého pro
postil. Tudíž 20. listopsda propuštěn národ.
sociál z práce; utrpěl tak škodu 67 K 20 b,
poněvadž byl bez zaměstnání až do 9. prosince.
— Před soudem dne 5. t. m. Uher prohlásil,
že slova Lišková naň činila dojem vybrůžky,
Romováček táž. Rovněž v tom směru žalováno
na Hofmanna. A jak soad dopadl? Liška i Hof
mann se vymlouvalí, še nejednali s vlastní vůle,
nýbrá toliko 5 usnesení a nátlaku sociálné-demo
kratického dělnictva, jehoš byli důvěrníky. Soud
pak nousnal vínu jejich sa prokásanou a z obša
loby je propustil — Jest ke všema ještě potřebí
dalších poznámek? Případ Liškův a Hofmac
nův mluví za celé knihy,

O řádění rudých násilníků vídeňských do
cbázejí podrobnější zprávy. Když ze schůze
v Ottakriiga odpůrci rudých masili prchnouti
před pěstmi, obušky a pivními sklenicemi, pro
následovalo je několik set socialistů, Ve va
gonu elektrické dráhy, kam pronásledovaní
vskočili, rozvinula se hnusná scenerie, Socialisté,
kteří za nimi vnikli, strkali do pasažérů, roz
bíjelí okna, mlátili konduktéra. —=Rovněž toho
dne ve 20. okresu ukázali radí svoji svobodc
myslnost. Tam byla konference kočů, kteří
chtěli založiti organisaci neodvislou od rudých.
Z tuho dostali socialisté vítr; proto poslali do
schůze svoje osvědčené rváče, aby ukázali
shromážděným pěstí, že nesrějí jinak smýšleti
než socialisticky. Zle zřídili meči a holemi
ubohé lidi Delegát Wessely utrpěl více těžkých
zranění. Že to přepadení bylo napřed zosno
váno a promyšleno, to vysvítá z radého pro
volání, jež otištřn) 15. Jedna: „Dárejte pozor
na farizejce, pozorajte bděle hochy, kteří chtějí
naši orginisaci rašiti, sachásejte 8 nimi, jak se
patří !!“ Ovšem že úřední orgtny musí při
všem tom míti plno obledů k protekčním dě
tem barona Becka.

Volební ruch,
Z Jaroměřaka o agrárníciích. Kaž

dého upřímného katolického rolníka a katol ka
vůbec zaraziti masl protikatolický boj, který vede
strana agrární. Rolník agrárník tupí rolaíka kato
líka proto, že týž vyznáva víru, váží si své církve,
biskapů a koěží a proto oje nechce míti s pokr :
kovými směry, které stranu agrární ovládly a které
pro náš rolnický stav jsou pravým neštéstím. My
rolníci již svým povoláním vedeni jsme k toma,
bychom přičinění avé spojovali s modlitbou, vždyť
každoročně se přesvěděujeme o tom, že bez Bu
žího požehnání marné veškeré naše namábáí.
Proto upřímně litujeme těch našich bratří, jichž
duševní stravou js'u agrární sty „Venkov“ a
„Cep.“ Nebyli to přátelé stavu rolnického, když
takový tisk dali lidu venkovskému do ruky. Vždyť
v hanobení a tupenl biskupův a kněží, v uveřejňo
vání lživých zpráv o katolících nezadají si listy
tyto nijak s „Právem lidu“ a jinýmipro inábožeu
skými listy z tábora 8ac, demokratického a p
krokářského. Proto v zájmi našeho venkovu jest,
by prohlédi tu ošemetnou hra, kterou 8 oím pro
vozují ti, kdož nabídli se mu za vůdce. Což tém
pánům velmužům záleží. na tom, zničí-li epokoje
nost našeho chalopníka a malorolaíka, což jim do
toho, vezmou-li mu víra; jim ptece nejsdná se 0
blaho Jidu, nýbrž o blaho vlastní. My jim máme
sloožiti ktomu, by po našich zádech vyšplbali se
k tučným a výnosným místům, aby tak na náš účst
mohli plojti bezedné kapsy. A my bláhovci měli
bychom snad považovati za veliké štěstí, když ta
kový velkomožný pán, který na náš uctivý pozdrav
nám ani nepodékoval, nyní před volbami podává
nám milostivě ruku a promlaví na nás několi«
slov? Pro nříklady nemusíme choditi ani « Onách>
okresu.Zač dostalna př. agrární kandidát p. Kot
lant 3000 K7 Cv my roiníci 8e nalopo me, než
si můžeme pro staří uložiti několik korunek, a
takový agrárník sbrábne najednou takovou sumu
a při tom ještě oařiká na oběti, které okresu při
náší. [aa páni jsou páni. „Jednou já tobé. podrahé
ty mně“, tak si asi myslí, jenže puk se nesmí mlu
vítí o anaze sanovati sbědorané zemské fiance,
Jako všude jinde, tak i na našem okresu vede ne
boj o mandát 8e strany agrární přímo zuřivě
K dosažení jeho spojují se agrárníci 8 každým,
kdose nabídne. Nenávist proti katolickým voličům,
čli jak agrárníci papouškojípo jiných proti „kle

rikálám“, hraničí u některých
šilenstvím. V ohledu tomto zvláště jedna obec na
celém okresu je emutně známá. A tachytrost,
8jakou b'edí aloviti i hlasy katolíků| Prý nejsou
pro vyloučeví náboženství ze kol. Proč tedy, p.
Kotlaade, volili agrárníci do školského výboru
dra. Drtinu, věrného stoupence Masaryka, který
se rozhodné staví proti vyučování katol. nábožen
ství ve škole? Prý proto agrárníci nemobou jíti
s katolickými zemědělci, poněvadě jsou také rol
nici evangelíci a rolní: židé, od nichž 0+MOŽNOse
odlačovati.Tedyk vůli evaogolikůma židůmmáme
my rolníci katoličtí ubít v sobě své přesvědčení
katolické? A chceme my nespravedlivě jinověrcům
ubličovati? Dokažte to na př z „Obnovy.“ Ha
nobí „Obnova“ tak aurově jinověrce jako vy, a
Brárnici, katolíky? U nás v okrese evaogelíci na
katolíky natíkat nemohoo; jak ovangelici pískojí,
tak katolíci tančí i s p. Kotlantem jako okresním
starostou v čele, a také není Žádným tajemstvím,
že alrani agrární jest ovládina evaogelíky, kteří
z umírající straay mladočeské k nl přebéhli. Pxí
zeň k židům dokázali předáci agrární «bjednávkou
ovsa u žida Liwetzkyho. Rádi bychom ale věděli,
kolik :náme my katoličtí rolníci šidovsk jch kolegů,
kteří v potu tváře obdělávají půdu! Židovštíná
jemci dvorů, které měl asi p. Kotlant na mysti,
když tímto způsobem neslučitelnost agrárníků s ka
tolickýmí zemědělci dokazoval, sedí pékné pahodl
ně v saloué a blaženě se namívají, že je ten ka
tolický lid tak hlonpý a za bídoý plat na ně 86

dře. Má katolický rolník z těchto židů nějaký
prospěch? A agní, katolický rolníku, uvažnj!
Evaogolik a žid nedají ai tupiti svoji víru; běda
tomu, kdo by sáhl po jejich náboženském pře
avědčení, ale titéž evangelíci a židé apulu ge špat
nými katolíky tupí naše katolické náboženství a
katolickou církev. Jakmile ale, katolický rolníku,
vzchoplš se k obraně a počnaš hájiti svých práv,
rošíš prý pokoj a avoruost Nechceš-li rozbaěvati
evangelíky a židy, muslš nečinaě přihlížeti k jejich
protikatolickému řádění, kdybys ae ozval, zatahu
ješ náboženství do kouře a čmoudu hostince Tak
rozhodl také p. Kotlant, o němž „Osvéta lida“,
— apílajic hr. Sterabergovi — napsala, že je jí
Bympatickým. Tato chvála lista, jehož reJaktorom
je člověk bez vyznání, musí otevřiti oči všem k:
tolíkům, kteří, podlehajíce terroru, byli dosud na
váhbách, mají-li dáti Kotlantovi hlas, čili nie. Pro
dobrého katolíka „Osvěta 1“ má nadávku a zase

nadávku. Doše!-li tedy p. Kotlant u pokrokářského
listu pochvaly, každý si může ba pét prstů vypo
čísti, že 80 tak pro upřímué katolické smýšlení
jistě nestalo. Pokrokáři přece znají své lidi. vedle
„Osv.1* pracují pro p. Kotlanta „Hlasy pokroku“,
list, který katolík nemůže vzíti bez debezapření
do ruky. Sloupce jejich jsoa plny nadšení nad ví
těznými pochody, které p. Kotlant od obce k obci
koná. Také pěkoý důkaz, v jakých proudech pluje
ten, o jehož katolickém duchu přátelé jeho pelia
pějí nadšvné hymay. A takovými jsou i agrárníci
ostatní. Otráveni špatným tiskem, který pro big
kapy a knéze nemá než nadávku, takže až pro
padá konfi-kací, raku vruce 8 pokrokáři společně
bijí do klerikaliamu, čili po časka, do kat nické
církve. Tímto způsobem strana agrární, jejiž stro
my nemohoa také růsti až do nebe, kope si sama
hrob. Po cestách strmých a arázných, na které ji
uvedli falešní vůdcové, zemědalský lid choditi ne
dovedebezvlastníškody.—Aještě několikslov.
Ve zprávě o voličské asbůzi p. Kotlanta ve Smi
řicích, zaslané „H.asům pozroku“, liboje si pan
dopisovatel, že prý na náboženství se valí pohroma,
kterou nikdo nedovede zadržeti, Jak k tomuto zá
věrka p. dopisovatel přišel? Z čeho na pohrona
náboženství uzavírá? Ž3 se konala ve Saikicích
agrární schůze? Nabo že bude p. Kotlant, kterého
už nyní titulují „uáš poslanec“, skutečné zvolen?
Ále co a tím má co dělati pohroma nádožeuství ?
Vždyť přece agrárníci tvrdí o sobě, že jaa kato
lici, a p. Kotlaat je také „dobrý katolik“, o čemě
by p. dopisovatele ujistili kostelaíci z Hloblav,
kteří, jako služebníci chrámoví, by pana Kotlanta
přece nevolili, kdyby k vůli němu měla přijíti pa
broma na náboženství! Kdyby měl p. Kotlanc a
každého tak zajišten hlas, jako u kostelofků bola
hlavských, nemusel by za nynějšího špatného po
Časí tak se namáhat. Nač tedy ta řeóo ponromá ?
Aebo jest snad p. dopisovatel přesvědčen o tom,
co my jiš dávao víme, že agrární předaci bojují
v řadách nepřátel círgve proti církvi, a 40 tadíž
p. Kotlant, aa agrární program zvolený, by aečinil
výjimku? To vvšem připazátíme, že snahy nepřá
tel směřují k tomo, by církev trpěla u ods, jako
trpí ve Francii, ale právě proto je povinností kat
dého katolíka, aby vystoupil k obraně; 1 topri
pouštíme, že veiká pohroma přikvačila aa mozek
p. dopisovatele, myslí-li, že lidatvo může bes oá
božeaství žít. Dějiny mluvi jinak. Takovýcadupi
sovatelů se narodí a zemře na tooty, a oáboženství
bude ještá pro lidstro pokladem nejvétším. Ku
konci voláme ke všem katolikům dobrá vůle, aby
nelíbali důtky agráraické, třebas by jejich řeménky
okrášleny byly růzafmi subvencemi ne chlívky,
Žumpy a Jalorióky, abynepodporovali stranu přá

agráraikův téměř so



Šoliclse apokrokářía sociálnímidemokraty,ale
aby blasy své odevadali našemu kandidáta kato
liokému, br. V. Sternbergovi. Když přišel p. Kot
lant do užší volby a drem Horským, tu pro něho
kortešovali co nejhorlivěji nocialisté, jichž listy
hrobě urážejí samou osobu Kristovu. Zajisté tedy
nelepili socialisté tisíce plakátů ve prospěch Kot
lantův proto, že by týž byl dobrým katolíkem.
Kdyby agrární lísty jen s polovice tak šetrně se
chovaly k našemu přesvědčení jako ae chovají k ži
dům a evangelíkům, pak bychom rádi složili zbraň
k nobám. Ale myalí-li pánové, že „katolický duch“
se má projevovati v urážení nejvalnější části ven
kovakého voličitva, totiš katolictva, pak at berou
hlasy od evangelikův, židův a jiných našich ne
přátel|

Od Vys. Mýta. Ve scbůzi, pořádané v Or
lově 10. t.m. za předsednictví p Bisa z Chotěšin,
rozvinul kandidát křesť. lidové strany pan Krejsa
program stravy této, vylíčiv, proč se utvořila a
jaký má cíl. Když někteří přítomul agrárníci vi
děli četné účastenství, šli pro posiln, „aby si Ko
trbáky podali.“ Hlavní slovo vedl evapgelik Kvapil
z Vračovic, který dosud nemá vymláceno a do dp.
kaplana bušil dle „Cepa“, ouřívaje upálení Husa,
k čemuž kdosi trefně podotkoul, že by se dnes
Hus k evangelíkům ani nehlásil. Nedivme se mu!
Nevyspal se po bále a tak se svým pomocoíkem,
rovněž evangelíkem Hanusem z Chotěšin, ukázali
katolíkům svon pravou nátura. Přítomnýdp kaplan
pookázal na „taky katolíky“ agrární vysokomýtské,
srovnávaje jejich řeči so skutky. My už vám dobře
rozumíme. Pro agrární taky-katolíky agitují úsilně
evangelíci a židé; z tobo patrno, jak sami v to
vaše katolictví věříte. Nejdřív mohli si pastoři
noby uchodit agitacemi pro mladočechy, kteří si
činili pusté pošklebkyz lidí věřících vůbec v„Ši
pech“. Pak začali titéž pastoři agitovati pro Ma
sarykovce, o nichž přece vědí, že mají na pro
gramu vyloučení náboženství katolického ze školy
vůbec Strana agrární má program týž, i kdyby
kandidáti její při volbách k vůli balamucení vo
ličů nejúskočnějším způsobem chtěli se vykruco
vati. Teď mají evangelíci dvě želíska v ohni. Po
krokář, agrárník — obojí dobré v boji proti ka
tolíkům. Vy agrárníci ukazujete své „katolictví“
tím, že jste vchratli do očí pražskému p. arci
biskupovi surové a nespravedlivé nadávky, že
zaměstnáváte pokrokářské redaktory, kteří před
založením „Venkova“ sloužili listům zcela proti

' katolickým, a že ukazujete na podiv světu kuěze,
kteří, nemajíce trochu soucita s katolíky hrubě
mrskanými, slouží straně, která má přátelské styky
8e židovskými boháči. Doočí byste se nám musili
vysmát, kdybychom se dali podvésti úlisnou řečí a
uznali za dobré katolíky takové lidi, kteří dvoraš
mlčí o velikých vědeckých švindlech evangelíkův,
o politických, nevlasteneckých rejdech pastorů, a
o bezcitném vyasávání našeho národa židy, zato
však tlukou přímo cepem do katolíků skutečně

věřících. Kdy jste se nás zastali protinejsuro
vějším Jším sociální demokracie? Říkáte-li, že
evangelícijsou také lidé,to jest pravda; ale nám
to řikatí nemusíte, poněvadž to také uznáváme a
nespravedlivě jim ubližovati nechceme. Kolikrát
však ve vás svědomí se bnulo, abyste při patření
ba bezcitné utiskování katolictva problásili, že
jsme lidmi také my? Takových aprostot zaslou
Žíme, že 8e v „osvíceném“ století odvažujeme avo
bodně dýchat a že hájíme zájmy malorolníkův a
jiných chudých lidí proti nafouklým velkostatká
řům a židům Pěkné rozamíte svobodě; že chce
svobodně vystupovati katolík, psí blavu byste na
něho nastrčili; že kdysi kdesi tam za lesyněkterý
kněz chybil, už si pletete z jeho kůže karabáč na

katolické venkovany, kteří nikomu neublíšili a je
jichž „nejhorším hříchem“ jest, že chtějí ni vol
bami zaračiti svobodu svého přesvědčení. —- Oba
evangelícina schůzi ukázali,že se jednáoto, aby
hrstka evangelíků dle vlastní chuti vládla, a aby
veliké massy katolictva řídily se evangeliem podle
sepsání evangelických klerikálův a nevěrců. Řeč
p. Krejsy působila dojmem velice příznivým. A
proto, katolíci, nebojte se! Pryč od lidí, kterým
1 socialista jest dobrým jako spojenec proti kato
lietvu! Pryč od lidí, kteří lid „zušlechtují a vzdě
lávají“ sorovými nadávkami „Cepu“! Pišme všichni
svorně na hlasovací lístek: Jan Krejsa, starosta
ve Zderazi.

Z farnosti Onelavaké. Poslednídnybyly
u nás na scbůze opravdu bobaté. Po třech voleb
ních schůzích agrárních následovaly čtyry volební
schůze kandidáta strany katolicko-národní, p. dra.
Horskébo, a jedna spolková schůze katol. Jednoty.
Tedy osm schůzí asi ve 14 dnech! — Všecky vo
Jební schůze p. dra. Horského byly velice zdařilé
a zvláště ve Skrovnici a v Caclavi četně navětí
vené. Chválit p. dra. Horského jako řečolka, není
jistě třeba. Je o něm všeobecně známo, že náleží
k nejlepším lidovým řečníkům, a rovněž i to
o něm snámo všeobecně, a i od nepřátel uznáváno,
že náleží k nejschopnějším a nejevědomitějším
říšským poslancům. Řačnické schopnosti a politický
rozbled ukázal p. kandidát i u nás výborněapo
něvadě mlavil naprosto věcně, ani v nejmenším
protikandidáta svého ani strany agrární neuraziv,
získal si ardce všech. Hned po sohůzích prohlásili
mnozí, kteří při volbách doříšské rady nedali
hlas kandidátu našemu jediné proto, še neuznávali
bo sa dor.. „chopného k důležitému úřaduposla

peckému, že oyní dají svó hlasy p. dru. Horskému.
A tohoto rozhodpatf jejích jistě nezmění ani pro
lbané protiklerikální letáky, které se ve faraosti
proti dru. Horskémn šíří. Takový spůsob boje není

věru poctivý. Pan dr. Horský ve svých volebních
schůsích říkával: „Jsem přesvědčen, že zvítěziti

masí pravda.“ A ta pravda, jak doufáme, zvítězí
) u nás nad „protiklerilní I8í", O tom mohou býti
všichni voličové ujištění, že p. dr. Horský, bade-li
svolen, nezklame jich, ale jsko ovědomité zastává
svůj mandát říšský, tak svědomitě zastával by
jistě i svůj mandát zemský. Jako na svóm říšském
okresu dokázal, že ve prospěch voličů svých pra
covati dovede a pracovati chce, právě tak svědo
mitě by se ataral i o svůj okres zemský. Nuže,
voličové farnosti Cuclavaké, dokažte, že u nás ne
bojí se pravda protikatolických lží. Do jednoho
dostavte se k volbám ahlasy své dejte kandidátu

p. dru. Horskému|
Z Velké Skrovmice. Dne 2. února ko

nána byla u nás spolková schůze katol. Jednoty
pro Cuclav a okolí. Byla velice zdařilá jak bojnou
návštěvou, tak krásnými přednáškami. Prvním
řečníkem byl rolnický syn p. Václav Dostál z Ta

rova. Vystoupil poprve jako řečník, ale mluvil tak,
že vzbuzuje nejlepší naděje do budoucnosti. Živě

zrušení roboty a zasloužil si plnou měrou potlesku,
který p» přednášce jeho sálem zavzněl. Těšíme se,
že dle slibu svého vylíčí nám brzy robotu novon.
Drahým řečníkem byl častolovický vlp. J. Bedrna,
jehož přednáška byla velice důležitá i časová.
Mluvil totiž o tom, patří-li náboženství do školy,

čili nic. Mluvil dlouho, ale neunavil. Milý způsob
jeho řeči a pečlivě zpracovaná přednáška líbily se
všeobecně. Celé četné abromáždění bedlivě na
slouchalo vážným a přesvědčivým důkazům, kte
rými vp. dokazoval, že náboženství do Štol a do
vychování vůbec patří. Krásná tato řeč zanechala
v srdcích posluchačů hluboký dojem. A aby poučné

i 8 ušlechtilou zábavou spojeno bylo, o to 8e po
schůzi dobře postarali páni ochotníci skrovničtí,
I jim patří za t> ordečný dík náš!

Voličská schůze katolická v Runné.
V neděli 2. t. m. večer uspořádána schůze katol.
zemědělců. Schůze byla chvílemi dosti bouřlivá,
záslobu o to měl zvláště evang učitel p. Adamec.
Však také mu bylo odpovídáno, až rudl zaban
bením. Učastenství bylo neobyčejně veliké, odpůrců
byla většina. Po zvolení předsednictva uděleno
slovo p. kandidátovi Krejsovi. Jeho řeč přijata
velice sympaticky. Bez theatrální pózy promluvil
zde přesvědčivě muž z lidu, který dokázal, že
potřeby pohorského lidu dobře sná. Nato podával
zpráva o Činaosti katol. poslanců na říšské radě
říšský poslanec p. Prokop. Měli jste slyšet, jak
pěkně, přesvědčivě mluvil tento poslenec, na něhuž
dříve se sypalo ploo pomluv, že jest neschopný,
že neumí řečuit, atd. Jadrně vyvrátil lži, které
kolportují o našich poslancích socialisté a agrár
níci. Nato promluvil úchvatně p. Adámek z Voj
těchova; řečník musil časem připomíuati svéma
bývalému učiteli p Adamcovi, jak se má chovati
inteligent na veřejné schůzi. Budílo veliké veselí,
když nepokojnému „pohrobku českých bratří“ u
děleno slovo, aby vyrazil, co vněm vřelo A Ada
mec? Zmobl se jen na slova. že katol. zemědělci
obdrželi od š'echty a bierarchie 18.000 K. Nastal
hřímavý smích, když po těch slovech tázal se p.
Adámek: „A už nic?“ Když bylo na ta slova
případně odpověděno, vytáhl do boje sám generál,
p. evang. farář Šádek. Prohlásil, že ten obnos
jest sice malý, ale dosvědčuje, že Šlecbtě a hie
rarchii oa katol. straně záleží. (Má snad záležeti
upřímným katolíkům na zdaru strany židovské ?)
Pan Adámek replikoval krátce a' poukázal na
spolek Gustava Adolfa. Pan farář Šádek se obra
žoval, že to prý není spolek politický. Hoed na
to poukázal dp.Elitzer na polit.činnost spolku tohopři
buutí „Lov von Rom“ Evangelický p. farář od
povídal, že ten spolek onavolby nic nedal; vy
týkal katol. zemědělcům nesnášelivost vůči evan
gelíkům. Prý on jest vždy (!!) pro to, aby byl
volen kdekoli v obci atd. muž nejspůsobilejší, ať
už katolík nebo evangelík, větší roloík či domlkář.
Věru moc hezky p. Šádek mluvil — pod dojmem
situace. Poznal, že útočností malo svedl. Dp.tarář
E'itzer řekl, že to jeat velice zvláštní, že evange
líci úznáni vždy za nejspůsobilejší, a schopní ka
tolíci odstrkováni, Uvedl doklady „evaogelické
soášelivosti“ ze svého pobytu na Rychmbursku
a Kutnohorsku a slova evang. p. faráře, jakými
poctil katolíky při schůzi p. Hajna ve čtvrtek.
Nato schůze skončena; znamenala rozhodný úspěch
pro naše bnutí. — Pane snášelivý Šádku, proč
strana erangelicko-1grární nezvolila při posledních
obecních volbách žádného domkáře? Naše strana
vepsala do kaadidátní listioy i malorolnfky; zato
se vám dostalo ještě výsměchu. A což ty roatru
šované lži, že náš p. farář chce býti starostou?
Ostatně nač třeba dalších dokladů; vždyť snáme
své příteličky dobře. Jest to zvláštoí, že evaDGE
ličtí rolníci chtějí voliti pokrokářekého slubu soc.
demokracie, Al. Hajna. K tomu Be jistě neodho
dlali v zájmu prospěchu rolnictva. Redaktor listu,
bájícího tolik oddaně židy asoc. demokraty, sotva
přece rázně Se postaví proti výnosnému kšefou
didovských bursiánů a proti rudým tupitelům
stavu rolnického A také ne nepostaví protitém,

kteří křesťanského ducha chtějí s rodin českých
vypuditi. Vědyt má v programu, še vyučování ná
boženatví ve dkolách se musí zrušiti. Ovšem eran
geličií klerikálové proti katolíkům dovedou .
spojiti a každým. Uvidíme, kolik rosvážných
evangelíků jim nesedne na lep a prohlásí seproti
kandidatuřeHajnově!

Sehůze Myslivcova v Leděl. Naden
6. t. m. avolána byla do Lodče nchůze voliéů, aby
vyslechli říšského poslance pana Václava Myslivce
2 Prahy, jenž kandidatoru do zemského sněmu
od strany katolického lida mu nabídoutou za ro
lební okres Lodeč-Dolaí Kralovice přijal. Sehůze
byla hojně navštívena stoapenci všech politických
stran; zejména agrárníci sešli se v hojném poštu
8 tím šlechetoým úmyslem, aby nenávidénému
Myslivci dali co vědět. Poněvadž byli ve velké
většině, zvolili si předsednictvo dle své chuti a
vkasu: za předsedu velikéhoagrárníka p. Kadlečka
z Hradce, za místopředsedu aocialistu p. Škvora
z Ledče a za zapisovatele řídícího učitele pana
Reitmayera z Pavlova Nato aděleno 8'ovopanu
kandidátu Myslivcovi, jenž v pěkné, řízné řeči sa

hlubokého ticha rozvinul program katolické lidové,
8írany a zejmena pojednal o tádoucí volební opravě,
o zemském pojišť »vání a o nucených hospodářských
společenstvech. — Proti stříslivé a klidné řed: p
říšského poslance nedalo ge aic aamítati, a proto
srdce všech pravověřících agrárníků kormoutila se
smutkem blubokým, že k randálům snad ani ne
dojde. Smutně ohlížel se po avých věrných jenorál
agrárotků z Kožlé, a jeho adjutant a Koutů tru
chlivě skláněl blavu; předseda z dešperace už by
byl málem achůzi rozpustil z příčin nezbádaných,
když tu z nenadání jako v té pobádce: Kde se
vzal, tu se vzal, prostřed sálu atál jakýsi pan
Tajohmao z Praby, dříve vzada pečlivě skrytý,
suad ze strachu, aby co nevolič nebyl ze achůzs
vykázán. Týž problásil se za zástupce agráralho
kandidáta poslanectví pana Práška z Vlastějovie,
jenž prý se nemohl dostavit do schůze epro dů
ležitou neodkladnou příčinu“. (Šeptalo se cosi otom,
že ton důležitou příčinou je bledý strach p. Práška
před nebezpečným „klerikálním“ odpůrcem). Jak
mile páni agrárníci viděli, že poslanciMyslivcovi
postavil se odpůrce, z hluboka si oddechli, za
leskly se oči jejich, hlavy mužaě se vztyčily, a
srdcem všech táhla jedna radost: že přece jen
randál bude! A taky byl! — Pan předseda ochotně
udělil p. Tajchmanovi slovo; a ten pověděl nám
mnobo nových překvapujících odhalení z tábora
klerikálů: že jsou spojenci německé šlechty, že
kněží učinili kazatelny politickými tribunami, že
agrárníci nejsou proti náboženství ve škole, ale že
si přejí, aby se mu jinak vyučovalo; vypravoval,
jak sontický farář při křesťanském cvičení nabádal

ženy, aby působily na muže, aby novolili agrár
níka atd. A tak mluvil p. Tajchman hodaou dobu
páté přes deváté; nepředpojatí řečníci nad tou
řečnickou míchanicí povážlivě vrtěli hlavou, ale
přívržencůmzelené20 praporu se to, toť se rosuní,
líbilo nesmírně; radostně přisvědčovali, nemastué
vtipy dělali, pokřikovali, zkrátka projevovali ukrat
nou parlamentární vyškolenost. Za zmínku též stojí,
jak „nestranně“ řídil pan předseda Kadleček schůzi.
Jakmile se ozval nějakou poznámkou „klerikál“,
bned jej volal přísně k pořádku a hrozil rozpuště
ním schůze, ale jeho stranníci, a zejmena jejich
jenerál, mobli mlaviti, pokřikovati, jak obtěli,
k tomu pan předseda mlčel jako ryba. Vůbec
slavné předsednictvo počínalo si při schůzi náramně
legračné. Předseda i zapisovatel činili při řečip.
Myslivce hlasité poznámky a vpadali mu do řeči,
kdy 8e jim zlíbilo, nejsprávněji z nich počínal si
místopředsedu, sociální demokrat, jako vůbec dlužno
konstatovati, že sociální demokraté i náradaí soci
alisté chovali se při schůzi zcela slušně. Po krátké
replice místního děkana, jenž odmítl rozhodně

tvrzení předřečníkovo,jakoby kaěží dělalikazatelny
politickými tribunami a ve škole pracovali proti
pořádným učitelům, ujal se pan Tajchman save
slova a zoova nám vypravoval samé zaručené
zprávy, jak ku př. kdysi kdesi jakýsi kněz pošlapal
obraz Husův ve škole, a jak prý zas nazval Ko
menského helvitou atd. Zatím vatupovala agrární
kům udatnost vždy vlc a více do erdcí, hluk rostl,
lítaly nbohé vtipy, až konečně předseda z ohledu
na trvající blok, hlavně ale ze strachu, že by ka
tolický kandidát mobl ještě přijíti ke slovo a na
apletenou řeč pana zástupce agrárního kandidáta
po záslaze poavítiti, schůzi ukončil. — Mravní

úspěchkandidáta katolické strany bylnepopíratelný,
a k tomu dopomobli mu nemálo agrárníci svým
neurvalým vystupováním. A za to dík pánům
agráraíkům našeho okolí, a zejmena té jisté ver
nice, která svó agrární přesvědčení tak divným
způsobem na jevo dává, připojuji maličké napo
menutí: Drazí pánové, račte si zapamatovati, še
po hospodách rámasiti a protivníkům spílati, není
známkou politické vyapšlosti, nýbrž znamením ne
vzdělanosti. Kdo vás slyší, tomu jistě napadne
staré, osvědčené pravidlo: „Nadávají — tedy ne
mají pravdu“.

Z Lukavice u Rychnova mad Ka.
Dne 6. t. m. představil se nám p. dr. R. Borský
co kandidát do zemského sněmu za stranu katol,
lidu. Přes to, že jednak doba ke svolání echůse
nebyla nám vesničanům vhodnou, a pak že věc

možným způsobem pracovali jisti velikání pro
smer schůze, sešla se přece řada občanů, aby



"posnali a vyslechli muže, který se uchází zde na
„okřesu o mandát. Účastí tou a vyslechnutím pana

kandidáta nebyl přece nikdo z posluchačů nucen
k uějakému úpisu! Proč se jen pravdy Horakého

"tolik báli? A zde byli to právě vůdcové hnutí
agrárního v naší obci, kteří se vyznamenali jen
což! — Tak na př. jistý občan vyslovil se: „vři
jde-li sem Horský, vzejde tím hanba celému (11)
Českému národu“ Čtenáři náš, suď sám, zdali si
takový člověk jest vědom dosabn svých slov! Může
se o něm říci, že takový Člověk je mužem vzdě
lapým? Coš jméno Horský není známo daleko za
hranicemi jako jméno muže vysoce vzdělaného,
Jidomila pravého, před uímž mají i nepřátelé
úetu? Muž takových vlastností, z jehož slov ne
sálá úbořovitost neb smělý klam anebo strannický

knyf, muž ten jeat nenáviděn jediné proto, še otvírá lidem oči, aby v dnešní spoustě nábledů a
názorů prohlédli, kde poctivost a kde prospěchář
ství, kde pravda a kde lež, co jest šlechetnost a
co aprostota, v kterém táboru láska a v kterém
sobectví. Lukavická schůze jest tobo důkazem
zřejmým, nebot zde byl lid takfka násilně zrážen,
aby nemohl vyslechnouti muže, který jest poctir
cem od kosti, šlechetným v duši celé, pravým
lidumilem u zoamenitým poslavcem. Lid náš pro
blédi a dle své vlastní vůle se zajisté také za
chová v den volby. — Vedle dra. Horského pro
mlavil náš obezřelý a horlivý pracovník na poli
párodohospodářském, říšský poslanec pan Šabata
z Vrbice, který jest zároveň přímým a otevřeným
zastaacem otázky náboženské. Proč oepřišli ti naši
rolníci „taky katolíci“, aby pozoali a vyslechli
vsorného muže, iutelligentního občana a opravdo
vého vlastence rolofka? Proč? -—Známe ten žár
jejich pro -— progpěchářství a panovačnost. Či
nemáme jasný v tomto příklad na místní jedné
veličině a jejich spojencích/ A zrovna tak,
jako máme příklady v obci, máme je i v okrese.
Uvažuj, občane náš, proč se spolku chtěli odetra
piti osoby pro dobro spolku nezištně pracující?
Proč v okresu muži tak zasloužilí, vší úcty bodol,
byli rovněž odetrčeni? ©A proč se všemožně pra
cuje, uby dr. Horský do sněmu zemského 8e ne
dostal! Oni vědi, proč se zabraňuje, aby štika
mezi kapry se nedostala. A proto jest povinností
každého uvdomělého katolíka aby nejen k volbě
šel, ale aby na svůj blasovací lístek napsal jen jméno
kandidáta katolického a tím jest pan dr. Rudolf
Horský, farát v Šárce.

Z Čáslavka. Zdá se, že dopisovatelůmdo
České Stráže poněkad otrnalo. Pastili se několi
kráte do klerikálů, a že jim nebylo odpověděno,
narostl jim jídlem apetit tak, že v posledním čísle
provádějí přímo indiánský tanec vad zuírající prý
už stranou klerikálol, „za kterou hanbí se prý i
poslanci zvolení pomocíklerikálů, které ubývá prý
těch, kteří moon si žasem oči, problédají a probí
rají se z té klerikální tiny a poroby duševní a
vstopují do tábora lidí pokrokové amýšlejících.
charakterních, kde svédomí lidské se neubíjí, na
opak ale se poučuje, aby mocno bylo zase vaáti
v sebe láska k práci pro dobro lidstva, ano, by
poznal i tea omyl, že vlastně v době předvolební
nešlo o věc avaton, o víru, o náboženství, které
by mu anad bylo vzito, ale že nákomu ólo o ten
jeho blásek, aby všude zvo'eni byli klerikálové a
tak dostali do rukou Školetví, vysoké úřady, a u
činili pak z 29. století, kdy svědomí lidské počína
se probuzovati i prostému venkovavu A oni zase
moc a bývalou slávu pomalouaku ztrácejí, zase
ta středověkou kněžovládu, zu uíž vše (!!) hynulo.“
Na zeleno přebarvený pokrokový dopisovatel pa
troě 8e napil blíaové vody, nebot normální mozek
nemohl by zploditi tolik nesmyslů, nad nimiž ne
víme, máme-li se amáti, či plakati. A tím chtějí
dobýti posice pro posl. Kubra, který měl to ne
štěstí, že se naň jako klíšťata pověsíli pokrokoví
učitelé s dobře vypočtenými plány pro budouenost,
o jichž však vyplnění důrazně pocbybujeme. Pokud
p. kandidát Kubr se představoval, zůstávají názory
jeho na př.ua to Školství hndně pozadu za názory
pokrokových učitelů, a víme z jistého a bezpeč
ného pramene, že to velmi pokrokové paedagogy
překvapilo, že jednak vůbec odpovídal kněžím, a
pak že odpovídal jim zvláště na tak cboulostivou
otázku, jako jest otázka o náboženství ve Bkole.
Ostatné nestaví-'i katolíci kandidáta vlastního, činí
tak nikoliv z bázně před porážkou, ale z důvodů
vlasteneckých, o nichž marně by bylo vykládati
lidem, nevidícím než na konec sosu. Ostatně tě
ší-li to společnost, do níž patří spolupracovník Čes.
Stráže, radovati se nad zdánlivým úpadkem kleri
kálů, nemáme jim za zlé tuto dětskou stínovou
hru. Jen tolik podotýkáme,že tato upadající'strana
nahuala důvěrníkům agrárním tolik strachu, že mí
chali kandidáty jako kartami a že byli přinuceni
běžet až daleko za hranice okresu pro kandidáta,
který by vyhověl i — klerikálům!

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA VY HRADOJ KRÁL.
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Hradec Král. č. MB.
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slohu a v provedení nejdokonalejším
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Úprava ubrousků. Kuchyň pro nemocné.
Pochvalné posadky. „Nár Listů“, „Katol. Listů“,
„Politiky“, Cena 3 21.50 kr., váz 4 zl., s barvo
tisky 4 zl. 40 kr. Vydání a 1955 recepty 2 al.,

vázané 2 zl. 40 kr

ERD AR Léčivé rostliny.Napsal prof. Fr. Dlouhý. :—

V nádherné úpravě. S 36 barevnými tabulemi,
zobrazujícími přes 250 rostlin. — 8. vydání.
Skvostné váx. 8 zl. 20 kr. Druhé vyd. váz. 8 28
barev. tabulemi 2 zl. 80 kr., 8 50 tabulemi 4 zl.

Nakladatel

I L. Kober v Praze, Vodičkovaul.

"ejiepou9)E1Z:G061a4pu01

ZlatámedaillePardubice "GOGTTHOJO1ISPom93817

Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 30.000.

X569 XČBS XGO XEBI XKPSX

£Jan Horák,soukenník
ý v Rychnově nadKněžnou ©
X zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlasiní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele
aůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťenského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X663 X CODXGODX663 XG6

$
Ň
X

š
X

663XEBDX5P3(XEX

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ae

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k ahotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodonejskvostněj.

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněné, čímž umožněno
mi dodati vejedůstojnému du
chovenstva práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revide

Váuy.
Mešní nádoby jen v ohmi

zlatím za ceny velice levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry le, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílá jen posvěcené,

Vzorky, '' J nákreshotové sbvěína ukázku franko
se zašlou.

Chuděím kostelům možno splácet bez přirážek.
PRE“ Sta odporučení s čestných uznání po ruce. “ fi

[Prosímveledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důváru závodudomácímu.

Spo'kům doporudaji rychlé a levné provedení od
tu -ků „paikových atd.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní pramen v Rakousku veškerých

kosleL, paramenků
prádla, praporů, příkrovů, koborců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vědy doslovné se vyproňuje.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřera krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřera řezané, jemně
polychromované.

Z pevné tvrdé sádryvelice levné.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvonálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 82)

dostati lze 1 kuš za 3 hal. — 5Ó kusů
zal K

w biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové,
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Di noo i 1908 see,on s něsioa
otu(aty,At AKA Wě

ZA Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec. nástupce)
ji ň

Ů>P

U
o

U

S — umělecký zárod —

RS ší oo Málbl
» H

s | oken kostelních,
A/S PRAHA-I,
R el. o č. 146 st., Malá KarlovaKB Lodi- (IL | uločín. zdnové blíže Ma
čj Ne “ lého náměstí, dříve přes
NO y 60 roků ua Malém ná
PU s městí pod loubím) dopo

k WW ručuje se

ku dodání persodknárímových od nejj
šího aš k bohatému fi
guralnímuprovedenía

sice 1 se šelemým
rámy, sílčmi vsazením.

Veškerérospočty, ukizry i odborný rada besplatně, bese
TŠÍzávaznosti ku deftuitiraí objednávce.

ORY*Nenčetnájveřejnái písemnápochvalnáuznání.|

Založeno roku 1836.
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Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Budapešt,VIII.korJózsef
kórát 16 4. — Prala,
Ferdinandova tř. 43. —

VideňoVIL.,Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

P. T. dachovenstvu zvláštní( výhody.= u

Pánům sklenářům a zahradnínám

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 em po 16 hal.
2626 „ „112,
2434 „ „ 10,

50 kg tmele sklenářského za 9 korun.

Bklenářské,zaručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabalovéhoskla. =
E. V. Skuherský,

W HradecKrál.,
proti botelu „Merkur“

© a k. dvorní dodavatel

.————————

Důstojnému duchovenstvu
k nastávajícím celoročním objednávkám= NaZ———

svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

cís. král. dvorní továrník
==- v Hradoi Králové. Z=

Ordinariátním listem nejdůstojnější Biakapské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákopa voskozého světla důstoj. ducbov.

správám dop ručen.

Veledňstojnému

duchovenstvu |
LOL Praha-ul.

Jan Daněk, 2,54
K 1, ) čís.i9n, robonviktskéu pasé
eielné na koste náčiní dovolu'e

i doporučiti svůj hojně zásobený
A klad ve vlastní dílné ručně praco

vaných kostelurch nádob a náčiní,
jako: morsirence,kalichy, ciboria,

. svícny, kaditelnice, kropenn nádobyatd., vbeém slohucírkevním. Staré
předměty zDovu Opravuje v původuí

Intenci e jen o ohni Hai a stříbři. Na požádání hotové
ráce naukázka rozpočty, nákresy neb venuiky franko,

veškeré aslacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k plnému nahlédnutí. Provedení 3d nej

jednoduššího do nejstkvostnéjšího. Obydjim kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresuvané vý

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškadly, (aráře vo Výpraehticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
gvůj osvědčený a Často vyznam naný

výrobní závod
vše-h kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

TEIN TTTTTTTTTYTETVTTTTT OTKTTITTITA

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady 4',/%, 59, až 6,9.
Záruka K 656.139-57.

Složoí lístky zdarma.
Společnost byla dne 18. až 29. března 1907

Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

M00600000oOR00DDPOČON:

-R
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Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostemMoblekyli
všech druhů.

dodavatele na biskupský kostel v Litomě

€ řicích a četných jiných věšových hodin, na
městské jatky v Praze atd, »Odporučuje se

© k vyhotovení všcho druhu věžních hodin

se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná,E003

První Český katolický zárod ve Vídní

Františekuher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

, t d.? wVid CH,
VII. o., Kaiser

strasse 5 , vedle La
zaritekého chrámu

Páně.
Na ukásku sasilá

se vše franco.GOM
v 5,
Kupilesl tylo spisy:

Karel|V. jako křesťana vlastenec.
Píše Jih Sahula, Cena 8 K,

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jik Sabula. Cena 1-10 K.

Objednávky vyřdí

Biskupská knuihtiskárna v Hradel Král.

n KX
O. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré |předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největšíagendal oěěrv troemek, tak

Kancelář „Hótel Hyrši“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Voličové, pozor!
Vtěchokresich,kdoprvnívojbadozem

skóho sněmu zůstala nerozhodnuta, konati so
budou v úterý 25. února volby drahé a kdyby
1ty zůstaly nerozhodnuty, pak v pondělí Ž.
března 1908 volby třetí (užší). — Hlasovací
listky a volební legitimace k volbám drahým 1
třetím (užším) vydává opětně o. k. okrosní
hejtmanství. Kdo z voličů by hlasovací lístek
s volební legitimací v čas nedostal, nechí so
© něho přihlásí buď u volebního komisaře neb
u obecního úřadu. Ztracené volební legitimace

vydává c. k. okresní hejtmanstrí! K volbám
drahým neb 1 užším (třetím) musíso každý
máš volič destaviti a hlasovati | agitorati pro
kandidáty naše.

Klerikálové zrazují český národ.
(8) Tak lo zní v různých tóninách, tak

hlaholí fortissimem protikatolické trombóny
ze strážných věží; tak pláčí mazaní farizeové,
jimž se sotva o lásce k vlasti zdálo a kteří,
kopajíce do českého lidu katolického, ochotně
přislohují germanisujícím židům,

Našinec žasne nad tou společenskou zka
žeností, nad tím, jaké lži dovedou si vymysliti
o nás lidé, pracující všemi prostředky ku
zdaro té či oné favatické politické kliky.

Jak že jsme zradili várod? Šli jsme se
-snad smlouvat s proskými pastory do někte
réhu německého kassina? Či jsme sekali kom
plimenty před těmi zástopy zahraničních židů,
kteří přijeli na sjezd „Volné myšlenky“ do
Prahy? Anebo katoličtí Čechovářekli německým
židům, že za dobře placené inserty přestanou
uveřejňovati zprávy o podvodných židovských
bankrotech, kterými náš národ tolik hospo
dářsky trpí?

Ne! Něco daleko boršiho se stalo. Jeden
spolapracovník „Čecha“ napsal v 30. čísle
svůj volný nábled: „Všeněmectví proniklo již

FEUILLETON
V karanténě.

L

Z osstovních zápisků dra J. Hejčle.

Tedy několik dní budeme nečinně zde hle
děti £ »Elektry« na protější Bejrut čítající asi
100.000 obyvatel, z nichž asi 65.000 ctí kříž,
35 tisíc pak půlměsíc s bvězdou. Tu vidíte krčiti
se špinavou chatrč, tam zase vine se řada nevy
sokých domků, nejčastěji na modro natřených,
jiode zase řada vill ze zelenými zahradami, vzadu
na návrší veliké budovy evropské, podobné spíše
bradům než ústavům, v nedalekém pozadí hřbet
Libanonský, zvaný Saanin ve výši 3608 m nad
bladinou, na které se naše »Elektrae kolébá —
to vše není divadlo právě nejšpatnější. Jen kdyby
netrvalo příliš — dlouho.

Ostatně doufejme, že j čas, který se bude
sám zde v zajetí tureckých zdravotních úřadů
zdržeti, užitečně ztrávíme. Snad se někdo najde,
kdo nám o městě, před naším zrakem se rozklá
dajícím, poví něco více.

»Jak dloubo přece bude, pane brabě, naše
karanténa trvati?« tóži se rakouského generálního
konsula, který se ze své dovolené vracel s celou
rodinou do místa svého úřadu — do Bejrutu.
»Rozhodly již zdravotní úřady ča

sÁno, karanténa bude trvati do pátku do
večera. Počítají nám úterek za jeden, středu za
druhý, čtvrtek za třetí s pátek za čtvrtý den.a

»Veliká štědrost! Vždyť jsme úterek strávili
v Port Saidu a na cestě! Vlastně by tedy podle
litery zákona neměl býti vpočítán do lhůty karan
tény. Coš vy, pane hrabé, kde budete prodě
Jávati koranténu ře

V Hradci Králové, dne 21. února 1908.

všecky vratvy německého lidu. Toliko ještě
křesťanští sociálové a. ovšem i katoličtí kon
servativci jsou pro opřímné vyrovnání ge Slo
vany, oa základě státní německé řeči, kterouž
bychom mohli i přijati“ 1. Tak byl vysloven
názor jednotlivce, s nímě mohli i nemusili
ostatní katolíci ještě souhlasiti. Dále pisatel
onen neřekl ještě, že německou státní řeč
přijati máme.

Ale zvláště agrární tisk zakoval se do těch
slov jako klíště a citoval výrok ten se zámy
slnoou pozměnou, takže poslední větu otiskly
„Hlasy venkova“ a „Venkov“: „kteron bychom
mobli i my přijati“ Slůvko „my“ vpletli si
chytráci k zdůraznění nejzávažnější věty, aby
to více křičelo.

2. Že neúplné citování často se děje
s úmyslem krajně podvodným, víme dobře.
Farizeové agrární byli tak cbytří, že nepřidali
to, co za slovy citovanými otištěno. Sdělojeme
tedy, že hned za slovy o německé státní řeči
napsána v „Čechn“ tato slova: „Že němčina
fakticky jest dorozamívací řečí v rakouském
parlamentě, jest fektum, jež poslanci naší
vesměs uznávají. S druhé strany musíme my
Češi meústupně státi matom, aby Čechu v Čechách
všude dostalo se vyřízení věcšu jeho řeči. — V ohledu
tom nelze uznati žádného ozavřeného území,
v němž by pouze němčina byla „landesůblich.“
Proč jen čachrášský tisk agrární nedopověděl?
Proč zamlčel zde uvedená slova „Čecha“, která
přece hned za výrokem o státní řeči následo
vala? Zkrátka aby avedl čtenářstvo v kardi
nální omy!. Jen ať provede ministr „srada na
národě“ tim, že aspoň vymůže pro nás Čechy
vyřizování všeho v jazyce českém! Budeme
mo za to vděčni. My ovšem ani za tu cenu 56
státní dorozumívací němčinou nesouhlasíme,
třebaže jí ožívá p. ministr Přášek sám.

3. Aby nepoctivost agrároího křiku ještě
ostřeji byla osvětlena, dložno pověděti, še fa
natický tisk agrární zamlčel, co ve svém prc
volání ze doe 25. ledna t. r. prohlásil tiskem
v mnoha časopisech „Výkonný výbor strany
katolického lidu v království českém“. Tadíž
sbor, který jest pověřen mloviti za stranu
celou, vyslovil se takto: Neochvějněstojíme na
stanovisku mesadatelných státních práv, svobod a
JAMOKKK NROSS P

»S vámi zde na lodi. Žádal jsem, abych ji
směl prodělávati ve svém bytě; moje žádost byla
však odmítnuta. Dovoleno mi bylo jen, že smím
se svojí rodinou bydliti v lazaretě tureckém, kamž
bude též zítra celá třetí třída našeho parníku po
náležité, důkladné desinfekci dopravena. Rozhodl
jsem se, že raději zůstanu zde s vámi na lodi,
než abych se del uvězniti v lazaretu.«

»Chápu, pane hrabě, že jest to velice pří
jemný pocit, dívati se celé tři dny z lodního vě
zení na — svůj byt.«

Mezi tím přiblížila se k oElektře« malá
bárka, vyložené drahými koberci. Seděl v ní rytíř
Starzski, kancléř rakousko-uherského konsulátu,
který přijel přivítat svého šéfa a zároveň se s ním
i rozloučit, poněvadž byl právě jmenován správ
cem konsulátu Jerusalemského. Poněvadž byl pan
šéf v karanténě, nesmél rytíř vystoupiti na +E
lektru«. Jen z bárky na vzdálenost asi ro—15 m
hovořil s brabětem, stojícím na palubě. ©

»Pan rytíř Sterzski pojede s vámi v pátek
do Jerusalema na »Elektře«, upozorňoval nás ge
nerální konsul po chvíli, když se byl dříve se svým
bývalým kancléřem rozloučil.

»Bude nás těšiti« ozvalo se několik hlasů.
Večer tobo dne nebyl prost všeho půvabu.

Když jsme opustili elektricky osvětlený salon a
vystoupili na palubu, byli jsme upoutání tisíci a
tisíci různých světel planoucích na četných lodicích,
v přístavě kotvících, za okny četných domů a
domků Bejrutských a o něco výše na azurové
obloze. Vlny si pod »Elektrou« brály, jako by se
tiše radovaly, že tolik tisíc světel se v nich odráší.

Nésledující čtvrlek (13/X.) shromáždil již
v ranních hodinéch dosti četnou společnost na
pslubě k přátelskému rozhovoru, který byl po čas
trapné karantény tím milejším. Pozornost naši
poutala nejvíce třetí třída, která se pomalu chy
stela k desinfekci, vylodění a k cestě do lasaretu.

Inserty se počítají Irvmě.
Olmova vychásí v pdiek v poledne.

výsad zemí koruny svatováclavské vůbec a králov
ství českéhosvláště, jež strana naše i její zástup
cové bodva vždycky věrněhájiti a zastávati. Země
korany svatováclavské s královstvím českým
v čele pokládáme za nejprvnější a nejbezpeč
nější zákl.duí kámen soustátí babsbarského,
jehož vzvik před staletími diktovaly a trvání
jeho dodnes odůvodňají stávající mezinárodní
a hospodářské poměry evropské. V silném a
všestranně zdravém goastátí habsburském žá
dáme spravedlnost ke všem národům a ná
rodním kmenům a očekáváme v něm sa neko
nečné oběti, jek mu země koruny svatováclavské ma
krvi a berních jiš přinesly, plné sabezpečení budou
emosti svého národa . . . V rámci soustátí hab
sbarského nepřestaneme nejrozhodnějí hájiti své
sákonnost království českého, založenou na odvě
kých právech. Proto budeme žádati rozmaožení
a rozšíření samosprávy zemské, okresní i C
becní a zaatonomisování správy politické, K roz
šíření osobních práva politických svobod občanů
hledíme všemožně působiti a zejména bodeme
oapomábati k opravě nynějšího, českou národ
nost na sněmu království Českého zkracujícího
volebního řádu a horlivě se přičiníme, aby toto
žádoucí rozšíření volebního práva do sněmu krá
lovstvá českého v nejkratší době dostalo se také
nejširším vrstvám občanstva . . . Pevně trváme
na stanoviska rovného práva a rovnocennosti
národů, jež masí býti nejpřísněji plněným zé
kladním zákonem soostátí habsburského, jsouce
pro kaltarní, hospodářský s sociální rozkvět
jeho přirozenou nezbytností. Proto mejroshodněje
opřeme se všechnémpokusům, které by v království
českém chtěly přáli jednomu národu taková eřísení
neb výhody, ješ by pro druhý národ snamenaly
zkrácení a ponášení. Žádáme tudíž Řetření rovnc
právnost zaručujících zákonů, z vichž úplný
gmír mezi národy sám sebou vyplyne, jestliže.
badou zachovávány. Proto logální zachovávání
zákonů se strany našich německých krajanův
a přísné bdění vlády nad tím pokládáme za
nejkratší cestu k docílení oárodního pokoje a
smíru v Cechách. Kdyby němečtí úředníci
v Čechách nemosili a nechtěli platných záko
nů zachovávati, za žádnou cenn nedocílí se zda
národní smír nikdyl Jazyková rovnoprávnost.
v Čechách musel se státi skutkem ve všech
—,..
Na straně jedné konala skupina židů veřejně svoji
ranní modlitbu, na druhé straně vykonával tuto.
povinnost Muslim; ani tento ani oni nikterak se
nedali vytrhovati snad tím, že celá naše společnost
na ně upřeně hledí a každý jejich pobyb s největší.
bedlivostí pozoruje.

Muslim, jsa si vědom toho, že jest nyní subh
čili sahar (t. j. doba ranní modlitby), rozprostřel
na palubu svůj plíšť — koberec měl snad již za
balený mezi ostatními zavazadly — zul se, stře
více položil stranou, vstoupil na rozprostřený
plišť, jsa obrácen obličejem k Mekce, pozvedl obě
rozprostřené ruce do výše, tak že se zdál svými
palci dotýkuti se boltců ušních; brzy zase ruce
spustil, nechávaje je viseti volné dolů, hned zase
klekauv, ruce položil na kolena, vrbl se úplně na
zem tak, že se dotýkal čelem rozprostřeného pláště,
Hned zase vstel a začal tytéž pohyby opakovati
kolikráte za sebou.

sJest při této modlitběs«, poznamenal kdosi,
strochu formalismu, ano můžeme říci tělocviku,
šlechetné. jest však, že se za svůj náboženský úkon
nestydí. Zdá se, že rty pobybuje, že něco šeptá.«

sAnos, vysvětluje soused, sodříkává korán.«
=Snad ne celý; jet to kniha dlouhé, obsa

bující 114 sur či kapitol.«
"Obyčejně se modlívají mohamedáni prvaí,

nejkratší suru.«
»Mohl byste ném, pane, pověděti její obsah ?=

. »Zní asi takto: Ve jménu Boha milosrdného.
Sláva buď Bohu, Pány tvorů, Milosrdnému a Mi-'
lostivému, knížeti soudného dne. Tobé (Bože)
sloužíme a k Tobě voláme o pomoc. Vidiš nás
na přímé cestě, na cestě těch, kterým jsi milost
prokásal, na kterých nelpí hněv, kteří nebloudí.
Amen.c

»Krátká to ranní modlitbe. Proč líbá zemi?s
»Nikoliv| Nelíbé semi, nýbrž dotýká se jí:



úřadech státních, a to jak vúřadování vnitřním,
tak vnějším.Budemese sasasovati oto, aby nb

mockému ee nebyl ulžádným způsobemdáván ráz státní a přičiníme se o to, aby
čeští úředníci státní nobyli odstrkovánií k vůli
úředníkům německým. Vyžadajeme nejenom
dvojjazyčnost státních úřadů, nýbrš také při
jejich úřednícich žádáme znalost obou zemských
jasyků.“

7 Tak tedy mělo oficielní strany

sprárníci ušdělidřínonešoKeanu jednočlikemácí n 0 i joce, sa

nějš může činil celou stranu jen pod
vodník. Vědyt přece prohlášení strany vyšlo
tiskem o oěkolik dní dříve než ona věta
v „Čechu“, na níž ei ugrární jízlivci tolik smlsli.

Leč jen čtěme, čím nepoctivý tisk po ka
tolickém prohlášení tolik závažném odvažuje se
náč lid balamatit! Na př. „Hlasy venkova“
dne 13. t. m. píší, že „klerikální pohlaváří (!l)
národ náš chtějí zavlécí v hanebné německé
poddanství;“ | přidávají farizejsky: „Jsme
opravdu touto zradou, které klerikálové do
pustili se na našich nejvyšších statolch, do duše
rozechvěni! — Jako vichr ať roznese 80 vzru
šujicí ta zvěst, že klerikální prebendáři chtí
Bás vydat na pospas německé hrabivosti, že
sničiti chtí nesadatelná práva vašeho jasyka
s že přijali (II) za svó návrby, o jichž azáko
nění mervě se namáhali naši nejáhlavnější ne
přátelé |“

Co říkáš, čtenáři, těmto podvodným slo
vům? (Cosoudíš o straně, která svojí rychle

poctivýmřáděním?
Vždyt přece ti lháři dobře vědí, že právě

maši pohlaváři prohlásili se pro ochranu práv
jazyka českého. A také v témž „Čecho“ (dne
19. t. m.) vytištěno prohlášení našeho výkon
Bého výbora (ze dne 18. t. m.), ješ zní:

Proti nájezdům a útokům na stranu naši
v poslední době z ohledů volební agitace bez
důvodoč na základě věty £ nezávazného novi
nářského článku činěvým prohlašoje výkonný
výbor strany katolického lidu v Čechách, še
celá strana tato a všichni její poslanci i kan
didáti poslaneetví nezvratně a zásadně trvají
na odvěkém požadavku všech v pravdě českých
stran, pojatém výslovně a jasně i do voleboího
provolání strany naší se dne 25. ledna 1908,
že totiž: „Budemese sasasovati o fo, aby němec
hómu jasykunebyl nišádným spůsobem dáván rás
řečistátné..

Jistě hoří silně agrárním pohlavárům
koudel nad hlavou, jistě jsou nyní hodně
v úrkých, když jejich tisk sahák prostředkům
tolik nízkým.

Vždyť jsou přece chytří dost, aby poznali,
še ani jediná česká strana ta, která by chtěla
národ opravda zaprodati, není tolik pošetilá,
aby vystoupila 8 nekslými úmysly na veřej
nost právě v době volebního rachu. Počkala
by s blásáním svého plánu teprve tehdy, až by
měle upevněné posice ve sněmovně. A kdyby
katoličtí předáci chtěli po volbách třebas ne
nápadně kouti zradu nárední, rázem by 8e při
pravili o sympatie tóch, kteří je zvolili. Byli

dátů vzdali.
Zrada národní může nanejvýš provésti———————],———

pouze čelem. Některý má načele od příliščastého
dotyku narostlý mozolle

*Přirovnal jste tuto modlitbu, neb úkony ji
provázející k tělocviku. Přál bych vám viděti
v Kahýře tancující nebo vyjící derviše. Tancující
se shromáždí ve zvláštní místaosti, ve které jest
určen k »výkonůme (zikr) krub o 6 m v průměru.
Jeden po druhém dle řady vstává, jde k svému
šejku, pokloní se před ním a začne svůj tanec,
Kolem sebe se toče, pohybuje se tak, že opisuje
veliký krub (asi tsk jako země se točí kolem své
osy a zároveň obíhá kolem slunce), až se vrátí
ns své místo, Když se byli všickni v tomto s0
lovém tenci vystřídali, začne tanec sborový. Všickni
se točí kolem sebe na levé noze, pravou pak si
pomáhají, aby se dostali vpřed. Točí se tak dlouho,
až oběhnou třikráte celý cirkuse. Prostřední
derviš otočí se za minutu až 4okréte; ti, kteří
jsou mistři v tomto baletu, dosáhnou až 60,

minut, aniž by dostali závrať. Mnozí svěsí ke konci
představení hlavu do zadu neb na stranu, zavrou
oči, jakoby pili rozkoš z svytrženís«, do kterého
ee tíosto tancem uvedli.«

sJak jest, prosím, vysvětliti zjev, že derviši
jsou jacísi mniši mohamedánští a pfi tom provo
zují.t.nce a různé kejkle?o

»Původně byli derviši sborem lidí, kteří
chtěli přísný život vésti, rozjímatio pomíjejicnosti
světe, zahloubati se do sebe, dojíti vytržení mysli,
otužiti tělo ovétak, aby necítilo zevnějších dojmů.
Postupem doby všěsk z dervišství duch vybýnul
a zóstel pouhý zevnější mechsnismus, jádro vy
bailo, zůstela poubá prázdná skořapka. Tak ti,
kteří askésí chtěli učiniti tělo své necitelným, vró
šejí si o slavnostech železné hřebíky do očí; jiní,
ležíce na zádech, rozbíjejí na prsou veliké kanteny,
jiní polykejí řeřavé ublí, jiní neghávají po svých
netežených tělech svého šejka jes-iti na koni.«

strana ta, která 60 epolehá na hlasy šidovaké;
té by to židovští voličové sumdno odpestili.

Jak se posmívalí socís'išté naším oárod
ním snahám, to rní tisk nevykládá. Potfo
buje totiž za ruchu volebního radé pomoci
proti katolickým zemědělcům. Socislistům bylo
dovoleno vlošiti jskobínskou čapku na sochu
Slavie“ v Praze, bylo jím dovoleno při kato

Jiokém průvodo plivati katoliekým úm
do obličeje; jejich posměch ze státoprávních
listin našich z počátku vaboaříl trocha krve,
teď však uš oficielní vlastenci sekaji před nimi
komplimenty. Socialisté řvaním překazili v Praze
divadelní ©představení —vídeňských | Čechů,
£ „lásky vlastenecké“ snažili se překasiti alav
nostní osvětlení v Praze za návštěvy našeho
mocnáře, atd. To všecko nic. Ale proti kato
kům vyrakoje se hned s bezoitnýmkarabáčem.

Kdybycbom chtěli býti tolik zlomyslní jako
agrárníci, měli bychom více materiála k urád
cování jejich strany. Ještě žádný z předáků od
vaší strany zvolených nezabajoval slavoostní
ples s chotí německo-šidovského milionáře jak
vlastenecký p. ministr Přášek. Vědouce, že
tmáme milovati všecky avoje bližní, nechceme
nespravedlivé haněti ani odpůrce zemřelé.
Přece však tolik národní brdosti máme,abychom
neprojevovali soustrast redakci čidovsko-ně

Šemu národu tolik uepřátelského, že přišle o
svého šéfredaktora. To však učiníl vlastenecký
Prášek, jebož orgán na drahé straně tupí zlo
myslně české katolické pokrevence. K redakci
katolického listu českého jistě by se tak ka
valírsky nezachoval. Také naše strana slibu
vanj národohospodářské osvobození neprová
děla tak, aby objednala celon řadu vagonů
obilí u německého žida. A ždíma)-li p. Prášek
— chloaba a korana utraay agrární — tolik
zemské finance pro svoji osobo, to právě také
nebyl důkaz zvláštního obětavého vlastenectví.

Proto nechť křiklonni omlkbou a čistí ra
ději na humně vlastním! Teď jeat jasně viděti,
jaký vděk oklízí strana katolická za to, že se
rozhodla pro podporu positivní politiky Prá
škovy v zájmu všenárodním!

Za pomoc — nespravedlivé kopance, Ale
všeho do časn! Od té strany, která se neostý
chala potapiti světlou památka Karla IV. drzon
pomlovou v předmlově k samému programu
strany agrární, rozhodně ce vlastenectví očíti
nebudeme.

Dopis z Prahy.
Přední prašská společnosta „Svůj ksvému[*

Věra s politováním obíráme se dnes opětně
tak zvanou „přední pražskou společností“, kte
rou, kdyby měly ostatní vrstvy společnosti
české následovati v otázkách národohospodář
ských, mohli by čeští řemeslníci a živnostníci
vystěhovati se někam na Kamčatku. Velkodušní
vlastenci, jako někdejší poslanci Boh.Ryšánek,
dr. Lad. Dvořák a jiaí dokazají zas a zas, že,
když jde o důkazy národní ne statečnosti —
o té u podobných výtečníků nelze vůbec mla
ýiti — nýbiž povinnosti, nedovedou roseznati
černé od bílého. Bohbomil Ryšánek, který

sZvláštní to pobloudéní lidského rozumu.a
»Což byste teprv řekl, kdybyste viděl, že

v Egypté na některých místech prostí lidé mají
ve veliké vážnosti pomatené, bláznivé lidi, kteří
v zástupech cbodí po ulicích; domnívají se, že
jsou to světci, které Allah vyznamenal tím, že
duši jejich již povolal k sobě do nebes a jen tělo
jejich nechává ještě nějaký Čas na zetmí,«

eJak často, prosím, se představují oni tančící
derviši?

»Obyčejně v pátek. Tuším však, že vposlední
době jsou produkce tyto pro nemoc šejkovu sa
staveny.«

»Proč právě v pátek?a
»Poněvadž jest pátek Mobamedánu týden

ním posvátným dnem, a onen tanec se považuje
za úkon, patřící k bohoslužbé,«

»Jert Mohamedánoví zakázáno též v pátek
pracovati těžce?e

»Nikoliv. Pouze o polednách se s»věřícíe
scházejí v mešitě k modlitběa ke kázaní.«

Jak často nechávají svého šejka jezditi ko
něm po sobě? Také každý pátek 7a

sNikoliv. Od vátka k pátku by se sotva vy
léčili z utrpěných ran. Jízda tato se koná jen
jednou za rok: ve výroční den narozenin Moha
medových ve měsíci Rabi el 4cbir.«

»Kolik měsíců mají Mobamedáni?«
»Dvanácte, z nichž každý licbý má po 20,

koždý sudý po 30 dnech,«
Jest tedy rok mobamedánský rokem mé

síčním. Ke slunečnímu roku neberešádnéhosřetele ?s
»Obyčejný rok čítá 354 dny, rok přestupný

355 dní. V okruhu 30 ler opakuje se rok pře
stupný jedenáctekrát. K oběhu slunečnímu se na
prosto nepřihlíží,

»Jest možno snadno převésti datum kelen
dáře mobamedánského na datum kalendáře ns
debo, řebořského ře

sahájil svoji činnost v matičee Praze agitač
shmi přednáškami proti uherské moote Aa
velkobabým pochvalováním hosla ji kpré
ma“, na toto heslo rázem zapomněl, kdyš
se měl jím řídit, objednav si nábytek u sf
mecko-šidovskérmy! Takými jsou ti sestasči
spřední společnosti pražské, tak vzorně napó
máhají ka povanášení domácí výroby! Hned
sa tímto pánem následuje dr. Ladislav Dvořák,
2 počátku staročeský, později mladočeský sna
živec, jehož když mladočeská strana prohlédla,
odložila jej do archivu... Také tento „národo
hospodář“, za kterého se vyhlašoval, když hle
dal bohatou nevěsta, a když vyučoval národ
nímu hospodářství na obchodní akademii praž
ské, ospal sa dobré koupiti si nábytek od
německo-tidovské firmy. Tajemník zemského
výboro dr. Fáček, univer. prof. dr. Heverock
a chef policejních lékařů pražských dr. Pečírka,
syn známéhv českého spisovatele a Mariany
Pečírkové, zemřelé vydavatelky národního ka
lendáře, zakoupili nábytek u německo-židov
ských firem. A pak prý nepokračajeme, nebo
batneme. Ba pokračujeme, jenom že do zadu
a nikoli do předu. To je tedy ta přední praž
ská společnost, to je ten „krém“ české a slo
vanské Praby! Nelso pak se věru diviti, še
se naším snahám po hospodářské neodvislosti
emějí...

Vůdce národa dr. Herold projektuje pa
lác blahobytu, a jeho syn Otakar se svým od
stávajícím tchánem objednávají nábytek u oč
mecko-židovské Érmy — —

“ *
*

fkační potomky.Prušeké obeo podlouhém nat.semky. Pražeká obec po dlou usi

lování Hale fortifikačnípozemkyÚjezdských
kasáren, Petřína a Vyšehradu a přistoupí v ne
dlouhé době k jich rozprodání. Každému pří
teli Prahy i jejího obyvatelatva nezbytné musí
zatanouti na myslí obava, aby pozemky tyto
nestaly se předmětem lichvářské spekulace, a
aby obec pražská raději je podržela ve svých
rukou do té doby, až badoo splněny veškery
podmínky ke stavbě zdravých a levných bytů,
a potom teprve aby obec je prodávala. Má-lise
stavěti tak, aby domy měli dosti světla a
vzducho, jest nezbytnou podmínkou láce po
semků. K tomu účelu bude rovněž potřebí sta
noviti podmínky, jak se má stavěti, a na pod
mínky tyto při provádění staveb bude nutao
i přísně dohlíšeti. Plány poloby musí býti
předně účelně a přesně vypracovány. Jakmile
se zjistí, které pozemky k zastavení se hodí,
vypracují se arčité návrhy, které bude nutno
předlošiti k rozhoduotí radě městské. Proto
upozorňajeme, že musí býti předem již nyní
pevoě stanoveno, co 8 kterým místem započíti,
a k četa by se nejlépe hodilo. Dnes bude
notno vzíti na uváženon nejen účelné zastavení,
nýbrž i vhodné regalace. Proto jest velmi dů
ležito; aby bylo stavěno nejen kotážově, nýbrž
aby volné prostory zůstaly též volnými. Upo
sorňojeme, aby této věci cbopila se veřejnost,
aby obec byla nacena upraviti regulační plány
jinak, nežli podle přání spekalantů. Obec nechť
saračí široké ulice a volná místa, nikoli však
na útraty stavějících, nýbrž aby na toto opu=—————————

"Obyčejně se říka, že prý dostaneme leto
počet mobamedánský, odčítáme li od letopočtu
křesťanského 022 (tobo roku dle běžného mínění
Mobamed z Mekky do Mediny uprchl), dělíme-li
zbytek 33 a připočtem li tento podíl k onomu
zbytku. Dle tobo by letošní náš rok 1904 byl
v mobamedánském kalendaři rok 1321. Ale způsob
tento jest jen přibližný, neposkytuje nám žádoucí
jistoty.«

sJak, prosím, jmenují Arabové jednotlivé
dny v týdnu ?<

»Od neděle až do čtvrtka Arab počítá. Jest
tedy neděle den první, pondělek den druhý, úte
rek den třetí, středa den čtvrtý, čtvrtek den pátý;
pátek však sluje jóm el gum'a t. j. den shromáž
dění bohoslužebního, sobota psk sluje jóm ct-sabte,

»Essabt«, tof zní podobně jako naše sobota
a jako židovské šabbat.c

Tím posunut náš hovor na sbor židů, kteří
též konsli na druhé straně svoji ranní pobožnost.

Stáli v chumáči, obráceni jsouce k východu,
či lépe řečeno k Jerusalemu. Kdož by si tu ne
vzpomenul na Daniele proroka, o némž čteme, že
svšel do domu svého a maje otevřená okna ve
večeřadle svém proti Jerusalemu . . . klekal na
kolena svá a modlil se.= (Dan. 6, 10.)

»Mobamedání musí se před modlitbou mýti«,
upozorňoval jeden člen neší společnosti. >Myjí se
židé též před modlitbou Pa

oŽidé«, vykládel jiný, onesmějí vyřknouti
ráno žadného opošehnání«, dokud se neumyli,
'Tepre po umytí smí se modliti »požehnáníc, vzta
hující se na mytí rukou.«

»Zdáse, že ranní jejich modlitba trvá ne
obyčejné dlouho. Již dloubou chvili je pozoru=
jeme a dosud nepkoněili své pobožnosti“

oZajisté; 'reaní modlitba pravověrného žida
jest anačně dloubá,«

vZ čeho se skládá?«



tření pohlíšele ;-sa sařívení:.pro město
nezbytné, BEeeí věsované prospěchu všeo

bocnéma.
Přimlosváme ee proto, aby fortifikační

pozemky zůstaly v rákos obce pražské, aby
te samezilo zdražování míst stavebních lichevní
opekolací, jak toma bylo na příklad a Koňské
brány svého času. Zároveš však se masí pů
sobiti na veřejné mínění, aby pražská obec ne
diktovala si pak ceny, jaké sama chce, nýbrž
aby tato cena byla stanovena znalci. Bude-li

Jedenkazdý vázán předpisy, jak má stavěti, bude účelu dosaženo.
Nynější spůsob stavby, to jest vynžitko

vání místa na útraty světle a prostornosti, jest
výslednicí nejen drahoty místa, nýbrž také dru
boty stavby a liobvy s byty. Pražský stavební
řád neodpovídá stavebním řádům v jiných
státech. V Praze natno stavěti silněji, náklad
něji a proto i dráše. Dělnické domky v Ame
rice jsou na příklad dřevěné. A tato okolnost
jistě k tomu vede, že dělník může si tam do
voliti míti třeba sedm obytných místností a
zahrádka; bude proto na nejbližší badoocnosti,
uby se prosadila změna stavebního řádu. Do
poručujeme, aby otázka zostavění fortifkač
ních pozemků v Praze hyla luštěna veškerou
pražekoa veřejností na veřejuých scbůzích, aby
všechny dobré návrby se uplatnily.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatilse ©kmihkupecivíp. FrantiškaHovorky
v Žitnéulicí a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Obrana
Květy „Hatibera“. Neodvislý„Ratibor“

provedl šťastně důkaz, že jit jest neodvislým
docela i od logických pravidel myšlení, jelikož
vás žádá, abychom dokázali nesmyslnost jeho
tvrsení o spojitosti lisabonské kralovraždy 8 ka
tolicismem. Vysloviti nesmysl a pak šádati od
jiného, aby dokazoval, že to není nesmyslem,
je prosté hřích protí rozumu. Vysloviti však
nesmysl s tendencí zlovolnou, aby drahý byl
potopen, jest jiš něco horšího, to je podlost a
Da autora této podlosti jest, aby také dokázal
své tvrzení. Nikdy se však nežádá od utrbučně
napadaného,aby. sbledávsl protidůkazy vůči
zlomysloómu nesmyslu. Jen list neodvislý od
rosamného nazírání a od zásad poctivosti do
volí si problésiti hospodský tlach za věcnou
pravdu a žádá ještě zu uznání svého nesmyslo.
A list tak ubohý bývá mlavčím městských
radnic na českém východě! Do jaké míry od
poutsl se „Ratibor“ od pravdy svým opětora
ným tlachem o spoluvině katolicismo na kralo
vraždách, dokazuje tato statistika:

„Vražedné útoky na panovníky byly spá
chány průběbem necelých 14 let sedmkráte.
Dne 24. červua 1894 byl zavražděn Sadi Carnot,
president republiky francouzské, dne 10. září
r. 1898 proklál vrah císařovnu rakouskou
Alžbětu, dne 22. července 1900 byl usmrcen
italský král Hambert, dne 6. března 1901 v pří
stavu breroském v úmysla vražedném hodil
lodní dělník Dětřich Wieland těžkým železem——————"=

sJádro její jest t. zv. šema a šemoDa esre.
Šema se skládá z několika biblických veršů (5.
Mojž. 6, 4—9; 11, 13—21; 4. Mojž 15,37—41).
Začíná slovy: »Slyš Israeli, Hospodin Bůh náš,
Hospodin jeden jest. Milovati budeš Hospodina
Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše
své a ze vší síly své.« První slovo oslyše zní
v hebrejštiné šema a od tohoto počátečního slova
sluje celá modlitba.«

»Modlí se blasitě či potichu?«
»Konají modlitbu potichu. Jeo první větu

»Slyš Israeli . . .< velí předpis hlasitě pronášeti.«
»Proč ře

»Poněvadž v ní jest obsažen základní pilíř
celého náboženství židovského — monotbeismus
t. j. víra v: jediného Boha.«

"Co jest to šemona esre ?=
„»Slovo to jest bebrejská číslovka osmnáct;

třeba doplniti »berachůthe t.j. požebnání. Kromě
toho patří však k modlitbě ranní též celá řada
jiných složek.«

*Onen Muslim konal svoji modlitbu z pa
měti, Umějí tito židé též svoji modlitbu nazpamět?«
»Možná, že někteří z nich. Jiní však — jak vi
díte — mají v rukou veliké kniby.«

»Nevidím dobře, poněvadž mejí na blavě a
na ramenou jakýsi širokýplaid, který jim po obou
stranách splývá po ramenou dolů.«

»A který má na každém konci po dvou
třepcích na modrých tkanicích.«

»To jest modlitební toiletta židovské. Zákon
(4 Mojš. 15, 38, konec šema) ukládá židům,
vaby udělali si třepení na krajích plášťů, přišijíce
je tkanicemi modrými: kteréžto když uhlídají, at
se rozpomenou na všecka přikázání Hospodinova,
aby ... pamatujíce na přikázání Hospodinova,
činili je a byli svatí Bobu svému.«

oNosí evropští židé také takovéto modlitební
pleidy ?“

„po císaři Vilému II, který byl pouze lehce
poraněn na blevě, dne 6. září 1901byl usmrcen
Mao- Kinley, president. Unie severoamerické,
dne 29. května 1908 vykrváceli pod ranemi
vrahů nešťastný král Alexandr a královna
Draga a dne 31. května 1906 byl spáchán
attentát na krále Alfonsa španělského při jeho
svatbě. Lotos byli zastřelení král portagalský
Carlos a jeho syn. Jen dra z těchto útoků se
nezdařily. V Boska židovskými revolocionáři
bylo zabito na tisíce lidí během posledních tří
let.“-- Nyní je na „Ratibora“, aby dokázal, že
z uvedených attentatů jen jediný byl spácháu
věřícím katolíkem z náboženského příkazu.
Utrhač musí podati důkaz pravdy.

Pre ministerský frak čí pro blaho
máredat Poslední číslo soc. dem. „Akademie“
v politickém přehledé prozrazuje, že ministr
Prášok po svém jmenování (4 po gompromitu
jícím processu !!) osobně šel do redakce „Práva
lidu“ žádat o podporu. — Muž považovaný za
hlavní oporu českého rolnictva v prosbou a
„Práva lida“, které tolikrát nespravedlivě rol
níky napadlo, jež je tapilo takovými nudávka
inil Soad se ještě Jeho Excellence pamatoje
oa jarní volební day, kdy socialisté svým le
tákem odsuzovali agrární strana co nejvíce —
jako nejprolhanější. Soad pan ministr věděl,

jakou lásku chová rudá strana k roloictvu a
národoím požadavkům. Ale což na tom! Jen
když bude osoba Jeho Ex:ellence kryta! Ať
křeslo její drží v rovnováze kdokoliv. Aby pak
„Právo lida“ ješté s větší chutí p Práška pod
porovalo, bouří proti katolictvu jebo orgán ae
zdvojeným úsilím. Není ovšem divu, že strana
spojojící se s židovskými boháči a Masarykovci
musí se až příliš zdvořile chovati i k soc. de
mokratům a za poličky odvděčovati se hlabo
kou úklonou.

Zakladatel agrární strany Alfons
Šťastný © českých ministrech. Tento
Nestor agrární strany jest nyní právem rozmrzen
na České ministry a zvláště na Práška. Praví v
„Selských listech“, že známé provokační řeči mi
nistra Peachky nepovšimli si ti, kteří si jí měli
všimnouti nejvíce —- totiž čeští ministři, v prvé
řadě ministr-krajen Prášek. Ten má bledét útoky
Němců na náš národ všemožně mírnit, odrážet,
znemožňovat. A pozná-li marnost obrany, nechť
složí úřad. „Říkalo sc, že to ministerstvo krajan
ské mc neznamená. A co už tu bylo příležitostí
u soudů, v hospodářské akademii liebverdské, teď
V ministerstva samém, co tu krásných případů,
kde mob] a také ovšem měl český ministr krajan
dokázat, že také něco platí A byl by moul do
kázat, že platí mnobo, velmi mnoho. Ale Pasohka,
Prášek a Fiedler sedí přátelsky vedle sebe v radě
ministerské, jakoby se nechumelilo,a pan ministr
president Beck můža míti a zajisté má také ra
dost z toho, co všecko ti čeští ministři snesou a
jaké mají dobré žaludky. Národ český však může
jenom eplakat nad výdělkem, jaký má z těch svých
ministrů. Tolik se může říci směle, že takováto
politika, jaká se děje s námi dnes, dovedla by se
dělat i bez těch českých ministrů, kteří nám jsou
takto pouze ke škodě a ostadě před celým svě
tem A v táboře agrárním? Ani muk| Jakoby ae
nebylo stalo ničehož. Němci mohou pokojně hlá
sat: Vyhlaďme ty Cechy ze země české! Tak,—==—=—-—"""„-—-———

+Nosí jakési zbytky tohoto roucha na ne
hém těle chlapci židovští a vůbec muži.«

»Jest pozoruhodno, že proti tomato úboru
se v tisku neútočí, kdežto křesťanské medailky,
šeapulíře jsou stále předmětem potupy«, pozna
menul kdosi. ,

»Nevíte, v čí rukou jest náš tisk? Zidé ne
jsou tak na hlavu padlí, aby sami sebe volili za
terč posměchu «

sHle, jeden z nich právě ustupuje na tři
kroky vzad a hluboce se sklání.«

»Končí tím svoji modlitbu,«
Židé skutečně svlékali svůj modlitební shaw,

zavírali své kniby a kladli je pod paže.
»Co to mají na čele a na levé ruce, co nyní

odvazují?e téže se zase spolucestující, který se o
tyto syny Israele neobyčejné zajímal.

»Jsou to t. zv. tefilim (modlitby), čili jak
my říkáme, dle řeckéhu slova phylakteria: chrá
nidla. Jsou to kožená pouzdra, uzavírající v sobé
čtyři pergamenové lístky, na kterých jsou důležitá

13, 1—103 11—16; 5. Mojž. 5, 4—9; 11, 13—21).
Jedno takovéto pouzdro se dlouhými řemeny při
vazuje žid do prostřed čela, druhé pak na levou
ruku.

*+Co znamená tento zvláštní obyčej? Jak
vznikl?«

»Vznikl z úzkoprsého farisejského výkladu
bible po návratu židů ze zajetí babylonského. Ho
spodin v Zákoně (5 Mojž. 11, 18) předpisoval:
„Uložte tato slova má v srdcích a myslích svých
a zavěste je za znamení na rukou a mezi očima
svýma položte je.« (Srv. 2. Mojí, 13, 93 5. Mojž.
6, 8). Duch zákona velel, by měli lerselité při.
kázání Boží stále před očima, aby ruce tejich dle
nich pracovaly, jednaly. Pozdější však Židé vy

ochránidla«. Staří Židé neznali tohoto zvyku. Zato

se jedná dnes se straoy nešich českých mí
mistrů, je to prosté posílóvání Něraců, « také je
to vidět s celého jednání ministerského předsedy
Becka. Ani jediného slova, které dal Čechům, ne
drží, ale Němeům plní vše. Mohlo by tak býti,
kdyby tam nebylo takových českých ministrů,
kteří bo v tom sYým jednáním podporují? Kašdý
musí dnes přijíti k toma náhledu, že bylo by mno
hem lépe, kdybychom téch potlačovatelů národ
ních snah v ministerské radě neměli. Tokhle máme
svázané roce a noby a nemůžeme se avi hnout.
Jame zaprodáni I“

Čekali jsme dychtivě, co to krajanské mini
Bteratro -našim uárodním zájmům dobrého přímene.
V zájmu všenárodním se sebozáporem zaujeli jsme
vyčkávací stanovisko, nechtějíce býti považování
za rašitele positivní práce krajanského minister
stva. Vždyť i naši katolič:í poslanci, ačkoli tolik
ústrkův od agrárních protivníků zkusili, rozhodli
se podporovati ministry-krajany, aby konečně těžký

vůzčeské politiky hnul se aspoň o několik krokůka předu.

? A positivní výsledek všeho? Že jeme vylu
čováni z národa, že miojetersko-agrární denník
„Venkov“ provádí nepradší útoky proti nám,
kteří jsme při užších volbách tolik mandátů straně
agráraí zachovali. Pěkný vděk! Proti žádné straně
agrárníci tak hrabě a nevmaleněnepíší jako proti
katolické straně, Snad tímto „pokrokovým tažením“,
které jest: ovšem velice laciné, chce „Venkov“
odvrátiti pozornost od neúspěchů Práškových:
kdyby týž list nás tolik nemrskal, pak by proti
katolické strany důkladněji posvítily na politické
„úspěchy“ Práškovy. Leč pro protikatolický boj od
pustí se straně Práškově velmi mnoho. Vtomzá
leží nynější „pokroková politika" : k radosti židů
bodně šlebat vlastní pokrevence za to, že chtějí
míti kus svobody také pro sebe. A tím národ velmi
mnohozíská !? Videňští židé mohou se spokojeně
takovému rytiřství usmívati.

Politický přehled.
Předsednictvo Národatho klabu českého

na říšské radě jednalo 8 minister. předsedou
bar. Beckem o českých požadavcích. Čeští
poslanci dají prý sochlas k zřízení ministerstva
práce jen tenkrát, když do něho přibrání badou
na vyšší místa i čeští úředníci. Otázka jazy
ková a universitní přijde oa denní pořádek při
projednávání rozpočta ministerstva spravedi
nosti a vyučování v rozpočtovém výboru, a ta
čeští poslanci žádají, aby vláda české požadavky
nejen oúzoala, nýbrž aby 80 i zavázala, že je
splní. K takovémo závazka vláda se zlákati
nedá, vždyt Němci by zvedli booři protestu, a
pak dokud naši čeští ministři nezakročí rázně
proti každéma orážení národního citu českého,
jak posledně projeveno i Štvavou řečí ně
meckóéhoministra-krajsna Peschky ve Štyrském
Hradci, na splnění naších požadavků ge ještě
načekáme. :

Železniční politika bar. Aehreuthala na
Balkáně vyvolala odpověď na straně Roska,
které žádá, aby sultán dal povolení k před
běžným pracím pro stavba nové dráhy, která
má vésti od Dunaje Srbskem oa Černou Hora
až k moři Adriatickéma. V Rasku jsoa prý
p =

měli jiné obyčeje: na počátku modlitby vrhali se
až na zem, jak Četná místo Písma ukazují (1. Mojž.
18, 2; 24, 26, 52; 4. Mojž. 22, 31; 1 Král. 1;
19), tedy podobné, jako činil před chvílí onen
Muslim, kterého jsme pozorovali. Zdá se též, že
staří Židé své prosby přednášeli v kleče, tedy zase
podobné jako onen Mohamedán, ačkoliv třeba do
znati, že jindy zase i v stoje modlitby se koná
valy, Rovněž pozvedali a rozpínali staří ruce
(2 Mojž. 9, 29; Is. 1, 15% 2. Mojž. 17, 11). Ji
nými slovy: V zevnějších obřadech mohemedén
ských jest mnohem více sterobylých východních
obyčejů zachováno než v židovských.«

»Věší evropští židé též při modlitbě tyto ko
žené váčky na čelo?«

»Nevím.« 206
»Konají evropští židovští milionáři též každo

denně tak dloubou modlitbu, jsko tito chudí židé
zdejší ze třetí třídy?« n:

»Nevím. Snad se některý z nich pokládá
častěji za osvobozeného od této paVióhosti,.po
něvadž dle nauky rabínů nejsou modjiťbou vázání
ti, kteří v době modlitby činí -něco důležitého,
neodložitelného pro veřejné blaho.s

»Stříhati kupony od státních dluhopisů jest
rozhodně neodložitelná práce pro -blaho veřejné.«

Tak skončeno první půldne naší karantény.
Jen aby nikdo z nás neonemocněl, nebo docela
nezemřel! Kdyby se tak stalo, byla by nešo ka
ranténa prodloužena na 7, případoě 40 doll Ce
bychom si počali, kdyby nám bylo zde dřepěti
na jednom místě tak dloubo? Kdy pak bychom
teprv se dostali do Palestiny? Teprv někdy ke
konci listopadu! Pak bych však nemobl'se sáčást
niti cesty t Jerusalema do Gazy, kterou biblicka
škola pořádá. Bylaby to eěžkárána: pro moe]

jáčá



velmi rozladění tonto balkánskon politikou
bar. Aohrentbala, Rosko prý se odkloní proto
do Rakouska a nebude daleko od války Ruska
s Rakouskem, kdyby snad Rukogsko odporo-.
valo slovanské železniční trati od Duoaje k moři
Adriatickémo. Tak ovšem především usuzují
v Anglii, kde se obávají, že rakouská železniční
olitika zmenší vliv anglický na Balkáně a ca

Btředozomním moři. Neschází ani ns pověstech
o dobodnotí Ruska, Francie, Anglie a Italie
v balkánských otázkách proti Rakooako a Ně
mocku.

Ve vojenském výboru rakouské delegace
schválen mimořádný rozpočet vojenský, jakož
i návrb na upravení vojenských platů. Ministr
války ve vojenském delegačním výbora pri
blácil, že ovnitř armády ojkdo nedostane ma
darské velení ani cbarvatské, nýbrž velení zů
stane německé. Dveud nekonalo ee prý žádné
vyjednávání o ústupcích vojenských. A Maďaři
požadojí neústu ně, aby ještě nynější uherský
sněm řešil vojejské otázky. Mají patroě pakvap,
neboť v novém sněmě na základě nového vo
lebního práva už nikdy nepůjde Maďarům vše
tek snadno. Nejvíce starostí dělají Maďarům
Chbarvati. Cbarvatské volby vypsány jsou na
den 27. t. m. Zvítězí-li oposice, což jest asi
jisté, ježto téměř celý národ jest proti vládě
uherské, pak bude sněm zase rospuštěn.

Obchodní stmlouva srbsko-rakouská ko
nečně právoplatně uzavřena, z čehož radost
v Srbskn i Rakousku.

VV———————

Antikvární

ky
a ve velkém výběru má na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, autikvariát

a závod budební
v Hradci Králevé.

(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

| Nejlepší reklamou pro| VelkéSkladyomolňníí: 0 ve

závod je jeho ještě téhož due,kdy
stoleté trvání. dojdou.

gap- Sklad literatury esperantské. -Sw

dr. Felix pořádalv neděli 16. t. m. samostatnou
volební schůzi v Jednotě, Vystupování jeho od
povídá celkem sociálnímu jeho postavení, a také
řeč Jeho obsahuje hojnost působivých námětů. Jen
v jednom obledu nemůže se měřiti se svým Sokem
p. drem. Ulrichem. Nemůže vykázati se žádným
pracovním úspěchem, jenž by předstibl příslovečně
pracovitého dra. Ulrichs, a tato okolnost padne
silně ne vábu při úvaze, koho máme voliti. Český
sněm není místem pro politické zápasy o přednost
tobo kterého politického sdružení, nýbrž tou
dobou je institací čistě pracovní, 8
tato okolnost přivedla i katolickou stranu k ná
bledu, že není třeba zapracovaného výborného od
borníka ve vodních stavbách zaměňovati silou jinou,
z vlastního tábora. Obledy na velmidůležitou akci
regulace a splavnění Labe, v našem kraji v pří
tomné době projektovanou, musí na čas poodložiti
sménu v osobě dosavadního zástupce našeho kraje.
Za státoprávního radikála bychom však osobu dra.
Ulricha nevyměnili nikdy, protože strana tato ve
svém mladém kvasu je zrovna tak na počátku po
litické abecedy, jako bývali Mladočeši před 17

n O nové vydání takové politiky nemůžemeovšem usilovati. 5 :
Z městského průmyslového mnsen

v Hradel Králové. Čítárna musejnínavětívilo
vměsíci lednu ve 12 večerech 6965osob. V čítárně

vydáno na 454 žádanek 269 spisů odborných a
198 děl předlobových avíce než 9950 předlohami.
Domů zapůjčeno 265 osobám 299 svazků a 4020
předloh. Do okolí 22 osobám, školám neb živno
steaským společenstvům 38 svasků kuib a 1074
předlob. Nově vykládány jsou časopisy: „Knibař",
po celoroční přestávce snovu vydávaný, „Žolezář
ská Dílna“, časopis vzniklý spojením čas. „Český
Mechanik“ a „Železo“, které přestaly vycbázeti,
„Zdraví Lidu“,časopis populárně hygienický, časo
pls dílovedoucích strojnických a příbusných živ
ností. Přestaly vycházeti „Klenotnioké Listy“.

Výstava prací =mistrovských kursů
egického musea v Praze otevřena

bude die8.březnaa potrvádo 16.března.Vý
tledkykursů těchtopovsbudíjistěmnohés našich
šivaostaíkův k tome, aby věnovali více tájmu a

posoraosti akcím, které se pro povabuzovásí a

ními korporacemi přes snačné neporosumění našich
lidí provádějí, akcím, kterých Bejinde živnostenské

vádějí.
Kursy. Ve dnech od 27. do 80. dubna u

spořádán bude bezplatný chemický kurs pro pe
kaře. Vyučováno bude vždy odpoledne od půl 2.
do 5. bod. sbožíznalství, o kynutí těst, o schop
nostech mouky k pečení. Karsu mohou Be vedle
mistrů zúčastniti i děloíci. Přihlášky přijímá řidi
telství průmyslového musea v Hradci Králové.

Přednášky. Na pořadujsou: Dne6. března
p. L. Weigaera: O výsnamu mistrovských kursů
pro odborné vzdělávání živnostnictva, jako vatupní
přednáška k zahájení výstavyprací s mistrovských
kursů technologického musea v Prase. — Dae 12.
března přednáška p inš. Fr. Šedivého: O pokro
cích ve spájení a sváření kovů. — Dne 19. března
p. L. Weignera: O rozvoji moderního knibařetví.
Tím bude ukončena letošní řada přednášek.

Podpůrný spolek RN.živnost. spo
lečemstva odbývá mimořádnou valnou bromadu
v pondělí dne 24. února určitě o půl 7. hodině
večer v místnostech „Záložny.“ Každý člen necht
se dostaví, jelikož program jest velmi důlešitý.
Projedná se návrh výboru na změnu stanov.

Velká elitní maškarní morenda po
řádána bude tuto neděli dne 25. t m. ve dvoraně
Adalbertina. Začátek přesně o půl 8. bod. večer.
Hudba p. Jirouta. Tance řídí mistr Čtvrtečka. —
Vstupenky 4 legitimace vydává diskretně předem
pro masky 1 K, nemasky 1 K 60 h V. Čtvrtečka,
u pokladny maeka 1 K 20 b, nemaska 2 K, na
galerii 1 K. Rodina dle dobodnutí. Kdo by ne
dopatřením pozván nebyl, nechť se laskavě při
hlásí. Reklamace a veškeré dotazy vyřídí Václav
Čtvrtečka, Palackého třída čís. 359 (vedle Grand
hotelu) v Hradci Králové. Uetivě zve V. Čtvrtečka
a 8yn. pořadatelé.

Pohádkový večer pořádáse místo ob
vyklého odpoledního představení v loutkovém di
vadle v Sokolovně v neděli 23. t.m. večer Před
neseny budou tyto tři pobádky: „Jak se dědeček
dostal za živa do nebe“, „O hloupém Honzovi“ a
„O jasném Sgokolu.“ Recitace pohádek spojena
bude s promítáním světelných a barevných ob
rázků. Začátek jeat přesně v 7 bodin večer v So
kolovně. Vetupné pro děti jako při odpoledoloh
loutkových představeních, pro dospělé pak sedadlo
20 hal., k stání 10 hal.

+ Fr. Douda, farář v Dohaličkách.
Oběť svého povolání. Nennavný duchovní správce,
atižený srdeční vadou, ač začal trpěti ke všemu
lebčím zápalem plic, dále své povinnosti i v ne
časo vykonával, až padl téměř náhle. Ulehnuv,
přijal sv. svátosti a zesnul dne 19. t. m. odpol.
před drahou hodinou odpolední v 68. roce svého
věku. Působil jako kněz33 let. Tělesné pozůstatky

ranní církevním řádem vyzdviženy a po zádušních
složbách Božích pochovány na místním hřbitově.
Zesnulý byl vzorem horlivého kněze. Velikou zá
sluhu si sískal o kollaturu pečlivým vedením Raif
feisenky. V něm nám zemřel člen Polit. družstva
tiskového; pracoval v témž družstva pilně i ně
jaký čas jako člen výboru. Bůh odplatiž věrnému
služebníkusvému|

mk Skokau, vikář, kons. rada a farář v Zásnukách. Zemřel 19. t. m. u věku 82 let.

Byl velikým lidumilem, přispíval velice štědře na
všecky důležitější podniky církevní i vlastenecké.
Narozen r. 1826 v Kolíně, vysvěcen r. 1851. Po
hřeb konati se bude zítra v sobotu dopoledne.
Jeho bodrá, ke každému štědrá povaha byla vý
stižně charakterisována v jednom feuilletonu listu
našeho. Bůh mu budiž odplatitelem!

Ze Smiřice. Křestansko-sociální spolek pro
Holohlavy a okolí pořádá v neděli dne 23. února
ve spolkové místnosti v sále Městského bótelu ve
Smiřicích schůzi, na níž vidp. dr. Reyl £ Hradce
Králové promluví o moderním názoru na život.
Začátek schůze o půl 4. hodině odpoledne. Do
stavte se čelně! — Spolek aáúčastníl se 8 prapo
rem v plném počtu dne 19. t. m. pohřbu milého
člena s otce našeho zasloužilého pokladníka Váci.
Macháně. Všichni jsme odchodu zesnulého litovali,
jelikož zuali jsme jeho upřímnou povahu a jeho
vzácnou obětavost pro epolek. Bůh odplatiž milé
mu bratrovi stonásobně'

Z Dašte. Zdejší odbočka Všeodb. sdruž.
křesť. dělnictva konati bude svoji členskou schůsi
v neděli dne 23 února 1908 o 3. hod. odpol.
v mistnosti spolkové na „Zeleném Ostrově“ v Da
šiclch, při níž bude předoášeti p Josef Jirout
s Koštěnic. Zároveň bude podána správa p. Frant.
Koubka z ústřední valné hromady. Účast všech
členů jest nutna, přiveďte své známé. Zdař Běbl
— V blízké vísce Maloláosku jiš agrárníci děl
pictvu „pomáhají“. Bydlil tam přes 10 let občan
J. F. Nepostaral se včas o to, aby zde nabyl

řáva domovakého. A tu se na něho došlápio.
ybel roskas ze Zminného (kde jest obecní správa

Malolánské), aby se do 14 dní vystěhoval. Ačkoli
ten dělalk nic alého neprovedl, nechce míti a ním
obec břímě, až by sestárnul. Tohle jest věru po
dlené lidumilnost. Takhle provádějí agrárníci svoje

sliby o pomoci lidem chudým. To si také zaps- ,
matojeme. — Mladý pozorovatel.

Sehůze městské rady dae 17. února.
Výkas pokladní botoyosti ze dne 10. února 1908
byl vsat na vědomí. — Výroční zpráva p. své
rolékate o prohlídce mlékařských závodů a vosů
v r. 1907, dle níž se. prodalo denně průměrné
94 hl mléka a cena 1 1 dobrého mléka byls 16
a 18 bal., postoupí se zdravotnímu odboru. —
Podá se žádost, by do svazku domovské obce
města Žižkova byl přijat příslušník zdejší František
Holzbach. — Diecésní jednotě Cyrillské propůjčí
se divadlo ku koocertu míst) na neděli dne 29.
va středudne 25. březnat r. — Žádostio za
placení pokuty, uložené c. k. okresním hejtman
stvím pro neoprávněné provosování živnosti, rovněž
i jedné žádosti o svýšení ebudinské podpory ne
bylo vyhověno.

Z dice. Jednoty Cyriliské v Hradci
Králevé. Zikonška celého ensemble koná se
v neděli dne 23. února přesně o půl 2 hod.
v Adalbortinu.

Osobní. Pan Josef Čečil, c. k. nanční ta
jemník a přednosta beratho referátu v Hradci Kr.,
byl přesazen do Prahy. Nástupce jeho p. B. Král,
c. k. fioanční tajemník ve Dvoře Králové n. L,
převezme sgendu berního referátu ke konci t m.

Uhovanky a žákymé školy hadební
v pensionátu Školských sestor d. N. D.
pořádají v neděli dne 23. února 1905 pěvecko
hudební večer, při němě věnován pozdrav blíšícímu
se v r. 1909 stoletémn výročí úmrtí Jos. Haydna.
Hudební program pečlivě vybraný. Sebraje ge též:
„Josef Haydn“, operetta o I dějství od F. Lehnera
8 budbou Jos. Reonera ml. Začátek v 5 hodin.

Úmrtí. Dne 17. t.m semřel v 58. roce
avébo věku téměř náhle p. Karel Štěpánský, měšťsn,
majitel realit, atd. Zesnalý byl mužem velice vá
ženým pro svoji pracovitost, rozšafoosta srdečn u,
upřímně zbožnou mysl. Pobřeb kouáu 20. t. m.
na břbitov Pouchovský. Jeho Biskupská Milost
prokázal šlechetnému zemřelému poslední Čest
avojí účastí na pobřebním průvodě. — Karel Adler
z Schroffingenů, c. a k. major dělostřeleckého
plaku č. 27, zemřel po delší nemoci a zaopatřen
av. svátostmi dne 18. t. m. Po výkropu dne 20.
t. m odpoledne tělesné jeho pozůstatky odvezeny
do rodinné hrobky do Bílska ve Slezsku. — Dae
18. t m. zemřel p. Fr. Valeš, zahradník důstoj
nického parku a majitel školkařského a květinář
ského závodo. Ve svém oboru stál zesnulý vždy
na výši doby; jsa platným činitelem okrašlovacího
spolku získal si nemalých záslub o povznesení
květinářství v městě našem. Pohřeb dnes o 2. hod.
os Zámeček. Zádušní služby Boží zítra o 9. hod.
v kapli sv. Klimenta.

Odborný závod pozlacovačský propráce kostelní Jos. Mikulce v Hradci Král., Velké
nám. č. 145, navštívil Jeho Bisk. Milost, aby
sblédl svoji zakázku. Jest to jiš drahý případ
vzácné návštěvy, jíž se této snaživé firmě toboto
roku dostalo.

vpomonmě Národní Jednoty Weveročeské v Hradce! Králové ra Bílouvěší
vystavuje se v týdau od 22. až do 28. února t. r.
rozmanitá cesta ze Španělska podél Afriky na
ostrov Madagaskar. Z Gibraltaru, anglické skalnaté
pevnosti na nejjižnějším konci poloostrova Pyre
nejského, učiní se prvá zastávka v alžíra, nato
v Maroka, dějišti nynějších velkých konfiiktů
marocko-franconzských, dále zajede 86 na ostrov
av. Heleny, kdež Napoleon dršán byl v zajetí sj.

Přátelé českých menším slušně0
zvou k řádné valné hromadě místního odboru Nár.
Jednoty Beveročeské pro Hradec Král. a okolí,
jež koná se 24. t. m. o 7. hod. večer v zasedací
síni měst. zastupitelstva.

Z Kumemile u Habrů. Novězaložený
basičský sbor sice mnobo ještě neuhasil, ale přes
to se už aspoň jinak velice Vvyznamenává. Za
kmotra při svěcení stříkačky vzal si choť němec
kého správce sklárny; dáma ta ani česky neumí.
Při hasičském plesu bylo obecenstvo velice roz
čileno, když byli tanělot hosté zarážení, protože
prý p. německý aprávce má sólo. Náš bodrý sbor
navštěvuje výbradně židovský bostinec Nenstediův,
kde i dřívější nájemce měl vyvěňený „Prager
Tagbiatt.“ Pan velitel by měl přece trochu vlc
dbáti, aby sbor ogvědčoval větší vlastenectví.

Z Koále u Malešova. (Opozděno).Na

výzdobu farního chrámu Páně v Košicíchpřivpěltéž po 1 K pp. Josef Martinek, trohlář a Amt.
Syřínek, cestář z Košic.

Z Pardable. Umravočnost oěkte
rých studentů. Jest to smutnýmcbarakteri
stickým zjevem při těch našich paedagogických
vymošenostech, při té usilovné snaze po vzdělání,
pokroku a osvětě a při tom sávratném nákladu na
Školství, že pří tom všem stoupá nepopíratelně
sesurovéní mravů školní a studující mládeže. Do
klady ku svému tvrzení máme nesčetné. Bylo by
zajisté záhodno, aby v zájmu dobré věci křiklavé
případy takové olské hrubosti a otrlosti mravní
přibity byly na pranýř. Spíše se všaktakové věcí
veřejnosti samičují a tím se jen ošklivá nískost
mravů u mládeše posiluje Tím smutnější je ta
kový úkas, kdyš surovost vystavuje 50 ještě na
odiv s pasým cynismem, jako by to byla nějaká



přednost asebo docela hrdinství. Zde jeden takový
doklad. Jdoa dva kněží klidně po siloici. Poluí
cestou k nim blíží se právě čtyři studující par
dabské reálky. Začaly jim právě půlletní prázdniny
a proto zdáli se býti při kuráži. Sotva kněze uvi
děli, začali již bodné z daleka posměšněvtipkovati
a pokřikovati. Kněží nvolnili zámyslně kroky, aby
je tito kadeti novodobých násorů předošli. Nic ale
naplat.. Hoši nechtěli tak lehko dáti si ujíti pří
lešitost, aby mobli ukázati zjemnělou svoji mravní
ušlechtilost. Sotva jsme k nim došli, obrátili se
k nám zády a začali hodně hlasitě vt'pkovati o
„děvkách* a „fackách“, doprovázejíce domnělé
surové vtipy své smíchem bodným nejspustlej
číbo uličoíka A nyní se ušlechtilí jinoši už kněží
pespustili. Jdouce těsně za nimi, vyprováseli je
až k okresní nemocnici a bavili je různými skřeky
zvířat. buď že kokrbali, štěkali anebo pískali, do
provázejíce opět výlevy svých duší cynickým smí
chem. Kněží ani nevěřili, že by to byli studenti,
ale přesvědčili se o tom. Kdyby to byli opilí děl
píci anebo socialističtí očedníci, dalo by 8e to snad
nějak omluriti, ale studenti, „sloup ná oda a chlouba
vlásti“, toť přece příliš. Kdo je tím vinen? Svede
Be to na dnešní poměry sociáluí. [au ovšem -— na
něco se to svésti musí, jen ne na školu a pokro
kářské listy. Kdo se vzdělává četbou „Osvěty lidu“
a Bocialistickými listy, ten ovšem bodně nadávek
a fanatismu z četby čakové pochytí. A ve škole?
Tam buďto paedagog ukazuje i před žáky milov
nika pokrokářetva anebo, „aby měl pokoj“, dává
ei veliký pozor, aby „nepohoršil“ pokrokový tisk.
A katecheta v takovém okrubu? Přes všechno
úvilí zůstává často hlasem volajícím na poušti.
— Samostatný kandidát Kozelka
s Chlamce v Pardubicích. Pantento kan
didujeza okresPardubice—Holice—Chlumec.
V neděli dne 16. t. m. přišel se také předataviti
svým voličům do Pardubic a měl k ojm v měšť.
besedě kandidátní řeč. Ve své řeči zmínil se také,
jak 80 84m0 sebou rozumí, o „klerikálech“. Strana
křesťansko-sociální je prý něco tak nepatrného,
že to dle názoru p Kozelky nestojí ani za řeč!!
Je viděti, jak špatný je politik p. Kozelka, když
pic neví o tom rozmacho stray křesťanské v Če
cbách. Kdyby tisíckrát p. Kozelka bagatelisoval
mladou Stranu křesťansko-sociální, přesvědčí se
brso, jak se mýlil. Z toho blodu vyvedl dobře p.
kandidáta dr. Turek, advokát v Pardubicích, který
připomněl, že tato strana nedá Se již pominouti
mlčením, protote má budouenosti proti vůli páně
Koselkově. Pan Kozelka se chtěl snad svojí opo
vážlivou zmínkou o křesťanských sociálech svému
posluchačstvu zavděčiti, ale nic na plat —v Par
dubicíchjistěnevyhraje—Umělecké galerie
na školách v Pardubicích PaxJirout.ře
ditel' na dívčích školách v Pardobicích usilovně
stará se to, aby ne všech školách pardabských
zříseny byly umělecké galerie, maje v úmyslu ta
kovýmto způsobem povznésti uměleckou výchovu
žactva. V poslední době však po delších vážných
úvahách našli se nejen v krazích občanstva, alei
v řadách učitelstva četní odpůrci takových spe
cieloě školních galerií a podávají proti takovémuto
uměleckému systému svoje vážné námitky. Tvrdí,
še taková galerie hodí se spíše do musea nežli do
školy, kde v krátké době sevšední, ztratí mnoho
na -ceně a k tomu vyšadoje nezbytné vhodných
velkých místností, jichž je tu citelný nedostatek.
Nesmí se také zapomenouti, že takové galerie pro
tolik škol vyžadují nesmírného a to stálého ná
kladu. Nadto dlužno ovážiti, že v Pardubicích je
veliká většina žactva tak chudého, še ui nemohou
poříditi ani ty nejnutnější pomůcky nčebné, knihy
atd. a to zajisté patří také k umělecké výchově.
Masí tu také platiti zásada, že zájem Školy a
žactva stojí daleko výše nežli zájem jistých osob.
Tak na věc pohlíží aspoň většina moudrých uči
telů, jimž na ardci leší opravdové blaho školy. —
Osobní Členem okresní školní rady v Pardubi
ech jmenován ndp. biskupem dr. Jos. Doubravou
vdp. Fr. Laogkramer, katecheta na dívčích mě
útanských školách v Pardubicích, který na téže

škole přspěí již 34 let a jest jedním s nejstaršíchčinných katechetů v Čechách. Vdp. Al. Ulbrich
vsdal 80 členetví v okresni školní radě za příčinou
častější choroby, která mu mnohdy překážela ú
častniti so schůzi. :

Z Rychnova m. K. (ILLvýkazpříspěvků
Dapostavení monumentálního kříše břbitovního).
Pan R. Bárta, obchodník zde, 10 K; p. Jos. Dou
bravský, obchodník zde, 10 K; vdp. farář Karel
Fiak v Konštátě, 12 K; p. Otto Habelt, obchodník
sde, 20 K; p. Fr. Chrtek, oekonom zde 5 K;
alč. K. zde 10 K; p MUDr. Vlad. Musil, sekuu
dář v okr. nemocnici zde, 10 K; vdp. farář Jos.
Pátek ve Vrbici, 20 K; p. Rad Pohl, měšťanzde,

5 čí p. B. Pr. zde, 6 K; vdp katech. V. Stálýv Čáslaví, 10 K; p. olg. rada MUDr. J. Šimber
ský zde, 10 K; vdp. farář Al. Šklíba v Potrovi

cích, 80 K , Jos. Štauber, stavitel zde, 20 K;, Karel Stauber, účetní měst. spořitelny sde, 10
> p. Al. Švásta, měšťan zde, 10 Ka prof. Beda

Vysoký v Praze 20 K. O další příspěvky uctivě
í s přijaté poglíze v „Obnově“ kvitovati bude
„ konsistorní rads a c k. gymo. professor v.

v dr. Tomáš Kouřil.
Ze Molnjee. (Úmrtí.) V pátek, doo 14. t

norasesnaj vPánu sdejší měšťanp. VáclavEbi
vpožehnaném věku 84roků. Zesmulý stařeček byl

ve S:bwarsentélu To četné účastenství při pohřbu,
jenž se odbýval v neděli odpoledne. bylo důkasem,
jským sympatiím ae p. Ehl u občanstva solnického
těšil. Po zapění dojemného oboru, řízením cbvalně
snámého sbormistra panaBřeziny, byly tělesné o
statky zesnulébo v domě smutku vykropeny od
místního děkana a bisk. notáře vdp. Ferd. Blechy
za assistence vp. P. Joa. Rosalera, kaplana z Vel.
Ooříma, vp. P. Ed. Švarze, kaplana z Dobrého a
místního kaplana vp. J. Pecháčka. Po krátké po
božovsti ve farolu kostele ubíral se smuteční prů
vod na hřbitov, kde v rodinnou hrobku za useda
vého pláče příbuzných uloženo to šlecbetné otcov
ské srdce. Nad otevřeným hrobem poděkoval všem
sarmoučený syn, vdp. farář Václav Ehl. Odpočiňvpokoji—pobojil—R -©

Z Libštáte. Zábavní odbor zdejší Kato
lické jednoty sehraje v neděli dne 23. úonra t. r.
v bostinci p. J. Kováře divadelní předatavení:
„Staří blásni“. Obraz ze života venkovského ve
3 jednáních. Z povídky Jos. Štolby napsal J. L
Turnovský. Čistý výnos věnován bude na školní
potřeby chudým dítkám v Libštátě a v Košťálově.

Z Libštátu. V neděli dne 16. února před
nášel dp. Lud. Kůgler „O volbách do zemského
sněmu“ za četného účastenství voličů.

V Lužel m Chiumee m. C. budou ko
pány sv. missie počátkem doby Ssvatopostní od
4.—11. března t. r. pod vedením duchovaích 00
Soc. Jesu z Hradce Králové.

Z Nového Bydžova. Dne 16. t. m. po
řádala katolická národní jednota zábavný večer
za velmi hojného účastenství obecenstva. Sál „u

stečka. O zdar zábavy mají najvětší zásluhu alč.
Rachotova, slč. Durdíkova a pp. Vojtěch Kbol a
Hadinec. Ku příští zábavě připravuje se operetta
„Lncifer.“

Terrer sociálních demokratů v No
vém Bydšově. U nás je založenaorganisace
katolických žen. To je však sociálním demokra
tům a pokrokářům trnem v oku, proto přemlou
vají otce rodin, aby svým dcerám a ženám vstup
do organisace nedovolovali. Moudří otcové však
rozumějí heslům „svoboda a volnost“ docela jinak
než sociální demokraté a pokrokáři, a proto také
počet členek den ode dne roste; 70 odběratelek
„Jitřenky“ je důkazem pevné organisace,

Spisovatel J. Švec-Blanický mluvil
s úspěchem ma voličských schůzích venkovského
voleb. okresu Kostelec n. Orl.—Rychnov a sice
v Kozodrách, Šachově, Rašovicích, Ledské, Hodé
číně, Nové Vsi, Ještěticích, Borovnici, Přestavlkách,
Ostašovicích a v Brně.

Ze Žďárek. Zábavní odbor katol. vzdělá
vacího spolku „Svornost“ ve Žďárkách pořádá
v neděli dne 23 února £ r. v sále p. J. Škopa
divadelní předetavení: Furiant. Obraz ze života
vesnického v 6 jednáních. Dle L. pro česká di
vedla upravila E. Pešková. Začátek o půl 8. hod.
večerní. Dítky školní přístupu nemají.

Z Bohuslavie. Zvláštní věc! Přea pohro
žení pokutou a přes to, že se nasadily všecky
páky, aby ples katolické jednoty „Václav“ v Bo
husalavicích vypadl co nejhůře, sešlo se těch „kle
rikálních zpátečníků a tmářů“ v neděli dne 16.
t. m. dost a dost a bavili se znamenitě. Sál zdej
šíbo obecního bostince k účelo tomu vkusně de
korován, hudbu obstarala zdatná a pěkně sehraná
kapela domácí, hrabý příjem pak přesahoval daleko
přes 200 koruu © Zde rolník, tam úředaík, onde
živnostník, dělník, každý si chválil ta rovnost a
to bratrství zde se jevící, o němž ge jinde mnoho
mlaví, eby — se neprovádělo. Zábava překrásná|
Oršem postrádán zde lesk zlata, nebylo zde vějířů
ani nešustilo hedvábí, jako na některém „roloi
ckém“ plesu bývá. V ohledu tomto scházel zde
úplně „pokrok našeho bodrého českého venkov
ského lida.“ Zejisté není vždy potřebí veliké nád

Bory z níž má obyčejně největší zisk žid. S výsledkem plesu jsme úplně spokojeni.
Bohuslavice ve znamaní pokroku a

svobody. V létě m. r. saložen v obci Bobnsla
vicích spolek „Sokol“. Věc celkem dobrá a uži
tečná, sledován-li účel, který měli zakladatelé
prvních jednot sokolských na mysli. V naší obci
saložen však k potírání a rosptýlení té „římské
tmy“, tedy s tendencí sřejmě protikatolickou.
Dne 26. ledna pořádán prvoí p'es sokolské jed
noty. A tu se řeklo: Kdo nepřijde do plesu, jeat
přívržencem faráře (ovšem toho katolického). Že
se plesu záčastníli a Ze jsou i v sokol. jednotě,
založené na potírání té římské tmy, „také kuto
lMei“, stejmo z toho: Kdo prý půjde do plesu
katol. jednoty, složí 1 K pokuty. — Zlatá svo
bodo! Podotknouti ještě sluší, še středisko „S.
kola“ v Bobuslavicích jest v hostiaci „u Martinků“,
ačkoliv je v obci řádný a všem požadavkům vy
hovaojící obecní hostinec, z kterého hostinský dosti

ké nájemné obol musí platiti. Iou, pokrok
všestranný. — Pokrokové je též — aspoň naši
pokrokoví páci mají z toho ohromnou radost,

je iněn-li bez příčinyjejich katolický duchovaí.yť omi jsou přece „z přesvědčení také — ka
tolícil“ Zde malý příklad: V čís. D. časopisu
eLidové Proudy“ potapen prolhaným pisatolem

vdp. J. Řohák, děkanaOpojonaký Tentýš šádal pmodělníka p. Karjs JelemovizPohoře a pe

břbení zesnulého dítěte takový obnos (světe, Žasai,
jednalo se o80 'kr.),. jaký prý tento dělník ne
mobl zaplatit. A to vdp. pas děkan nechal
dítko tak dlouho nepohřbené, až v sobotu dělník.
onen z peněz obdržených pří výplatě panu děkane
obnos onen zaplatil. Ka zprávě oné připojeny ne
jepným spůsobem citáty z bible (z té nové sg
rární ?), kterými by se mohl pan dopisovatel říditi
nejprve sám. Sliny se abíbaly našim pávům po
krokářům v ústech, když objevili tak chutné
sousto. Zatím si mosili nechat zajít chuť, když se
ukázalo, že útok onen jest naprosto prolbaný.Jest
pravda, že dělaík onen sám prosil o odložení
pohřbu dítěte na subotu, den to pro něho nejpří
hodnější a že mu p. dékan ještě z nejnižší taxy
2 K, který mu za výkon při pohřbu dle ujednání
náleší, ochotně slevil; vůbeo dělníka onomu úplně
vyhověl. Ustatně open pan Karel Jelen sám
za oprava dotyčné zprávy na základě $ 19. ti
skového zákona redakci „Lidových Proudů“ p>
žádal. — Naši páni pokrokáři všech barev a odstínů
mají teď mnoho práce a a:arosti s p. hrabětem
Sternbergem. Vystapuje prý na voličskýchschůzích,
které pořádá, „hrabě a neurvale.“ Pravda to ovšem
není. a i kdyby byla, od koho ge tomu p. hrabě na
učil? Mohly by mu asi aloušiti sa vsor schůze
lonského roku před říšskými volbami, pořádané
vašimi „pokrokovými“ stranami, ani stranu agrární
nevyjímajíc. Kdo ty jejich schůze ve 43. voleb.
okresu sledoval, dá nám 11 pravdu. Když to jinak
nešlo a schůze pro nedostatok účasti byla by vy
suěla uboze, přešel obecní strážník veškeré pp.
voliče v obci s pozváním od obecního úřada, opa
třeným obecním razítkem. Důkazy tobo máme po
race. A pak zjedoaní řečníci měli do toho bušít
a občanům z jiného tábora sprostě vyčinit. Kdo
nebyl jejich přesvědčení, byl „blbec, zatemněleo“
a pod. Prý jak so do lesa volá, tak 80 z lesa
ozývá. O pádné a přesvědčivé důvody není u p.
hraběte nouze; ovšem pánům pokrokářům se to
nelíbí. Konečně kdo rušil klid a pořádek na vo
ličaké sebůzi v Opočně 2.t m.? Pokrokově agrární,
zjedoaní — nevoliči. Není nad pokrok!'Ty časy
se už sotva vrátí, kdy se volilo na komando buď
z Prahy nebo některých obresních velikánů. Chceme
volbu svobodnou. A proto nás snad pokrokáří tu
piti nemusejí.

Agrárnická voličská schůze v laň
kově. Na sobotu due 15. t. m. na půl 3. hod.
odpol. svolal si do Raňkova voliče z okolí pan
kandidát spojených stran „protiklerikálních“ p. A.
Mixa, velkostatkář z Nové Vsi. Dostavilo se do
echůze něco přes 40 voličů, ze tří čtvrtin stou
penců katol. zemědělců. Po zahájení schůze a
volbě předsednictva ujal se slova pan kandidát
poslanectví a poznamenav krátce, že program
strany agrároí úení proti náboženství a še pečaje
o všecky vratvy českého lidu — nastínil práce,
které příští zemský sněm má vykonati. Když na
tuto řeč nikdo s přítomných ani nejmenším zna
mením souhlasu nebo odporu neodpovídal, vyžádal
si slovo čachotínský farář dp. Fr. Koten, aby za
nepřítomvého kandidáta naší strany katol. lida p.
Jos. Adama, jenž právě schůze voličské na Ha
bersku konal, stanovisko naše objasnil. Poukázal
na to a dokázal, že strana agrární je ve vleku
proudu protikatolického. Jak obbájí agrárníci pro
jev brandýsský, volbu prof. Drtioy do šk. komisse,
počínání poslanců agrárních na říšské radě a je
jich dřívější výroky prot náboženské, co říkají spů
sobu psaní „Venkova“, „Cepu“ a j? Kdyby ta
velká většina agrárníků byla charakterní a měla
trochu náboženského uvědomění, řekla by těm na
hoře: „Potud a nic dál; takto nepište a nemlavtel“
Avšak to 8e nestalo. Jsou tedy agrárníci, jak Bo
oblubí, „dobrými“ katolíky? A že agrární strana
pečuje o všecky vrstvy lidu? Vždyť dle samého
„Venkova“ agrárním člověkem jest teprve ten,
kdo má aspoň 30 korců (hlas: psalo se 601). Kdo
má móně než stanovenou výměru, ten není agrár
níkem a o tobo tudíž pečovati nebudoa. A proč
vlastně kandidují agrároíci a spojenci jejich pana
Mixu? Protože je velkostatkářem? A proč to ta
jili? Toť neupřímnost! Rozvažte si to dobře, vy
rolníci! ©Velkostatkáři jak diví mevolili některého
rolníka sa ssbe do sněmů, a vy byste měli ještě
tak macešsky vyměřený počet maodátů za venkov
umenšovati a svou moc svěřovativelkostatkářům?
Tot byla by srada na vlastních sájmech! ©Agtár
nici, kandidající velkostatkáře, vytýkají našemu
kendidátu nedostatek intelligence. Přiznávají mu
jen „jakousi“ intelligonci. Vy, páni agrárníci, vy
sami uznáváteo p. Jos Adama za intelligentnějšího
sebe, když jste jej volili do všech sborů a korpo
rací veřejných a když jste se vyjádřili, še umí
mlaviti velmi pěkně, lépe než řečníci agrární! A
vytýkáte mu přeběhlictví? Když někdo po delší
čas trpělivě snáší útoky na sebe a pak, když těch
útoků jest přespříliš, vschopí se k obraně, to že
jest přeběhlictví? Nikoli, to je charakter! A kdo
trpí útoky dále, ten je zbabělec! Vytýkáte nám,
te jeme roatříštili venkov a še sanášíme nábožeo
ství do politiky a do čnoudu hospod. To je leš!
Naopak, vy jste řady rolníků roztř.štili na věřící
a lhostejníky neb nevěřící, a vy jste satábli ná
boženství do politiky. My je poze bájíme. Pravilo
se, še agrárníci jsou dobří katolíci, neboť prý od
ousují protináboženské Štvanice sociální domokra
ele! K smíchuL,Proč tedy vy, agrárníci s Noré Val
aokolí, pozvali jste olma pamo: pokrokáře a„právě

M



Sommě noo PM orec “ s
katolíci agrárníci,píšete do plátku, aloužlehosoe.
děmokracii, do „stoky špíny“ To není důkas ka
tolického přesvědčení. Vy, páni agrárníci, ehlabíte
se, že máte ve svých řadách několik katolických
káčží. Známe to, a prohlašujeme, že ti dva neb
tři katoličtí kněží, vaši stoupenci, buď jsou příliš
domýšliví, domnívají-lí se, že proud protinábožen
ský sami proti proudu obrátí; anebo jsou velmi
najvní, tvrdí-li, že proudu tobo není; anebo ko
nečně jsou zrádci svého stavu apovolání. Tak asi
mlavi) náš řečník. Po této řeči, replice, duplice a
triplice p. faráře čachotínského osýval 6e hlučný
souhlas a aplaus. Schůse vyzněla úplně ve pro

a starosta v Čachotíně.

Čtěte a rozšiřujte3 Časovýchbrožuru (číslo GuÚvah):

=(olby
do českého sněmu

od Dr. Fr. Skalického.

Leták tento obsahuje stručné vylíčení vý
znamu českého sněmu v ohledu politickém i ho
spodářském a přináší podrobně předpisy volebního
řádo. — Cena 8 h, při hromadné objednávce za
polovinu.

Neposirádatlelná pomůckau. přivolebníagitaci/ "s

Různé zprávy.
Agrárnaická hrůza před mepocti

vesti jest až nápadně veliká Kde ge najednou
vzala u těch diotářův? Že o socialistických švin
dlech čteme každý týden, to sgrárníky ani příliá
nerozčiloje. Zato však posud 8 teakným okem vy
kládají o — Drozdovi. Tedy v době šesti let pu
řád ještě Drozd jako hlavní defraudační kapacita
masí hnáti vodu na agrární mlýn. Přitom ovšem
se chytře zamlčí, co vlastně Drozd sám osobně
ukradli a co ukradl se Svatovácl. záložny — jeden
moderní busita. Zamlčí se, že byli katastrofou
nejvíce stiženi ti, kteří pak dávali ke všemu ještě
poslední peníze na sanaci záložny. Za Drozda
masí býti mrskánoto poctivé kněžstvo, které rázně
Drozdovy chyby odsuzovalo a peníze zasílalo na
záchranu obětí katastrofy. Ovšem o Drozdech
agrárních agrárol strana se nezmiňuje. Proto jest
potřebí aspoň některé příklady uvésti. Agrární
Drozdové v okresní hospodářské záložně na Měl
níce vyzobali roloíkům K 1,400000 v okresní bo
spodářské záložně v Hořicích K 5300, v rolnické
sáložně v Kateřinkách K 200.000, v rolnické zá
ložně v Žehušicích K 37.000, v rolnické záložně
ve Val. Meziříčí K 1,632 000, v občanské záložně
v Hranicích K 1,000.000, v rolnické záložně vo
Smečně K 58.000, ve Vel. Bystřici K 103000.
A toble jsou také už slušné peníze Až praskne
tolik katolických záložen jako agráraích, ať teprve
pak agrárníci se staví do s)udcovské pó:y!

Dr. Leonidas Lhota v nových sen
těnkách. Advokátní komora v království českém
bude se nyní zubývati zneužitím působnosti p. dra.
Leonidy Lhoty, který, vlákav prof. Teplého do
zvláštního pokojíčku, tělesně jej ztýral. Teď jsme
zvědaví, zda advokátní komora nebude hledět na
pravo ani na levo a posoudí Lbotův čin prostě še
stanoviska lidského. Doufáme, že Lhotovi nepo
může valně ani ta veliká „přednost“, že jest po
krokářem a že byl do krajnosti hájen jedním ze
sloupů pokrokářstva, p. Al Hajnem; také zajisté
jeho osobě tentokrát sotva prospěje, že jest Lbota
zetěm spisovatele Fr. Štolby,- Zde všeliká protekce
jest naprosto nemistaá; tady mluví nejurčitěji
prostý fakt, že intelligent, který má rozhodně
znáti oapoň základní pravidla huravity, bolí ztlonkl
člověka, udělav se žalobcem, soudcem a vykona
vatelem v jedné osobě, aniž se předem přesvěděil,
še napadený člověk jest skutečným vinníkem.
Jestliže ještě tenkrát, když ož vina Lbotova byla
scela zřejmě soudem etyrzena, uamáhbala se „Osv.
lida“ čkoditi Teplému, jest zajisté zcela místuo,
aby nyní na všecky ty pokrokářeké troufalé roz
běby zaso byla dána řádoá odpověď od mužů ne
stranných.

Kolik Slovanů je v Amerlee? Podle
atatistiky, kterou vydalo. ústředí vystěhovaleckého
úřadu ve Washingtona, žijí ve Spojených Státech
4 miliony Slovanů. Z těch jest 1,900000 Poláků,
500.000 Čechů,500 000 Slováků, 300.000 Charvatů,
200.000 Srbů, 100000 Slovinců a 150.000 Rusů.
V jižní Americe odbaduje se p:čet Slovanů na
700.000 duší. Kromě toho žiji ještě Slované
v Auwtralii, Novém Zelandě, Troosvaalu a Iadii.

| Kolik je katolíků ve Spojených
Státech? Dle posledních ašítání je va Spoj.

Státech 18,877.436 katolfiků, o 799.003 více no
předrokom.Počítá-lise j obyvatelstvonaPilipin

ky tvnbe rů Portoriku a ostrovechSandch, je a ve eh Btátech
22,081.696 katolíků. . Bpojnaj

Zahradní měste. Asi 50 km na sover
od Londýna roste nové větší město, město v za
hradě. Zvláštní společnost koupila tu posemky od
růsných majitelů a acelila je, misto to uprostřed
skapiny zemědělských vesnie, Společnost chce v
tomto zahradním městě prakticky řešit otásku
přelidňování měst a odlidňování vesnic. Celý po
zemek rozdělen jest oa dvě části, na plochu měst
skon a ji oblelopující plochu rolnickou. Takto obý
vatelé rolničtí vnějšího okrahu mají tržiště zrovna
u dveří a setkávají se tu i © mnohými novými
sociálními výbodami a prostředky zábavními, A
skutečně nejenom odlidňování blízkých vesnic
Letchworthu, Nortonu a Williana bylo zastaveno,
nýbrž počet dělnictva zemědělského značně vzr-atl,
satim co i lidnalost celého «kresu vzrostla. Jistá
část určena jest na místa pro továrny, ale od
děleně od části bytové. Na zamezení přelidnění
jest obmezen počet bytových domů V tomto za
hradním městě nesmí ce v žádném případě sta
věti více než dvanáct domků ma acreu anglie.
acre—4046 aru). Všeckysilnicejsoubodněši
roké 8 osázeny stromy a křovinami. Pokud možno,
bude v každé ulici jicý drah stromů. Nejzajíma
vější však jest, že se v ulicích sázeji stromy
ovocné. A ty rozváděti budou okrasně, jako se
a nás zákrsky ovocné pěstojí v různých podobách.
Tak se ta pojí užitečné 3 krásným.

Velků drahota. Věndenářek na tu velkou
drahotu, ale co se mnobdy zbytečně vyhází peněz
na věcí mimafádné, na to nikdo nepomyalí. Nešetří
se ani vo vrstvách středních, ani dělnických. Po
čítejme. Na venkové bývá v roce několik zábav
tanečních a jinýcha všech se musí předevšímnaše
mládež účastniti. Už to jest marnotratnictví. Tak
leckterá dcerka promarní ročně beskou hromádku
korunek. Šatetva musí býti v roce několik drahů a
vše dle mody pořádaě zaplaceno. Jedny pořádné
šaty pro svátek, druhé pak nu všední den, to jest
mnobým příliš málo. Otec i synek musí ei také
sakouřiti, všdyť by dle nynějšího moderního ná
soru nebyli ani muži, A několik půllitrů týdně,
to prý není mnoho na tu námahu. K tomu domácí
strava musí býti také modernější. Pokrmy z do
mácích plodin už nechotnají. Různé kaše jsou prý
jen pro děti, brách, čočka, kroupy, mrkev a jiné,
co hospodářství dá, to už jaksi sprosté pro mu
derní žaludek. A na drahé straně smysl pro po
řádek, pro skutečně moderní hospodaření mizí
z našich domácností. Nepořádek leckdes v bytech,
na dvoře až zaráží. A chuť k práci podle toho.
Nedivno pak, že tam, kde se takto neuvažuje a
nepočítá s každým haléřem. konec konců při
chází se ročně osta koran. Kdybychom uměli po
čítati, dobře hospodařit, nenaříkali bychom tolik
na nynější drahotu.

Cesty hotenošů. V Anglii šel r. 1898do
výslošby venkovský liatonoš, který vykonal za 58
služebních let 440.000 anglických mil cesty. Jiný
listonoš aoglický vykonal za 45 let cesty 180.000
mil. Listonoš Hoodmanu v Cornwalu vykonal za
40 let přes 230.000 mil; po 12 let chodil denně
16 mil (anglických). Jiný jeho kolega vykonal
240.000 mil, čí mohl desetkráte vykonati cestu
kolem světa.

Hrdima. Na západaím nádraží londýnském
zemřel strážník železniční Wooda ve avé budce.
Woods čítal 56 let a propustil rychlík, který vyjel
ráno o 3 hod 32 minut. Nékolik minut na to uka
zovaly všechny signály, že nelze jeti, še nutno za
staviti. Vůdce vlaku, který jel o 3 hod. 40 min.
ráno, vlak zastavil, ale když ae žádná výbybka
neuvolňovala. slezl a šel do boady strážníkovy,
Tam oašel Woodsa ležícího mrtvého na zemi. Ne
šťastolk měl službu, ale sotva rychlík odjel, vážně
ochuravěl; měl však tolik duchapřítomnosti, že
dal všechny signály na znamení: zastaviti a za
mezil tak hrozné neštěstí, jež by jinak se bylo
stalo.

Portagaiská říše. Na evropsképevnině
— království — čítá 91.943 km" (Čechy 51.900)
8 6,423.132 obyv., z nichž připadá na ostrovy
Azorské 256 291 a na Madeiru 150.574. Kolonie
africké (Zelené ostrovy, Ouinea, sv. Tomáš, Angola,
Mosambiguečítají 2,000.000km!s obyv 6,460000.
Kolonie asiatské mají 22.866 km*a 796000 obyv.
Lisabon čítá 356.000 obyv; Oporto 167900; Braga
24.000; Setubal 22.000; Coimbra 18.400, Roční
příjmy 68,546.756 milreiaů, vydání 70,168.433 mil
reisů, státaí dluby 797617.193 milreisů. Obchod
ních lodí čítá 98 paraíků, plachtových 608. Délka
železných drah 2698 kilometrů.

. Našim obcím. Zemskástatistická komise
království Českého usnesla se v poslední své schůsi
jedoomyslně, že se má pokračovati v šetření o
plochách oseva dle stavu z jara r. 1907, které
bylo loni z podnětu o. k. ministerstva orby po
obcích prováděno. Za tím účelem rozeslala Zemská
statistická kancelář tyto day zuovu všechny po
třebnétiskopisy opěm obcím, jež loni výkazů ne
saslsaly nebo jejichů výkazy byly podle úsudku
semědělských spravodajů kanceláře sbledány po

obybnými řadu jiných obcí požádala o odstraněníJednotlivých shledaných závad. Ježto se toto be

třeníkoná výhradněv zemědělstvísama;
doufáme,še úaše obce Po zemědělciosvěšší

ro ně plné poroznmění; doparočujeme jim vřele,
příslušné výkasy vyplnily nejen v čast i.

dřív nešli nastanou jarní práce polní.ale také 6e
nejsvědomitéji a nejpřestěji, nebot Jen správná
statistika může epluiti své blahodárné úkoly. —
Jestliže snad některý s dotyčných obecních úřadů
nedostal dosud potřebných tiskopisů — při lok
tkóm šetření se ukázalo, že 80 jich velmi mnobo
při poštovní dopravě ztratilo! — nechť oznámí to
krátce Zomokéstatistické kanceláři (Praba III.-65),
ješ mu zajisté a největší ochotou zašle tiskopisy

Zbytky českého živlu v Kladskaa
Praském Slessku, ktorý vědy vle a více ustapaje
a žaniká v německém svém okolí, docházejí živé
pozornosti Národopisného Munea Českoslovanského.
Pro sbírky Národopisného Musea byla na sklonku
lonského roku získána zajímavá slesská kolekce
P. J. Vyhlídala, jež obssbuje nejednu památku
lidové práce Čechů Praských. Nyní Národopisný
Věstolk Českoslovanský, jenž vychází redakcí prof.
Polívky, počíná v novém svám ročaíko jako samo
statoou přílobu otiskovati Povídky Kladské, jet
sebral a zapsal prof. Jos. Kabin. Není pochyby,
že je nejvýše na Čáse zachovati uspoň literárné
doklady českého lidového života v zemích, ze
bravých Praskem. Proto jistě příloba Národopis.
Věstníku, věnovaná Čechům Kladským, bude při
jata se zájmem v vaší veřejnosti. To tím spíše,
že i ostatní obsah Národop. Věstníkuje sajímavý
a pestrý. Národopisný Věstník dostává se členům
Společnosti Národopis. Musea Českoslovavakého,
kteří platí 6 K ročulbo příspěvku, bezplatně. Člslo
na ukázku zašle va požádání kancelář Národo
pisného Musea (Smíchov, čp. 98).

Ste šestnáct lodí v jednom měsici
se potopile. Dle mezinárodníchvýkazůsa měníc
prosinec min. roku pohltilo moře 116 lodí a sice
82 lodí plachetních s nákladem 34.000 tan a 34
parníků s nákladem 48.262 tan. Kromě těchto
uvádí se 636 neštěstí nárazem ua skaliska, anebo
srážkou dvoa lodí. Požárů vypuklo 217 na lodleh
plachetních a 419 na parnicích.

Londýn. Toto obrovské město má nyní 48
mostů přes Temži, 76 divadel, 2200 poštovních a
telegrafalch úřadů s 15.000 úředolky. Čítá 547.410
domů, 1460 kostelů, 2100 nemocnic a dobročin
ných detavů, 7600 výčepů, 1800 kaváren, 570
hotelů, 3100 pekařských závodů, 2500 jatek a
326.000 služebnictva © Londýn spotřebuje ročné
2,200.000 pytlů mouky, 260.000 vepřů, 460.000
volů, 1,600.000 hovězího dobytka, 8,600.000 kusů
drůbeže, 220,0000,000 ryb a 510,000000 ústřic.
V Landýná je více Skotů nežli v hlavním městě
skotském Edinburgu, více Irčanů nežli v blavním
městě irském Dublíně; více katolíků nešli v Římě
a více židů nežli v celé Palestiné Je tu 19.000
drožek a 15000 omnibusů. V roco 1066 měl
Loodýn 44000 obyvatel, v roce 1700 měl 700.000,
v roco 1800 už 900000 a letošal ruk 1908 pře
stoupl jistě počet 5,000.000 duší.

Medvědi ve Svédskm V letech 1866—
1906 bylo ve Švědsku sastřeleno 2762 medvědů,
tak že je nyní nebezpečí, že vůbec vyhynon v této
zemi. Bylo tedy navrženo, aby byla tato honba
znatně omezena, což se již také stalo. V někte
rých krajinách bude vůbec zakásáno stříleti
medvědy.

Přestavoní úlů ma věelíně dlužvov
konati v zimě před prvním jarním prášením. Pak
vě-ly ueblondí 4 nepozorají, že mají nové stanu
viště. Jestliže se zpozdíme a včely mezi tím vy
konaly jarní prášení, bez velké úkudy nelze již úl
osazený přestaviti na jiné místo.

Vápenitý nátěr mastromě konávšude
dobré služby jednak tím, že ničí hmyz, mech 4
lišejníky, plísně a jiné *kůdce, hlavne však tím,
že se tím strom chrání proti vlivům nepříznivé
povětrnosti. Kůra se zhladí, cbrání před účinky
paprsků slunečních v zimě, zdržuje poaěkad před
časné počení stromů, nebot zadržuje příliš rychlé
a bujné proudění mízy i před vlivem pozdních
mrazů. Z těchto důvodů natírejme všechny stromy
zabradní časně z jara a ua podsim nátěrem vápc
nitým.

Proti obllní mmšece, zcámé to larvěno
Batce pilouse, doporučůje se na Špýcharu všechny
štěrbiny a pukliny důkladně roztokem solným vy
stříkat a dřevo vydrbnout. ©

Kyselé mléko je výtečnýmčistidlemže
Judku i střev a při tom vončasné dobrá Šivina.
Obsaboje jisté malotvory — bakterie —- kteréš
umetvují v ústrojí zažívacím jiné malotvory, hní
lobu spůsobojící. Mléko látky, jež se ve střevech
nashromáždily a haijí, vyplachuje, vyčistí střeva, £
tak odstraní jedovatiny, kteréž by jinak proaskaly
do tkanive a znečistily krev, rozličným chorobám
takto vznik a původ dávajíce. Obyčejně následuje
po požívání kyselého mléka svírání žaludka, bo
lesti a průjem. Důkaz, že mlélo působí jak náleží
a tělo čistí. Žádoú prášky anl léky tak nevavěží
tělo jako pravidelné požívání kyselého mléka.

Matiční mýdlo ve prospěchÚstředníMa
tice Školské nalézá te již na skladě všechvětších
a česky uvědomělých obchodníků "a t> oa !prrém
mlstě, eož B povděkem zaznamenáváme. — Proto
žádáme české obecenstvo, by vždy a všude žádalo



Matiční mýdlo (toiletmí)ve prospěch ÚstředníMa
tee Školské.

„Hemopel“, stolová svíčkárna a voskárna
v Mi. Boleslaví byla opětně v Belgil za své tam
systavené výrobky poctěna nejvyšším vyznamená

nm a čestnýmodznakem „Grand Prix“.
Průvodce po Žďárských horách. Vy

šel v knihtiskárně J. Šaška v Novém Městě na
Moravě. Cena 1 K 50 h — Literatura turistické
rozmnožena byla v poslední době o pěkný spisek,
jenž nás provádí po vysočině Českomoravské. Bylo
podobného průvodce věru už dávno zapotřebí.
„Průvodce“ rosdělen jest ve dvě části, z nichž
prvá popisuje Žďársko, Novoměstsko a Byatřicko,
drubá Poličsko a Skutečsko — — — První část
dopsal Emil Cigánek, c. k. professor vyšší reálky
v Nov. Městě na Moravě. Provádí nás po Novém
Městě, Žďáře, Německém, Jimramově, údolím řeky
Svratky, po Bystřici, hradě Peroštýné atd. — —
Drabý díl napsal Josef Jan Pícba, katecheta měšť.
škol v Kyšperko. Zvláštní článek věnován Poličce,
Bystrému, Svojanovu ©Borové, Novým Hradům,
Rychmburku a Luži. Ke každému místu připojen
i seznam výletů do okolí — — Pěkně vypra
vený tento Průvodce zaslouží si hojně přátel a

příznivců. Praktická mapka i pos vyobrazenídoplňují velmi vhodně text. Odporoučíme spis
tento každému, kdo se o tamní kraje zajímá.

Výsledky voleb.
V Opatovicích m. L. výsledek voleb:

agrárník J Komárek 29 hlasů, katolík Fr. Ša
fránek 15 blasů, samostatný J. Černík, učitel 13
hlasů, soc. demokrat Fr. Syrůček 16 hlasů, dva
blasy roztříštěné, jeden lístek prázdný. Všech vo
lebních hlasů 113, oesúčastailo se 38 voličů voleb.

Z Dobřemle. Z Dobřenických5l a Syro
váteckých 23 k nám přidělených voličů dostavilo
we k volbě 44 voličů. — Výsledek blasování:
Vinař 19, Netolický 11, MUDr. Pekař 10, brabě
Sternberg 1, farář Novák 1, Václav Malý 1. Jeden
letek prázdný. — Celkový výsledek stran: Česká
agrární, 19, nár. soc. 11, kat. národní 12, 000.
demokrat. 1.

Za venkovský voleb. ohres Hradec
Králové—Nechanice. Vinař, agrárník 2463
hlasů, MUDr. Arm. Pekař, katolická lidová strana
504, Malý, soc. dem. 335, Netolický, nár. sociál.
175, hr. Sternberg 35.

V hlinockém okresu :
Sochor| Hajn Krejsa Celzer

Blatno 2 2 14 3
Dědová — 10 57 —
Hamry 4 — 34 17
Herálec 12 13 20 —
Holetín 84 3 4 1
Chlum 12 3 31 —
Jeníkov — 3 34 —
Kameničky 11 1 20 —
Křižánky | 10 1 3 10

Ranná 27 l 44 1
Rváčov 19 — 24 l
Stan 27 — 2 —
Studnice 1 4 84 —
Srratka 13 15 30 49
Svratouch 4 65 50 20
Vojtěchov 37 — 24 —
Vítanov l — 14 4

Úhrmem| 264 121 489 106

Za vonkovský volební okres Chru
dim —Nasavrky. Odevzdanéhlasy: 2916. Dr.
Hnídek, agrárník 1615, Šabata, katolická lidová
strana 760, Braun, sociální demokrat 70, Boro
vec, nár. soc. 417, Kudrnka, býv. mladoč. poslanec 15,
prázdných lístků 24, Dr. Pippich 1, Šenajstr 1,
Petráň 1, Švadlenka 2.

Dosud zvoleme 33 českýchagrárníků, 1
katolicko-národní a 1 mladočech. V něm. okresích
13 německých agrárníků, 2 něm. pokrokovci, 5
Wolfovců, 2 něm. lidovci, 1 samostatný, 1 sam.
rad. nacionál. Druhých voleb koná se v českých

Náš Jos. Adamna Chotěbořsku-Habrechzrf

těril 1834 hlasy proti 1062 hlasům agrárním.prasujtezevšechsil,
těsili! Shromážditijamojiž připrvmíchvolbách

mrak) pěstkast. M tytoklasypracují

Prohlášení.
byl dne 13. února t. r. v „Osvětě lida“ o podepsané

ložně, potvrsujeme, ša ve sporu pana Fr. Čermáka
se staviteli pp. Novotným a Labonfkou o K 2231—
tito neoprávněně namítali, že prostřednictvím pode
psané záložny saplatili žalobci mimo K 2000— ještě
K 600 —. Vzali totiž z důvodu, po kterém podepsnné
záložně ničeho není a za který záložna nemůže, zá
loženské oznámení na K 600—, které byly splátkou
s obnosu ceiého, postupně vypláceného — a soudu je
předložili. Když nato p. Čermák ro sálošny výpis o
splátkách per K 3v0-—, K 400 — K 600-— K 180-—
s K 650-—., což činí K 2000—, který ochotně od
účetního záložny jema dán byl, k soudu ci přinesl,
vzali žalovaní námitku ta v příčině domněle vfcs upla=
cených K 600"— «pět. To ae stalo a vše v kaihách
zálošenských oprávně jest zapsáno, jak se každý pře
avědčiti můde, a také k poptávce p. Čermáka na lístku
celý výpis jemu dodán byl.

Úsudek o pisateli, který proslovil se o ústava
peněžním, 45. valnou hromadu odbývajícím, a který
jest dobrodiním živnostnictvu, obchodnictvu a všemu
občanatvu, a který valnou část svóho výtěšku na dobré
účele každý rok odvádí, kašd
si adělá áĎ. Ý nestranný posusovatel

Vo zprávě o rovisi zálošenské, provedené jedno
tou záložen, poznamenáno, že kontrolor, valnou hro
madou zvolený, chvalitebnou činnost vyvíjí.

Správě sálošny o netaktním jednání ae strany
některého úředníka vůči někleré dámě není ničeho
známo, a bylo by anad vhodné a účelné, kdyby to
pravda bylo, aby případ takový správě záložny byl
oznámen, která by energick
ai vyřídila. 3 energickynepřípustnost podobnou

Hradec Králové, 20. února 1908.

Záložna v Hradoi Králové.
Josef Pilnáček, | Václav Formánek, | V. J. Špalek,

starosta, tajemník. místostarosta,
JUDr. Alois Zimmer, člen výboru.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 15. února 1908.1 hl

póenice K 16-40—1840, dite K 14-50— 16-40, ječme
aeK 1080—1100, prosaK 11:00—00:00,vikveK 1240
aš ——, hraobu K 20-00—26-—, ovea K 6-00—7-90,
dočky K 22-—ašs0-—, jahal K 22:00—00'—, krup K
20'00—4000 bramborů K 4-20—8-40,1 hl jetelového
semene červeného K 150-00—000-—, ruského K 00000,
1 hl. jetelového semínka bílého K 00-00 —00—,
máku K 40-—4600, lněného semeneK 20-—00"—, 100
kg žitných otrab K 14-00—0000, 100 kg pěsničných
otrab 1300—0000, 1 kg másla čerstvého K 1:9%
až 213, 1 kg másla převařenéhoK —'00—0000,
1 kg sádie vepřového K 1-68— 1-76, 1 kg tvarohu
0-28—0"32, 1 vejce K 0-08—0-07, 1 kopa cerele K 3 0—
až 400, 1 kopa zelí K 600—7-00, 1 kopa kapusty
K 0'80—4'00, 1 hl ojbale K 7-80—8-00, kopa drob.
zeleniny K 060—200, 1 pytel mrkve K 1-00—1'20,
1 bečka bhrušek K 000 — 00—, 1 bečka švestek
K 00—0, 1 bl jablek K 10:00—-11—. Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 15. února 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 184 hektol., | žita
228, ječmene 149, ovss 862, prosa 0, vikve 50, hra
chu 6, čočky 10, jehel 8, krap 8, jetelov. semínka
54, lněného semene 9, máku 6. — 2.) Zeleniny:
selí 18 kop, okurek 0 kop, kapusty 30 kop, cibule
40 hl, drob. zeleniny 100 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 176 hl, salátu 0 kop. — 3) Ovoce: jablek
8'/ hl, hrušek 00 hl, švestek boček 0. — 4) Drob.

nobyéka: vepřů 8 kusů, podevinčat 416 kusů, kůzlat0 kosy.

Kupte si důkladnýspis: "již

Ž domácnosti sociál. demokrafů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena1 ex.16h, 50 kusůpo14h, 100kusůpo 12h.
Objednávkyvyřídíadm.Čas. Úvahv HradciKrálokresech 13, v německých 4,

- pp. intgresen

Mešní vína.
Veledástejnému duchovenstvu dovo

laji si nabídnouti

pravá přírodní vína
k oběti mše sv.

Brionské I. drah 88 h., II. druh 76 h. za 1 litr.
Blattenské I. druh 80 b., II. druh 72 h., za 1 litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše.
Cenníky jemných tabulových vín uberských a bri

onských (pocházejících 5Brionských ostrovů),
O“ zašluzdarma."B

ALOIS ČÍŽEK,
m majitel vinných sklepů m

v HUMPOLCI,
dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonutrátů
vŽelivě a pro četné důst. farní úřady v Čechách.2

Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloisa Čížka
všem farním úřadům doporočajeme. Není třeba vy
bledávati firem cizích, kdys můžeme dostati dobrá
saručená vína doma. Děkanský úřad v Humpolci.

Obchod vínem páně Číškův v Humpolci svým
pp. spolabratřím s nejlepším svědomím nejvřeleji do

poračaji. Max Škoda, farář v Branišově.

Se zaslaným vínem Brionským jsem úplně spo
Jar. Dlouhý, farář v Lonkovci.

Zásilka Vaše mně úploě vyhovuje.
J. Janek, úředník v Libochovicích.

„Za Brionské víno vyjadřuje úplnou svoji spo
kojenost V. Kejzler, farář ve Vilímově.EVCS

Prrmí český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
k zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
„Tů; na požádání

obstarám též ko
- vovénádoby, kříže

a ud.

Vídeň,
VIN o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Naukásku sasilá:

se vše framco.>DIU

kojen.

.--—

ji ds“
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en LESNÍr (SLAVIA,
lgnáce V Noškudla SYN : velmi,krásnou,mnobo milionů všech druhů, nabízí

i (protokolovanáfirma) | | Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v HradelKrálové, - VZÁJEMNĚ POJIŠŤ,
4 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) n z vlastníchrozsáhlýchškolek,obzvlášť: BANKA V PRAZE.

|| rate P. J. Holkndiy, faráře vo Výpraehtieleh) JŠ| smrk, © 2Z—4letý, školený, tiste za K 340 až I3—

| doporačujeP. T. veledůstojn.dachovenstvuF borovici 1-2,- pon 0160, 7—(0 S S RoDaMNpro rtn ve| | Svůjosvědčenýa často vyznamenaný| Ej| modřín 1-3, "+ 1280, , 12—
výrobní závod Mj| akát, 20 až 170 em vysoký „ „ „730 , 26— VŠECHENZISK NÁLEŽÍČLENŮM, NEBOŤSLAVIA

h EJ| dub, obyčejný a americký —„ „ „630 , 20— JEST ÚSTAVEMVZÁJEMNÝM,

Mvše h: kostelních paramentů, E|| dále: borovicičernou,hedvábnou,modřínjaponský,
M praporů a korového náčiní. É tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, břízu, —— POZORUHODNYJSOUZVLÁŠTĚSAZBY:——

jilmy a mnohé jiné druhy. Balení do mechu, zdarma,
koše v oeně výrobní. Žádejte cenník, který ob PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO

í 66 DApožádání frankozašlou, : sahuje krátký a jasný návod pro neodborníky. PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
raz j“ | Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží za NA VĚNO DÍTKÁM, NA

cenu zboží nákladního. VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE

49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,
id POP NÁPOJIŠTĚNÍPENSÍ

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,

„Městská spořitelna ve Vys, Mýtě HDLRESERVY A FONDY K 38,242.074.78
zúrokuje veškery vklady DOSAVADNÍ VÝPLATY K 91,936.993-73

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

„e- 4 Oo 2 A|| SBNER,ŘIDITELSTVOBANKY„SLAVIE
V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

dnem 1. října 1907 počínajíc.
A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

Záruka obce, poplatníků a spořitelny. V LUBLANI,VRLYOVĚA ZÁRŘEBĚ,

Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna. ADRESSAPROTELEGR.:BANKASLAVIAPRAHA.hhhohiřihěěiiěěěěěěiiiih X /
Doporučujeme

© o
U

| T nejlepší jakosti, tudíž
nejlev. koupíte u fmy ,sklad uhlí a dříví

Dodávámuhlína povozyi na celévagonypři sníženýchcenách. v Plotištích u Hradce Král.Přímé dohodnutí žádoucno.

vám ublí bnědé nejlepších známek na ce klad

u PÁ P vělhnědénejlepšíchznámeknasl Z pr k k 8,© o

Akciový kapitál K 4,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
+ devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna
= o

Záložní úvěrní ústav —
Š v Hradci Králové. 8

é i
knížky vkladní - 81

Vklady napoklad.poukázky4. ode dnevloženído dne vybrání.

Stav vkladů konoem lodna K 15,204.400-63.

Telefonč. 9, Filálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.

=
Moje? Pelieké Oružsívo tiokevé v Brsčel Králová: — Vydavatel » sodpovědnýredaktor Antonín Pochatén. —Tiskem bick. knihtiskáray v HradoiKri



Příloha
Kulturní hlídka,

Co otiskuje Hajmův list okatolických voličích
na Humpolecku. O jednom rolníkovi, který řečnil
na více schůzích ve prospěch kandidatury p. Fr.
Šapky, píše 16. února t. r. známý Vrána: „Ale
je už unaven prý těmi volbami. doma čeká jej
práce, neboť bude brzo trb na dobytek a on, pan
Augastýn, bude muset vést voly do Přibyslavě...
„Pana Aogastýnovi schází něco na krk“, soudí ob
čané, — „nějaký řád od papeže“, k němuž občané
zde shromáždění by ochotně a nezištně darovali
kus provázku, až povede jako ty voly do Přiby
slavě pro větší čest a slávu . . . Klerikálové dá
vají tedy se svých velkých příjmů nějaký ten dro
beček ovcím svým, žádajíce od nich práci, kterou
by nebylo možao konati svířeti. ©Pocbyboji ve
lice, že ti voli, které povede p. Augastýn do Při
byslavě na trb, propůjčili by se k práci, kterou
koná jejich pán . . . Blahoslavení chudí ducbem,
neboť oni už dnes jako ta hovádka va trh voděni
budon.“ — Pane Hajne, takble tedy píše váš „vla
stenecký“ orgán o českém lidu. Psal tak někdy
Barové © germanisujícím židu? A co by se stalo,
kdyby třebaa v potyce někdo se odvážilo bližních
svých pronášeti takové „vzdělavací úsudky“? Ne
odsedli by lidé od takových intelligentních úst?
Katolíci si zapamatují dobře, jak zušlechťuje „vzdě
lavací“ orgán Hajnův a dle tobo k němu zaujmou
své stanovisko,

Jeptišky v nemocnicích jsou přece jen dobré:
V časopise „Wiener kliniscbe| Wochenschrift“
vyšla zpráva, kterou vydalo komité ku potírání
jistých; zemocí, volené c. k. společností lékařů
V zprávě té nacházejí se tato slova: „Protože
světské ošetřovatelky, jak zkušenost učí, ze atyku
oněch nemocných se zevnějším světem často těží
a jej za pramen příjmu považují, bylo by nejvýš
žádoucno, aby ze světských ošetřovatelek pro tento
obor služby zvlášť pečlivě jen ty nejsvědomitější
vybrány a materielně tak postaveny byly, aby po
dobné případy pominuly. Pokud toho však docíliti
možno není, doporačuje se oalebavě (dringend ")
ustanovovati za ošetřovatelky v takových pokojích
řeholní sestry.“ — Tato slova ebsahují krasné
svědectví a chválu milosrdných sester pro jejich
nezištnost a tím více na vába padají, protože se
zdá, jakoby zmíněná správa náboženství vůbec ne.
zpala. A div ge, světe| I ve Francii povolávají
vybnané řeholnice do nemocnic zpět. Dnes můžeme
zaznamenati již dva případy. Conmbes, mair Pon
ský (město v departementu Charante Iofériuenre),
povolal řeholnice opět do nemocnice, a jeho pří
kladu následovala kommise spravající nemocnici
v Cherbourgu. Posl. a purkmistr Cherbourgský,
Mabieu, v Paříži jest sice pro laisování nemocnic
celý nadšen, ale doma nemohl proti opětnému ps
volání vyhnaných milosrdných sester ničeho pod
piknouti. Sestry mají lid a rozumné lékaře na savé
straně. „Čech“.

(3) Posálivní výsledky činnosti Masarykovy
„pro uvědomění a blaho národa“. Napsali jsme ně
kolikrát, jak bud- žasnout budoucnost při přemý
Šlení, kým se dala voditi a Čemu slepě věřila
valná část intelligence nynější doby. Co Masaryk
vyslovil proti cirkvi, k tomu hned kývaly bez
myšlenkovitě blavy těch, kteří se prohlašují za
ochránce a repregentanty — myšlení volného. Kdo
by 8e dopouštěl v Německu ze zášti proticírkevní
tak brubých omylů zvláště historických jako Ma
saryk, byl by tam brzy se svojí slávou vědeckou
i u protestantů hotov. Puukazovali jsme aspoň na
některé zvlášť křiklavé nesprávnosti Masarykovy,
jež svědčí o všem jmném než 0 znalosti historie
nebo tbeologie a dokládali jeme, že pro positivul
rozvoj náboženství nezoamenají zmateué rozběhy
Masarykovy nic. Bylo odpovídáno buďto úštěpkem
nebo nepravdami novými. u

A teď? Dosti brzysami odchovsnci Masa
rykovi protírají si oči, najednou vzpomínají, že
mají vlastně také vlastní rozam a že docela hravě
mohou odsuzovati přemety Masarykovy — ačkoli
dříve s poddanskou úctou přijímali každou jeho
větu. A jak kritisují? Jako by vykrádalí my
šlenky, ješ „Obnova“ jiš dávno uveřejnila. Ti, ktetí
odbývali náš list velkopanskými úštěpky, najednou
nepřímo potvrzují to, Čemu se 8 moulemínskou
saujatostí a hříšnou myšlenkovou stagiací dosti
dlouho smáli,

Na př. mladorealistický časopis „Přehled“
píše dne 14. t. m. mimo Jiné toto:

„Pan prof. Masaryk ostře a bezobledně odbyl
pana F. V. Krejčího za upřímný článek v „Aka
demii“. Nejvíce jej podráždilo, še pan Krejčí nechce
se spokujiti mlhavou fraseol-gií (slovičkářstvím) a
cbce určitou a jasnou odpovéď na některé vážné
olásky, důležité pro něj, pro prof, Masaryka a pro
každého, jemuž náboženské problemy nejsou lho
stejny. Pan prof Masaryk jej odkázal na brožura
„V boji o náboženství“, ale tam se pan Krejčí a
každý jiný může poučit jen o tom, co náboženství
není (není ethikou, není Alosofil,není uměním atd.)
nikoliv o tom, v co pan prof. Masaryk věří. O4
kázal jej dálo ma svůj život, na šivotní praksi a

snahy. Ale to vše nedokazuje ničeho o theore
tických názorech náboženských, protože pan Krejčí
žije stejoě mravně, opravdově a ovědoměle, jako p.
prof. Masaryk. : .

Pan prof. Masaryk považuje za svůj životní
úkol náboženské probuzení české inteligence, po
tření Ibostejnoati a zvýšení zájmu o věci nábo
ženské. Jakmile se tohoto úkolu podjal, nemůže Be
vymknoat « povinnosti, aby vydal „svědectví pravdě“.
To nezoamená odbývat výtkou „aothropomorfsma“
velmi vážné otázky, na př.: „Věříte v osobního
bohe, pane profeavre? Vjeho všemoboucnost? Jak
8 ní arovpáte existenci zla a utrpení? Co soudíte
o svobodě vůle? Zasabuje bůh v dění kosmické
(avětové) a v peychické (duševní) pochody naše?
„.. Jasnost a upřímnost v těch věcech je pod
mínkou náboženského působení, oechci-li způsobit
v hlavách chaos a spokojit se u lidí trochou ja
lové, nábožensko-sentimentální mlhy. ...

Nejprve musím určitě vědět o existenci svého
otce a znát jej dobře, mám-li jej milovat. Je li
moje náboženské cítění karakterisováno tím, že
cítím svoji součinnost, své spolapracování na práci
Tvůrcově (tak nějak to bylo řečeno), musím nej
prve vědět, jasně vědět, co bůh chce, a jaký je
Jeho poměrke mně a kovětu...

Vím, že odpovědi na takové otázky jsou ve
lice nepohodlné, a že se jim vybýbají i pokrokoví
theologové protestantětí jako čert kříži. Ukázalo by
ge totiž ieckdy, že pice malým zázrakům nověřím,
ale velikým věřím. Modlí-li Beněkdo denně upřímné
(nikoli mechaoicky), na př.: „Přijď království Tvé!
Chléb náš vezdejší dejž nám daes! Neuvoď nás
v pokušeníl“ atd. nevěřív zázraky...

Pao prof. Masaryk bije pana Krejčího Ma
charem. To je pyramidální! Pau Krejčí by se
mohl dovolávat Machara, zcela vysloveného athojsty
— nikoli prof. Masaryk! ...

Hřeší se oa diletantism publika. Ano —
břeší. Na diletantism pravověrného realistického
pablika ©Byl to dobrý, slibný živel ta realistická
intel gence. A co je z ní dnes? Je zbavena soud
oosti a dobrého vkusu, naučili ji neomylnictví a
slepé víře v několik osob hodně disparátních (se
různících) a nestejné hodnoty. Její citlivost mo
rální byla uměle oslabena. Dnes je zní nemyslivá
massa, která stejně slepě přijímá dnes křesťanství
a theism Masarykův, zítra atbeism „Jedu z Jadey“
a protibumanitoí, popravčí „Nové evangelium“ Ma
charovo, a pozítří naivní obskurantiem pana Z.
„Naší Doby“.

A při tom zavládá v realistické žurnalistice
tón čím dále vulgárnější (sprostější) a zároveň
nadutější. © krásném článku prof Šusty píše se
stejně nejapné jako o essayíh Šaldových, o Arne
Novákovi se stejnou neslušností jako o prof. Vlč
kovi, Dykovi, Karáskovi. Nepohodlní ideoví od
půrci skandalisují se osoba*, a do veřejného ži
vota literárně-kolturního zavádí se vyslovený te
rorism. Zdá se, jako by cílem bylo úplaé isolo
vání (oddělování) realismu ode všeho, čím žijí
současné kulturní Čechy. Ale nebude to splendid
isolation (etkvělé osamocení)“

A teď si vspomeň, čtenáři, jak často již dříve
„Obnova“ kritisovala týmž směrem smatené kroky
Masarykovy, které v praksi posilovaly negaci, ne
vykazujíce zdárných pvsitivních výsledků. „Pře
hledu“ připomínáme, že se Masaryk aspoň pokusil
defioovati, co skutečné náboženství jest. Napsal,
že nábožensiví není mravnost a v témže spise
souhlasí, že — náboženství především musí býti
mravností. Ať si z toho vybere každý, co mu libo.

„Čas“ odpovídá 16. t. m. „Přehledu“ velice
cbabě. Proti věcem zde uredevým nezm.bl se na
skotečně věcné protidůkazy. Ale zajímavá jsou
tato slova „Času“: „Čekali jame, že se v Přehledu
uplatní nějaký nový aměr; to aspoň nám bylo
slibováno a mluvilo se o mladorealismu a mladé
generaci realistické. Ale to očekávání se nesplnilo.
Nového směra věcně založeného Přehled neměl a
nemá; stal se orgánem osobním. O nějakém směru
lze mluvit leda v tom smysla, že Přehled se stal
orgánem nechutného mechanického positivismu,
zakládajícího si na lepších horších článcích z růz
ných oborů “

Tak! Tímto odsouzením žáků vystaveno po
divné vysvělčení samému jejich mistra Masary
kovi. Masarykovský dorost začol kráčeti samo
statně, vtěluje lak v život realistické fráze o Bvo
bodě — ale na vlsstních nohou chodit neumí.
Proč jenom tedy Masaryk při stálém kritikaření
aspoň věcné a nepopěrně neodůvodnil aspuň ně
které positivní cesty, proti nimž nejsvobodnější
myslitelé by nemobli nic závažného namítati?
Proč lodička, oddělivší se od korábu, vázne na
suchu? Jsou ti mladí plavci tolik nemotoraí?
Pravdivě budiž konstatováno, še přece jenom ta
mladet má choti « schopnosti k positivní práci

drati se mlbami skepticismu k jasným paprskům.
A masarykovský denník odvašuje se nasývati
Přebled orgánem osobním! „Čas“, který k zá

uveřejňoval sprostá spílání a nepootivá překruco
vání! „Čae“, který se špatně tajenon metivostí

pronásledoval ty, kteří se odvážili jinak mysliti
než Masaryk a Macbar, ačkoli tito dva mužové
v důležitých otázkách sami se krajně rozcházejíI

V době Masarykovy „osvětové práce“ stouplo
úžasně sebevědomí pozérakých igarrantů; rozle
hala se chvála těch lidí, kteří z nedostatku ta
lenta k positivní práci a z neobuti k důkladněj
šímu studiu chtěli vyniknoati aspoň kritisováním.
Teokrát právě měly se ozvati hlasy těch, kterým
na skutečném a zdravém vývoji intelektuelním
našeho národa záleželo: „O čem cbceš mlaviti a
to skutečně z vlastního přesvědčení, o tom ge
musíš přesvědčiti perným, důkladným studiem
vlastním. A chceš-li nabyti důkladného poznání
v oboru jedaom, sotva ti zbade Čas na rovněž
důkladné studium oboru jiného; a při tom roz
hodné se ti Času nedostane na zovrabné studium
čtyř až pěti oborů. A nahražaješ-li trhliny svých
vědomostí papouškováním nepromyšlených trazí
Masarykových, nechlub se nepoctivě originalitou
vlastního myšlení. Kritisaj toliko to, Čemu sám po
Destranném u avědomitém studiu dobře rozumíš,“

Leč — mládeži pro jalovou popularitu se
pochlebovalo až přiliš. A teď mladiství kolci stojí
Be svojí zbraní bezradně — jako v mlhách. Toť
tedy „positivní výsledek“ všelikých azkroncených
analysí, dedakcí, kritik, paralysí atd.

Naše spása v kultuře! Tohle jest přece heslo
moderní. Ti katoličtí naši otcové, kteří skládali
překrásné plsně duchovaí i světské, byli ještě
málo zušlechtění. Ty babičky, které svými krás
nými pohádkami sypaly květy poesie do dětských
daší, byly teké duše málo jemné. Tedy výše, výše !
K pravému jemnocitu pozvednou náš národ teprve
lidé z rudého a pokrokovéko tábora, jak jejich
listy nasvědčují. Na př. v Hořicích vycházejí „Nové
hořické noviny , pyšně se zvoucí,Politický čtrnácti
denník demokratický“. A že takový list šíří kra
socit, lásku k bližnímu, svobodu a jemnou mluvu,
o tom se můžete poučiti již z jediného čísla ze
dne 3. t. m. Jsou tam na př. tyto perly: „Komu
by bylo napadlo, že zde založena bude filiálka
klerikálního sdružení Královéhradeckéko, jednota
či stáj nebeských koz? Komu by bylo napadlo,
že paní některých předních rodin místaích při
stoupl 8 dcerami k nebeským kozám se svolením
svých mužů . ..?. . . Kdo by ae byl nadál, že
v radikálních Hořicích zazní odporný a hloupý
mekot nebeských koz i v divadelním sále při
vážné schůzi? Komu by bylo napadlo, že v růz
ných místnostech holičských, pekařských a jiných
bez pokárání a opovržení 86 strany občanstva vy
věšovati se budou plakáty o schůzích a zábavách
klerikálních a plakáty doporučující odebírání oblu
pajícího a při tom strašné naivního klerikálního
tisku? .. . Kdo by si byl pomyslil, že veškeré
hasičstvo, spojené v Hořické basičské župě, spo
kojí se se stájí nebeských koz jako se spolkovou
místností a že rázný kr-k vojických hasičů zů
stane bez podpory, že miue bez okamžitého vý
sledku? A přece jest tomu tak.

Kdyby byl někdo před několika roky dovoli?
si tvrdit, že je v Hoticích něco podobného možno,
neušel by snad sám citelnému pokárání, Bouře
odporu byla by se zvedla, kdyby ae byl stal
pokus, založiti zde klerikální spolek a nebeským
kozám a kozlům i jejich přechovávačům bylo by
vypovězeno kruté nepřátelství a boj na život a na
srort, tak že by jejich odporný mekot na veřej
nosti ani nezaznél. Does si. však toho nikdo ne
všimne .. . Buď způtečník — nebo člověk pc
krokový! Něco třetího — mixtum compositum —
je nesmysl, je sebevražda Ssvobodomyslnosti. Tak
by museli klerikálové za nějaký čas nadobro
avítěziti.

Vyhýbejme se proto klerikálům jako prašivým
ovcím. Nic 8 nimi nemějme, nic jim nevéřme, za
Čechy je nepovažujme, nic jim nedávejme a nic
od nich nechtéjme a nekupujme. Nastrpme již na
dále, aby klerikáloí hlíza a jezovitský mor začal
se opět jako ta nejnebezpečnější rakovina zažírati
do českého lida, který jicak dřív nebo později
musil by neřesti této za oběť podlehnout. Víme,

Jako obyčejně zdola. Malý lid musí pochopiti, že
za vlády klerikalismu by jeho pouta ještě pevněji
byla zkovana. Budiž nvším úkolem v době pří
tomné a další očistiti Hořice od této klerikalní

prašivipy . . . .* — Takhle vábí „demokratický
čtrnáctidenník“ katolíky k národnímu epolupra
covnictví. Jest potom divu, že lidé „zušlechtění“
úvabami a řečmi podobuého rásu uřvali v Hořicích
našeho řečníka a děkano-i vytloukli okna?

Majitelé vyčší morálky, citláví kritikové ji
ných stram, obruťte trochu posornost také k činům
poMavárů vlastních! Die 19. t m. napsal „Čas“:
„Na schůsi konvikteké dne 10 února dr. Podlirný
vykládal, že kandidující prof. Masaryk ani nevědál,
že on — dr. Podlipný — dosud byl poslancem sa
Staré Město. Okamžitě byl usvědčen s překruec
vání. Zdálo by se, že takový mož je od té

minuty ve veřejném životě nemožný. V jinýchsemích jistě by nemožný byl pro tento jediný do
klad úskočnosti, neprardomluvnostt: U uda se sm



lhát “ Kdo by nepoctivosti a surové nájezdy tohoto
listu neznal, myslil by, že čte výron hluboce ura
ženého, citlivého svědomí. Připustme, že dr. Pod
lipný si selhal. Co jest to však proti rafinovaným
pepoctivostem pokrokářů, o nichž by se daly psáti
celé knihy! „Časn“, který nedávno se velice
mravně rozhořčoval nad všelikými „Fučíky“, svě
řena od dra. Stránského před několika dny ještě
důležitéjší práce očistovací, do níž se mu nijak
nechce.

Stránského „Lidové noviny“ edělily, že Haj
nův žurnál podvádí savé čtenářstvo fingovanými
dopisy „e«Moravy“, kdež se brabě nadává lidové
straně moravské. „Lid. noz.“ objevily v pisateli
těch dopisů Kršku, který prosil prý Stránského
za přijetí do „Lid. novin“, což odmítnuto po se
snání jeho charaktera. Pak se stal obecním píša«
řem v Židenicích, ale brsy pro nepěkné kousky
propuštěn. Hajn byl sice sám upozorněn na ty
přebmaty, ale přece jej přijal do slažby; dovolil
mu zváti ve vlastním listě Svozila „redaktorem
sebraným na veřejné ulici, prostitutkou, která
hledá svého přechovávače.“ „Lid. nov.“ pokračují:
„Nejde nám doeš o Kršku... Ale nemíníme
dále trpět, aby p. Hejna, jenž se tolik naumravňo
val, že mu páchne mravností z úst,... beztrestně
trpěl toto individuum v redakci „Osvěty lidu“ a
pouštěl je na vás jednou týdně se řetězu a při
tom kandiaoval na program a doporučení strany,
jejíž předsedou jest prof. Masaryk, aniž by někdo
z vedení strany bral za tato hulvátetví, jež přece
nespadají do soukromého, nýbrž do veřejného ži
vota, zodpovědnost... Číníme na Kršku a Al.
Hajna přímé udání pražskému vedení české strany
pokrokové a doufáme, že bude naše udání — ne
rozpakujeme se užíti toho slova zde, kde jde o krá
deže, zpronevěry, zneužití úřední moci a na cti
utrbání v pravém smyslu těchto slov — vyřízeno,
ažezněho budou vyvozeny důsledky, nevyvodí-li
je p. Hajn sám.“

Tak psaly „Lidové noviny“ 3. úoora, ale
v „Čase“ ani mak. Hajn odpověděl, že prý podal
pomocnou ruku člověku vinou poměrů (!1!) shrou
cenému, aby mu umožnil návrat k čestoému a
řádnémo životu.

Nato 5. t. m. „Lid. noviny“ odpověděly, že
žurnalistický stav není polepšovna, a že Krška
v době, kdy psal útoky na prostějovské politické
vedení, ucházel se současně u téhož vedení, ©
místo redaktora Hlasů z Hané.

Nemůžeme zde citovati všecka obvinění dal
ší, ale uvedeme ještě aspoň něco ze dne 11. t.
m. V „Rozhledech“ nalezl miloardný útulek článek
jednobo člena lidové strany moravské proti dra
Stránskému. Redaktor Pelcl sám však onen článek
v poznámce hodně zkritisoval. Haja však chy
trácky nepsal: „Rozhledy“ napsaly o dru Strán
ském . . “ Nyní citován článek onen (mimore
dakční) s vynecháním toho, co sama redakce k
němu připojila.

Leč p. Hajn měl přitom kuráž ještě větší.
„Lid. nov.“ o'tom dne 11. t. m. píší dále: „Ježto se
ma tón citovaného a v „Rozhledech“ uveřejněného
článku nezdál dosti neurvalým, zfalšoval tento
článek asi na 15 místech, vsunul do něho
celé věty, které v „Rozhledech“ vůbec ne
byly otištěny, opatřil ho poznámkami o li
dech, o kterých se v „Rozhledech“ vůbec
nemluvilo (dr. Bulín, chefredaktor Štěchov
ský), a takto zfalšovaný článek vydal za článek
„Rozhledů“ a ověřil svým podpisem, spoléhaje
patrně na to, že jsou „Rozhledy“ náhodou v Par
dubicích málo čteny.“

Nebudeme se plésti pánům do sporu, pokud
a jak se Krška provinil, „Lidové noviny“ i „Oav.
lido“ nalbaly se až dost.

Tolik však předem pravíme, še Hajnovs se
mestane nic. Možná, že pro oko se sejde nějaký
čestný soudní tribanál, který už se uradí o tom,
jak má býti vlk nasyven, aby koza zůstala celá. Ne
boť — až by Hajn na odvetu začal zase rozpřádati
řečo žnrnalistickóémumění masarykovakého „Času“,
nastaly by chvíle ještě mrzutější. A potom by do
vedl Hajn zarýti taky osobně. Jen pozorujte, jak
slídivě nahlíží, co který katolík jí, co utratí, jaké
potraviny mu nesou do domu, s kým mluví, atd.

Pokud Hajnův orgán besecině falšoval vý
roky „Obnovy“, nebyla bouřešádná. Potud Hajn
platil za muže zvlášť čestného. Vždyť přece byl
ještě do nedávna předsedou výkonného výboru
České strany pokrokové. Nic mu nevadilo, že jeho
orgán častoval své odpůrce sprostými nadávkami,
sa které by se forman, nezkažený židovským ti
skem, rozhodně styděl.

Páni pokrokáři, odvašte se pouze vysloviti
nějakou takovou přezdívku ve tvář svým stoupen
cům a dostanete okamžitě ránu! Snad víte, co
dělal dr. Lhota, kdyš mu přezděno pouze „Bum
brlíček“. Jak by teprve bylo, až byste nadávali
i svým lidem po příkladě „Osvěty lidu“?

Nie platno nebylo, že „Obnova“ dokázala
Hojnovu listu tolikrát besectné úmyslné lbaní a
že tak dlouho marně po takových podvodných
správách šádala buď důvody uebo odvolání.

Hroší kůže „vyššíchmoralistů“ nezachvěla
„se ani tehdy, kdy Hajnusvědčeného násilníka dra
Lhoty tolik se zastával a čest stýraného kněze

ve Dr. Stránský by přece měl věděti, že pokror. y přeceměl věděti, še po
kářeká klika jest pásmem 'jedním, že jest gordic

kým uslem pevně spleteným, s něhož těžko jeden
provázek odstraniti. Tady by pouze prospěl Ale
xandrův meč, který by roztal předivo celé. Leč —
pokud tato šurnalistika bude k radosti židů dále
katolictvo nepoctivě napadat, potud uzel bude
v bespečnosti. *

Provede se nejvýš pokroková ceremonie, a
p. Hajn bude „s povýšeného blediska“ odeuzovati
„nemravnou žurnalistika“ stran jiných dále.

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací a podpůrné práce.

Násilnictví vídeňských soudruhů pokračuje.
„Christlich-soziale Arbeiter-Zeitang“ táže se na
úvodním místě: „zijeme ještě ve státě právním?“
Ukradne-li obvžák bovska, jest zavřen, žebrá-li,
jest také ovězněn. Leč systematickévydírání děl
micívaa chladnokrevné olupování dělníků o eris
tenci jde nerušeně dále; radi soudruzi v tomto
bezcitném řemesle pokračají stáles větší trou
falostí. Týž list uvádí noré doklady radého
vyssavačetví. V elektrárně „Internacionální
elektrářské společnosti ve Vídni“ jest jistý
počet dělníků, kteří s radými nechtějí se sdru
žovati; odpírají platiti na štváčskou činnost
socialistickou. Jakkoli radí vědí, že elektrárna
stane se nyní majetkem obce, přece jako šílení
si počínají vůči děloíkům neodvislým. Na 170
soudrahů podepsalo list, v němž žádají, aby
byli z práce propuštěni ti dělníci, ktří se
zdrábají vstoupiti do rudé organisace.

Jiný příklad. Někteří dělníci firmy „Rast
a Gasser“ obdrželi zvláštní přípis. Prý na shro
máždění 21. ledna 1908 bylo seznáno, že ti děl
níci nepřistoupili k organisaci, ač v Čase ráz
ného rozhodnotí rudých již byli v továrně. To
prý způsobilo v organisaci veliké překvapení.
Dopis jednotlivým dělníkům noesocialistickým
zaslaný slibaje: „Vaši tovární kollegové míní
v provádění tohoto usnešení vyvoditi uejkraj
nější důsledky, t. j. s vámi společně nepraco
vati, jestliže byste během následujícího týdne
k organisaci nepřistoupil.“ Podepsán jest rodý
dělmcký výbor truhlářů ve Vídoi VI, Konigseg
€Asse 10. — „Napomenutí“ to zoamená jinými
slovy: „Křesťanský dělníku, neučiníš-li svéma
přesvědčenía svoboděnásilí,nebadeš-liplatiti
na naše štvaní proti katolictva, připravíme tě
o chleba. Naložíme s tebou jako s vyvrhelem.
Ty musíš podporovati naše protináboženské
rejdy; jipak zkusíš hůř než kriminálník“ —
Taková bezcitná násilí páchají se nerušeně
ve státě, jejž nazývají naši odpůrci „státem
zklerikalisovuným.“ Kdyby se někdv ozval, že
křesťan udělá líp, koupí-li u křesťana než a
žida, už jest trest na krku.

Ale celá existence křesťanského dělníka
je vysazena mstivým úderům soc. demokracie,
ktera bez milosti olapuje dělníkyo všecko, co
vůbec mají — o práci.

Práce pruských soudruhů. Že strana radých
soudruhů, jež drze blásá hesla volnosti a bratr
ství, jinak je provádí v praksi, o tom nejvíce
důkazů mohou podati křesťanští sociálovéa
máme dosti příkladů i v Prostějově samém.
V Bielefeldu (Německo) odsouzen soc. dem.
A. Haleoz ke 40 mrk. pokuty, že ztýral křest.
dělníka. V témž místě odsouzen 27. pros. m. r.
Th. Arnoldua ke třem týdnům do vězení taktéž
pro ztýrání křesť. dělníka. Dne 4. ledna t. r.
odsouzen tamtéž soc. dem. Majer na 1 týden a
soc. dem. Greunegras ku 35 mrk. pokoty —
všechno pro týrání křesť. dě:níků. 8. ledna t. r.
odsouzen soc. dem. Koskamp k 6týdnímu vě
zení a úředník soc. dem. odbor. sdružení Base
ke 14 dnům vězení, všechno pro ublížení křesí.
dělníkům. — Ovšem tak potrestáni násilníci
v Prasku. U nás c. k. sociální demokracii 5
kají se komplimenty.

Láska k dělnicivu čí k bidům? Poněvadž
v Prostějově drabotní poměry těžce tísnily děl
nictvo, tu dělníci křest. soc. a nár. sociální,
pracojící za pakatel, podali žádost bohatým
židovským továrníkům, aby jim mzda zvýšili.
Chtěli úprava mzdového cenníku. A co radí?
Prohlásili, že oni vyjednávati nebudou, protože
prý továrníci přidati nemohou.

Noví hosté s lacíného kraje. Před senátem
zem. soudu v Praze asedl dae 12. t. m. na la
vici obžalovaných 39letý dělník špeditérský
Fr. Jahoda, soc. dem. důvěrník. S ním dražně
před soudce zasedli též jeho soudruzi Granát,
Vejmelka a Ehrlich. Dělníci ti stěhovali loni
sazárnu firmy „Unie“ z Karl. náměstí na Vyše
brad. Při tom ztratily se jen — čtyři centy
sazečských liter. Jaboda byl náhodou přistižen,

že měl při svém tajném nmění nějaké pomoc
níky — Granát a Ehrlich u soudu vyvázli, ne
nalezlo se proti nim důkazů. Zato však Jahoda
uznán vioným a odsouzen na S měsíce; Vej
molka dostal měsíc těžkého žaláře 8 posty,
Jaboda byl již jedoou prokrádež trestán. Ne
zapíral, avšak prohlásil člechetně: „Ale teď,
co jsem 500. dem. důvěrníkem, sl dám pozor,

aby mne nezavřeli.“ Tak tak! Jen podrahé při
kradení větší pozor!

Světlo rudé kuliury v Nov. Bydšově. Zač by
platili soudruzi venkovětí, kdyby nenásledovali
světlého vzora socialistů pražských A vždyť
to ostatně ani není přetěžká práce kolturní
vytlonci spolubližnímu okna. Nač tedy zahálet ?
Pekaři novobydžovští, jimž židovští lichváři
bursovními čachry zdražili mooku, musili také
zdražiti chléb. A myslíte, že snad radé šiky
byly vyzývány, aby dělaly randál před poši
dovštělými bursami? Ale kde! Nerozumné
mládež, štvaná v Nov. Bydžově od rudé strany,
táhla v průvodu po městě, provolávajíc banba
pekařům. Do krámo Bandyšova bázeny ka
meny, sklo řinčelo tak, až rodina Baadyšova
muosila utéci do zadní části domu. V krámě
shledáno kamenů na půl nůše. Pak obšťasten
lidumilnými kameny krám pekaře Likovského.
Házeno i do okea prvního poschodí. Ve mlýně
Kleinově rozbita téměř všecka okon i okenice
o skladiší. Rozbíjeno stataě i na jiných místech.
S takovou dorozumívací politikou ovšem úřady
nebyly spokojeny a pohnaly „avědomělé“ bo
jovníky k zodpovědoosti. Před krajským soudem
jičínským zatím byli odsouzeni: Jaroslav Dou
brava 18letý dělník, do žaláře na 6 neděl, Fr.
Dlouhý, I5letý učeň, va 6 neděl, Marie Javňr
kova, 20letá dělnice na 3 neděle, Frant. Ho
mola, 18letý trahlářský pomocník na 4 neděle,
Frant. Homola, 17letý malířský učeň na 3 ne
děle, Jos. Vojtěch, 20letý bednářský pomocník
na 4 neděle Marie Majorová, 19letá dálnice na
3 neděle, Anna Matuchova, I5leta délnice na
14 dní a AntonínHouška,2lletý kočína4ne
děle. Zajisté sami velicí sociální politikovéI
Tihle asi sotva z vlastního popudu Šli vyku
návati náhlý osod| Hlavní štváči, kteří poslali
tak mladou Ččetu napřed, jsou zajisté hodně
mazaní; ti se pěkně ukryli. [ntelektuelní pů
vodcové takového násilí by však zasloužili da
leko větší trest, než ubohá svedená mláde“. —
S jinými výtržníky bude se konati hlavní pře
Mčení později.

Socialistický swrovec.Baštou socialistického
dělnictva v Ub. Hradišti je sladovna p. Fiirsta,
kde sociální demokraté terrorisují dělníky,
kteří s nimi v zásudách nesooblasí. Tak v pon
dělí, due 17. února „soudruh“ Jan Chrástek
z Kunovic nabádal v práci ve sladovné děl
nictvo ko stávce; když ma dělník Jao Slováček
mírnými slovy a rozomoýmmidůvody odporoval,
vrhl se Ubrástek na něj a poškrtil ho tak dů
kladně, že masil býti přivolán lékař Dr. Brau
ner, jenž shledal u Slováčka značné pohmož
dění trabic. Zraněný sociálně demokratickým
sarovcem dělník Slováček byl ponechán v do
mácím ošetřování a proti „soudruhovi“ Chrást
kovi učiněno trestol oznámení.

Prof. Masaryk stále mluví o humanmité,o
svobodě a — přitom pochlebuje sociálním demo
kratům. Jeho tělesný žurnál dbá úzkostlivě toho,
aby si tyto násilníky nepobněval,

Kdy konečně Masaryk rásmě se osve proti
stále rostoucímu katanství rudých „svobodomysi
ných“ fariseů, před nímě není slušný člověk Des
pečenšívotem? Chunuří-li Masaryk učenou tvář
Dad „punovačností katol. církve“, prohlašuje-li
se za apřímného zastance svobody, jest jeho
povinností na předním místě zkritisovat jed
nání té strany, která pod farizejským pláštíkem
svobody a bratrství páchá nerašeně barbarské
násilí. Taková strana přece jest skutečné svo
bodě nejnebezpečnější.

Ovšem Masaryk jest příliš opatrný, pro
tože by mu radí ukázali, zač je tobo u nich
loket. Přišel by o popularitu — a tak 8e bude
„mravně rozčilovat“ jen nad naší církví.

Katoličtí dělníci, vstapujte k vůli záchraně
svojí svobody bromadně do „Všeodborového
sdražení křesť. dělnictva“; jinak se s vámi
bude jednati pro vaše přesvědčení jako 8e zlo
činci. Vzhůru všichni do katolické organivace!

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Prase. Zábavy ve

černí. Řídí Em. Žák. Ročník 28., čís. 5: Doktor
Smrčka. Napsala Frt. Berková. Za 1 K. — Boh.
Brodakého sebrané spisy, sv. X. Fenilletony. Seů.
132.—134, za 90 hal.

Z nakladatelství Máje v Prase. Almanach
praktického člověka na r. 1908. Ročník II. Uspo
řádali dr. D. Panýrek a V.Štech. Za 2 K. — Zlatá
kniba české ženy. Ročaík I. Uapořádali F. Herites
a F. Neumannova. Obě koiby jsou velmi praktické,
vnich jest uloženo pro každého mnohé poučení. —
R. J. Kronbaner: Dana a jiné povídky. Za 4 K.
— Marná chlouba. Ze španělského přeložil A. Pik
bart. Za 3 K. — Paul Bourget: Milosrdenství

eny a jiné povídky. Přelošil dr. J. Guth. ZaLA K.

Nákladem J. R. Vilámka v Fyase. Vilimkova
humoristická knihovna: Historie modréhovelblouda.
Píše R. Hašek. Seš. 48.—b2. po 80 hal. — K.
Tuma: Garibaldi. (Knihovny historické a kultarní
seš. 10. za 48 hal.



Z nakladatelství J. Oy v Prase. Lidové
rospravy lékatské. Pořádá dr. L. Haškovec. Čís.
76. O rýmě. Pojednává dr. Kutvirt. Cena 1:20 E.
— Slavische Roman-Bibliotbek. Prager Gescbich
ter. Česky napsal Ig. Herrmann. Přelošila- pí.
Auředničkova. Beš. 4. a 5. po 32 hal.

Národopisný věstník českoslovanský. Vydává
Společnost Národopisvého Musea Českoslovanského.
Red. dr. J. Polívka. Ročoík III, čís. 1. Obsah:
J. Kopáč: Horácké čepce ze Zálesí. V. Vávra:
Hořičky. — Literátura. — Zprávy o muselch a
společnostech národopiených. Jako příloba: Povídky
kladské. Sebral J. Kubín. —-Národopisný věstník
vychází 10krát v roce Předplatné i s členským
příspěvkem Společnosti Národop. Musea Českoslov.
činí na rok 6 K. Administrace na Smíchově, za
brada Kinských.

„Krása našeho domova“ jest název illustro
vaného měsíčníku, jehož za redakce F. Táborského
a B. Jedličky-Brodakého vyšlo právě čís. 1. roč
IV. Časopis tento všímá ei bedlivě přírodních
krás naší vlasti, pracuje ve prospěch zachování
historických i přírodních půvabů českých krajů.
Předplatné 4 K ročně. Členové Svazu čes. spolků
okrašlovacích, kteří platí roční příspěvek 6 K, do
stávají časopis zdarma. Administrace v Praze na
Betlemském nám.

Chci šít. M. A. Šimáčka sebraných spisů seš.

v Praze.

Jan Stoupa v Praze,
nyní

Jindřišská ul. č. 1.
DOPORUČUJE CT. OBECENSTVU

Op> Svůjk svému!<

Rudolf Váňa
v Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporučaje svůj hojně zásobený

obchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj

šími likéry, koňakem atd.—
Moderní pražírna KÁVY.

OL jo„—————
Xlelier sochařsko-řezbářské

234 :2 pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
T FĚTIDOMÍ C. 286.

Doporučaje se slušně P, T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatolen, křiitelnic, spo
vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.3
Opravuje u obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rospočlyna pošádání.

ŘÁŘKŘÁŘÁŘÁŘÁKÁ

Veledůstojnému duchovenstyu
doporučaje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

1:kostelní a pozlacovačsíví ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd.
Křížové oosty a Boží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spocielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty 88

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnutí.

i NAVŠTÍVENKÝ
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Á

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

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

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru fraoko.ČES
Chrámové svíce
voskové W svíčky a obět. před

jemi krve a ranami,
též krášlené s be. | zápalkový drát,
ránkem velikonočním, svíce obětní"if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

. : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Vyznamenáne na výstavách:
Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1005, alatá
medalie.Londýn 19065, zlatá medaile.Praha 1005,
diplom čestného uznání. Videň 1006, alatá medaile

Antverpy 1000, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorkya cenníky zdar7 | » frankoUDO

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

dle liturgických před- mětypro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové< zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce lustry,—— svícekostelníste
(paškaly)s krůpě-7

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje re

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

k zhotovení veškerých k6=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostnéj
žího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněne
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky Jsou Jeho
Biskupskou Milostí revide=
vány.

Mešní: nádoby jen v ohml
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

orky, «spočty, nákresy i
hotové zboží na ukázku franko
se zašlou.

Chuděím kostelům možno splácet bes přirážek.
SRB“ Sia odporučení a čestných uznání po race. “Vjiši

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodu domácímno.

Svolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
an .ků „pakových atd.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované,

z pevné tvrdé sádryvelice levné.

O O NOVE AA
Důležité upozornění.

Vys. důst. duchovenstvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a pensionátům !

Osnamuji velect. P. T. svým příznivcům a sákas
níkům, že rozšlřiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jesl mi umožněno pří
odebírce aspoň tří s veškerého sboší čítali ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokátal, še možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická ve všech vůních i cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústné vody. Kartáče na vlasy,
IWWobeny,kosmetiky, baroa na vlasy, vůně ve stkvostných
kasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr osdobných jeblic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž všeliké potřeby a práce olásenkářské vyrábím
Vlasy ustříhané nebo oyčesoně| kupuji sa emy

PRE“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "JN

. Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,

Btovární sklad mýdel, voňavek a tolle'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

Služební výkaz m
jako příloba k žádosti o kvimkvomálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 82)

dostati Iae 1kmaza 3hal. —60 kusů ||
sa1K

v blekupské knihtiskéngě

hn m
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílé na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druků pravých

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

„ zemských.
Četná uznámí zvláště z kruhůvele

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
luze mého ryze křesťanského závodu za

:

dobu více než třice*iletého působení.
Č Učiňte, prosím, malou objednávku na

Velejemnélátky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

zkoušku.

XČB3 X CS3XE8IX C6 XGO3

A JanKyšnín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umiloeký závod —

pro Málbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

Sice i se šelemým
rámy, sílémi vsazením.

Yeskeré rozpočty, skizzy 1 odborná rada bezplatně, boze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP-Nesčetnájveřejnái. pisemnápochva'néuznání. "ij

Založeno roku 1826.

Pánům skienářům A zahradnícam

nabízíme sklo tabulové do pařeništ

30/30 cm po 16 hal.
26/26 „ „ 12 „
24/24 , „ 10,

50 kg tmele sklenářského za 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušecé diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Gklady tabulového skla.

W EC.V. Skuherský,
c. a k. dvorní dodavatel

KXRXKXXAXMAX AXRXAXAXM

PRETOTE

FOTODETOTOTATNCJISTÉ:

[PDLN

Hradec Král.,
proti botelu „Merkur“

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
SED“skamny! beznichJN

firmy

Josef Komárek,
závod pířský, zařiz ode
vodě, Kromosvodů,bivalch Uakostrojů old.

v Hradci Králové,
Ž1IŽKOVOnáměstí čís. 413.

Ceaníky zdarma » franko.

E63XCBDXROD[XIGODXČEDXKED

OC

DO00O000000000O0AX
Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

BMoblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště ra svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.

KOOODODODOODODOGK

Křeséní liséy
(ex ofo) 40kusů za 60 haléřůnabisl

— Aokpská knhtskéma

Žádejte všude
u každého kupce, drog.sty i lékárníka

== Matiční=

mýdlo toiletní
ve prospěch

Ústřední Matice Školské a Matice Ostravské.

Vyrábí se ve třech drasích k prodeji na 20, 80
a 70 bal. za kus. Je to velmi jemné toiletní mýdlo,
příjemně na pleť působící a při tom opravdu levné,

svláště drah 70 hal. předěl i ta nejdražší mýdla
cisí.

Kupujte tedy jenom Matiční mýdla, podporujete
tím Matici a podpora tato nic vás nestojí.

Matiční mýdlo vyrábí výhradně

J. Pilnáček,
továrník

=== v Hradoil Králové =%

AMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin

se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná,

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

88 dostati «ze levně

v Biskapské knihtiskámě v Hradci [nloré

a m Um a
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ .v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král České.

Vzorky a cenník zasílají se sdarma a franko
a požadují se nazpět jen tevkráte, nebylo-li nic
objednáno.

a
Ordinariátním listem nejdůstojnější Biskapské kon
sistoře v Hradci Králové byl závod můj již roku
1888 k nákopa voskového světla důstoj, duchov,

správám dop"ručen.

Velodůstojnému

duchovensóvu!
Praha-!, ul.Jan Olaněk,ss

J čís.19n,rob
Konviktské ul., padř spe
cielné na kostelné náčiní, dovoluie

1doporučíti svůj hojné zásobený
A aklad ve vlastní dílné ručně prace

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: mopatrence, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádoby af. d, vše
v přesuém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ráce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chodáím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádmépresované vý

robby bescenné. Vše posílám již posvěcené.

= ÚŽAS=
vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

-=$Josef Jelínek, 5
s: mydlář v Hradoi Králové. u

aZvlá
: závodu: :

Osvědčené mýdlo jádrová, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí i Dej
citlivější kůše. „Saponit“ a „Albín“ a vůní
i úalkovou. HE

Oenniky sdarma a franko.

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

zárokujevklady4',/%, 59, až 5,
Záruka K 656.139-57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. břesna 1907
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

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

váren atd.

) Velieré Ipředběné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda l Zakrovemaká, tekraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Naše volební úspěchy.
(3) Slibovali jsme si od nynějších voleb

mocho? Nikoliv ; vědyť víme, že dosavadním
volebním řádem jest veliká většina našincův
o volební právo připravena. Strana lidová ne
mobla přece čekati příliš mnoho hlasů při vol

báčův. Ostatně strana soc demokratická, která
ulovila při říšských volbách tolik mandátů,
soustředila na svě kandidáty ještě daleko
meuší počet hlasů než lid katolický.

A nyní — i při tolik přistřiženém voleb
ním privu? Jediná strana naše vážně imponc
vala jako sokyně agráruíkům. Bylo to patrno
z jejich zlobných nájezdů, jež směřovaly vý
hradné proti nám. Katolická strana jako poli
tická zápasnice jest ještě tolik mladá a přece
ze všech bojujících stran počtem volebních
lístků stojí na místě drubéro, jakkoli zanjímala
co do počtu hlasů při říšských volbách místo
třetí.

Takovému velikéma rozmachu jest se co
diviti, třebaže mandáty acbvátili valnou vět
Šinou agrárníci. Síla strany politické musí 8e
spíše měřiti počtem blasů než číslem obdrže
ných mandátů.

Při volbách do zemského sněmu neměli
jsme co ztratití, Vytábli jsme do boje, abychom
získali. A přes fanatický odpor protivníků zí
skali jsme aspoň něco. A daleko větší chloubou
jest pro nás vslíké vátěsství morální. Nám nepo
mábaly tučné fondy šlechtické, nám nekorte
Šovaly celé zástupy placených námezdníků,
kteří slouží ochotně tomo, kdo jim bodně za
platí. Našim kandidátům nepřišel s vydatnou
pomocí některý ministr. Na statisíce letáků
nebylo peněz. Nezastrašovali jsme vyhrůžkami
a pustým terorismem svoje politické soky. Na
opak kdo k nám se přidával, zkosil často jako
močedník; našim bojovníkům, tolik nízce tu
peným a na existenci ohrožovaným nemohlo
se jednati ani o zisk ani o slávu. A přece je
pevné přesvědčení vedlo do nerovného a sví
zelného zápasu. Věra jest div, že po tolika
protikatolických lžích, roznášených písemně
i ústně dům od domu, nalezl se tak obrovský
počet wužů katolických, kteří se zviklati ne
>>- -—-—-———>]"ůóůŮUHÓóFEUILLETON

Hospodářský rádos.
sU Bronců už mají Honzíka doma«, sdělo

vala tetka Zelinová. +Vyhlíží nějak smutně, Myslím,
že na té bospodářské škole špatně dopadl. Už dva
dny se ani venku neukazuje. A co bylo dřív chlu
bení s jeho vysvědčením l«

>Hm, mladý fAamaje toe, dodávala Jahodka,
»Starý mu posílal dost a stará ještě podsypávala
pod rukou, aby tatík nevěděl. A synáček si myslil,

"še může dělat kavalíra. Jestliže propadl, patří mu
to — furiantovi, Už si pomalu myslil, že nad něj
mení. Jako by ti lidé, kteří se do strhání na poli
nepracují, byli malichernější než takový pán, který
zvelebuje hospodářství jazykem v hospodě l«

»Víte, ale starého Bronce je mi přece líto,
Je od práce celý hrbatý, utrboval si, aby z hocha
něco bylo — a teď tu mášla ..,

Jeník Bronc pět dní se mezi lidmi neukazo=
val. Pak vylezl nesměle — jako k jaru blemýžď
ze skořápky. Za týden však chodil sebevědomě.
jsko lajinant. Z rukávů mu vyblédaly pékně že
hlené manžety, v ruce se točila tenké, elegantní
holčička, Navazoval styky se starými známostmi

/ snovu. A tvářil se tak učené, jsko by byl členem
zemědělské rady. U muziky dělal demokrata,
v bospodě při zábavách zpíval jasným tenorem,

-před staršími rolafky představoval učenou, sta
rostlivou blavu, jíž nic tak na srdci neleží jsko
svelebení bospodářství,

Zlatý mladík! Aby se vědělo, co všecko
v jeho blavé jest ulošeno, jsk kombinovaný my
enkový proud v ní pracuje, udílel na potkání
taždému moudré rady zcela zadarmo. V hostinci

„tsível často hotové učené přednášky, aby se du
devní obzor i těch nejprostějších sedláčků trochu

dali a ošemetnou přízi lstivých nepřátel u1ě
doměle problédli Věru banba mlovit © tom,
jak chápali agrárníci občanskou svoboda lidí
jiných. Kdybychom my dobyli větší počet mandátů
prostředky takovými, jako si dopomohli k rosmno
šení svých poslanců agrárníci, pak by to byl po
čátek konce.

Neznamená vědy fysické vítězství skutečné

rokou dalšího rozkvětu strany. Doba morá'
ního rozkvěta strany agrární minula již dávno

řed těmito volbami. A za mravním úpadkem
bude následovati neůprosným a zcela přire
zeným historickým zákonem i chvíle porážky
fysické. Pohlaváři strany agrároí, která jest
dosud tolik mladou, „vynikli“ již nyní tak
křiklavým sobectvím, jakého se nedopouštěli
náčelníci žádné jiné strany politická v Čechách
v prvých letech jejího trvání.

A co se dělo ve straně agrární, když za
čaly proskakovati na veřejnost zprávy o cham
tivosti vůdců? Místo očisty právě největším
dietářům jako „mučedníkům“ svěřovány funkce
ještě důležitější a výnosnější. Tohle kdyby se
dělo ve straně naší, sasasena by byla politickému
snažení katolickému ráma smrtelná. A násilím,
nespravedlivým tupením žádná pclitická spc
lečnost dloaho u vesla se neudržela. Nezištná
píle, charakternost, důslednost v dobře pro
myšleném plánu a Šetrnost k těm, kteří z ne
uvědomělosti jinak smýšlejí, toť jsou nejlepší
záruky bezpečnosti strany.

Dějinný vývoj a pokrok nelze bez těžkých

ková strana, ktorá bez vybírání prostředků

může se bezpečití, že základy jeji moci jsou

za každoa Cenou na vrcholu hned a cbytla se

Ale právě v nerozamném chvatu jejím leží již
zárodek rozkladu.

Přemýšlejme: Ti mažové, kteří se posta
vili ve straně té oa čelná místa, aby ukojili
svoje sobecké touby a uby strýčkovsky za vy
datnou pomoc odměnili se několika jedno
tlivcům, jsou pány ve straně zase. Starý ne
blabý režim trvá v ní dále, a není naděje, žen
rozšířil. Huboval moc, jak jsme u nás se zemé
dělstvím pozadu, jak jesť potřebí veliké nápravy.
Zkušení sousedé naslouchalí mu s úsměvem.

Jeník šťucbal hůlčičkou do polí, prohlížeje
znalec ým okem složení půdy jako geolog, zvě
stoval, kde jest půda příliš mastná, kde by nave
zení .čkolika vozů písku neškodilo, kde jest n j
vyšší čas ke kladení trativodních trubek, kde má
být příkop hlubší. A moudrá jeho ústa chrlila u
žitečné rady,

Nejraději však mluvil o zelinářství, květinář=

še by odpovídala jeho talentu nejlíp pomologie,
to jest ovocnictví. Tolikrát poučoval mladéi staré,
co všecko už pomologie dokázala, tolikrát slovo
»pomolagie« vyslovil, až mu začali v obci říkati
pomolog.

Mladý učenec zvěstoval méně moudrým lidem,
že se zanáší také vypěstováním nových druhů růže
a že bedlivě studuje, jak by se dalo zvelebiti pěs
tění okurků,

-V hostinci brzy nato probodil rolník Kop=
five: Všude ten hoch poučuje, ale vysvědčení
nelkáže. -Že by, nějak vypěstoval větší nebo lepší
okurky, tomu já nevěřím,třeba že má zelenářskou

petržel, kapustu a v putně okurky, Ta však aspoň
vydělala svou řečí přitom hodné peněz. Zato Hon
sík zas mluví bodné na dluh, do větru.«

sAle talent k zelinářství máe, vztýčil prst
Jiránek. To dokázal už tebdy, když mu bylo devět
let. Přemýšlel, ikudýroval, nejednou vzal tatíkoví
tři cibule a vsadil si je v zabradě pod křoví, aby

Koženému: »Já ti budu mit cibule Vsadil jsem
s tři, aby tatínek nevěděl, Už se mi ojmuly, Na
podzim to vykopím; jistě pod každým skeřem=
budu mít aspoň pět. Byly ty vsazené takové

Iniarty se počítají levně. ň
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se v dobledaé době změní. K tomo všemu do
stali na Jímec nové hvězdičky dietáři jiní. Co
od takových lidí lze zvláštního pro národ če
kati? Mladučeši div radostí se nezalkli, když
hlavně na základě svél» ostrého kritisování
porazili na hlavu stranu staročeskou. Jejich
radost však netrvala příliš dlouho. Po prvním
opojení národ brzy vystřízlivěl, žádal práci po
sitivof; tázal se, kdy positivní politika mladc
česká vykáže konečně lepší a trvalejší výsiedky
než politická cesta staročechůKritiky na mlade
českou bezradnost množily se stále více, vítě
zové jevili málo energie k důsledné a vydatné
práci, až konečně koráb mladočeské strany se
potápí. Kdo jásá před časem, trzy spláče nad
výdělkem. Co náhle vzplane, to také brzy dc
hoří,

Agrárnici dobře vědí, že volby nynější
neznamenají skutečný soublasný projev vec
kova; vědí, že palmu vítězství na chvíli třímají
v rakoa právě proto, že volební řád není li
dový. Moc jejich stojí oa základě — byrokra
tického obmezení volebního práva. Můžeme
tudíž pochopiti, proč se všeobecnému volebnímu
právu tolik vzpírali, proč na př. Zázvorka re
solatné volební právo nejširších vrstev národa
zamítal.

A teď?
Právě svým vátěsstvím ocitli se v neúprosné

pasti. Agrárníci badou oyní pa sněmu zemském

ním místě zodpovědnost za sněmovní politiku.
A uvidíme, jak se budou chovati k požadav
kňín lidovým. Všichni musíme nalehati na to,
aby agrárníci se přičinili o opravu volebního řádu
a zemskýchfinancí, aby plnili ty věci, kterév pří
číně náboženství slibovali.

Uvidíme, s jakou chutí do práce se pustí,
Uvidíme, zda zreformojí ten volební řád, j-muž
mají co děkovati za své maudáty; avidíme, zda

tytéž finance líp než ti, kteří tak velikých diet
nebrali! Uvidíme, zda ti, kteří se proti nám
spojují s židy a socialisty, budou míti větší
Šetrnost ke katolíkům než jejich předcbůdcové,

Zatím tedy pilně kontrolajme činoost no
vého sněru a žádejme neúprosně, vytrvale, aby
se přikročilo k zdravé politické práci!———
pěknél« Hloupý klouček si myslil, že se mu to
pod zemí rozmnoží jako brambory.«

Co se kmotři smáli, vstoupil do hostince
mudrlant Jeník. Poručil si pivo a za chvíli dával
na jevo, jak jest celý bolem schvácen, že ty krásné
otavy dílem tolik promokly, až se někde pokazily.
A mnohý ten prosťáček ani neví, co činiti, aby se
aspoň zachránilo to, co se zachránit dá, Prý se
má udélati prostorná jáma, tu jest potřebí vyzdít
a k tomu vycementovat. Pek vykládal cosi, jak se
dá na dno trochu soli, pak vrstva otavy; ta se
dobře ušlspe. Na to potřebuje čeládka dobré dře
váky na nohy. Pak se sype zase sůl a jakýsi
zvláštní prášek, na to opět se dá část nedobře
usušené otavy. Vykládal ještě dále do podrobna,
co všecko potřebí, aby seno nehnilo,

Když dokončil, poznamenal Jiránek: +A pak
ještě snad naposledy koncert při bengálském c
avětlení. To by mi moje hrstka sena přišla hodně
draho.« .

Sousedé se řehtali, až Jeník zrudl hněvem,
»Víte co, Honzíčku«, ozval se Kárka, »já

uznávám, že to není tek špatné, co jste nám zde:
vykládal. Jsem také pro pokrok v zemědělství, čtu
pilně bospodářské spisy, hituju, že jsem se nemobl
tolik vzdělávat jako vy, Ale ty vaše theorie se
nedají uplatnit všude .— avláště ne u chalupníků.
Takhle můžete radit nejvýš statkářům. Měls-liby
Vaše rada pomoci mné, musil byste mi napřed
dát několik stovek.«

»Já — já jen«, koktal Bronc, »já jen podo=
týkám, že by se přece něco zachrániti dalo. Toť
se ví, še to může skoušeti jen ten, kdo na to mé;
ale znalost těch věcí neuškodí nik.man.c

»Ba ano, vědomosti jsou dobrou věcíe, začal
zase Jiránek; »a proto, kdo ještě mnoho neví, at

studuje plně dál. Až mu to ztvrdí učení lidé na
pere, bodně rozumí, ať teprve pak poučujejiné.«



A přitom 0e pilně organisujme, poučajme
nejširší vrstvy o jejich právech politických a
aáboženských, dokazujme pilně skatky, že se
sám o blaho lidu jedná. Až pak přijde doba
naše, vkročíme va sápasiště připravení.

A ta doba přijde již brzy. Jen čilo a 80
sápalem k práci další!

Dopis z Prahy.
Po volbách.Výsledky volební bitvy v obcích

venkovských máme již před sebou. Pravda,
ma snačnější počet poslanců katolických jsme
mepomýšleli, vědouce, že katolická strana li
dová začala pracovati takořka od včerejška.
Jeden poslanec na Ubotěbořsku a Habersku
zvolen v první volbě, čtyři jdou do voleb
užších. Již tento výsledek udělal do agrární
državy citelnou díra. Mimo to značné naše
meošiny okazují, že strana katolického lidu má
bodoucnost. Považme jen, že těch dvaatřicet
tisic hlasů, jicbž jsme ve volbách dosáhli, jest
výsledkem jen práce neorganisované, Hledíme-li

-k toma, že pracovoíkův a agitátorů byla jen
hrstka, že celé kraje spaly, musíme se vlastač
velikému tomu počto jen diviti.

Agrárníci mají peníze, vrhali na venkov
epousty letáků, kde kdo protikatolického smý
šení pro ně agitovali. Pokrokářští učitelé,
všichni mladočeši na venkově, kteří mají hojné
agitační zkušenosti, velkostatkáři, jejich úřed
míci, nájemci velkostatků, židé, evangelíci,
všichni byli na nohou, přemlouvali, slibovali,
vyhrožovali. Jeden katolický kandidát vypra
voval o tom celé kroniky, a ostatní budou sa
jisté tutéž píseň. A co se dělo proti takovému
dravémo tlako « naší strany? Odpovězme si
upřímně, že brozně málo. Lid náš katolický
jest posud čilejšímu veřejnému životu nezvyklý,
v přirozeností své nesmělý a proto nelze ce
diviti, že tisíce a tisice katolických voličů byly
strženy a že odevzdaly blasy kandidátům strany
agrární. V každém okresu volebním dvacet až
třicet čilých agitátorů pro stranu agrární, a
našinci volili jen, jak si řekli. Opakuji, že při
našich nepatrných prostředcích musíme se 0

tně a opětně těm dvaatřiceti tisícům kato
jokých blasů diviti, Aťnejásají agrárníci, jejich

hlasy jsou z dobrých padesáti procent kutolické,
jsou to hlasy těch voličů, kteří posavad neu
jsenění jsou v otázkách našeho veřejného ži
vota.

Jest nutno, abychom zkušeností z volební
bitvy plně vyožili. Mlavime Stále o organisaci,
a přeco nám tento notoý předpoklad volebních
zdarů schází. Někde se organisovalo, ale většina
našeho venkova o katolické organisaci neví. A
konečně nikdy nemůže postačiti, když se or
Ganisoje jenom na papíře, či jinými slovy, když
mimo zápis přihlásivších se k organisaci nic
jiného se neděje. Urganisaci si přece předsta
vujeme tak, že každá farnost má býti četnější
nebo méně četnou rodinou, která mezi všemi
svými členy pěstoje čilý styk a jejíž živý zájem
jest podněcován a udržován cíle vědomými dů
věroíky. Kněz má býti ústředím, kamž sbíhají
te a odkodž vycházejí všechny zprávy a pu—— l

Bronc zlosti se chvěl. Nechtěl jen tak opu
stiti bojiště. Již otviral ústa k odpovědi, když stat
kář Ječmen najednou přesunul hovor jinam. No
— Jeníček to nemyslí zle; a to nám stačí. Těší
mne, že si všeho všímáte. A zajisté budete po
těšen mojí zprávou, že se mi podařilo vypěstovati
zvláštní okurky. Můj pokus mnohokrát |zklemal,
ale teď se mi námaha odměnila.«

»A povíte mi všecko, jak jste přitom praco
val ?« vyskočil Honzík.

»Počkejte, napřed se musíte přesvědčit, zda
má práce za něco stojí, zda se mi lidé nevysmějí,
Zvu vás jako odborníka k prohlédnutí mojí zeli
nářské zahrady.«

Honzík horlivě se hlásil, že půjde bned. Ječ
ten byl šelma, rád si někdy dělal šašky z lidí.
A Broncova mluvku chtěl vytrestat důkladně, Nic
mu nebylo tak protivné jako pozérská mládež.
Několika sousedům již sdělil včera, jakou past na
Bronceuchystal.Požádaljevšak, abynikdeo tom
ani slůvkem nezavadili.

Když se ocitl Jeník na zahradě, začal Ječmen
vykládat, co se pořád lidé nastarají, než mobou
vzíti do úst dobře vykvašený okurek.
Jeníku, já jsem to dokázel bez láku. Pět trsů se
mi už povedlo, Brzy jich budu mít víc. Podívejte
se, jsou to tyhle s těmi tmavými listy.. Vidíte,
jaké okurky na nich rostou? Co jim říkáte?

Škodo, že už jsem tři trsy docela obral. Nu —
jsou tu aspoň ještě exempláře dva «

Jeník prohlížel pomocí elegantního skřipce
okurky, na něž byl urozorněn. Byly veliké, barvy
témné namodralé. »Jsou to pěkné kusy s zcela
svleštoíe, přisvědčoval moudře. +Ale prosím vás, to
snad není možné, že by už vyrostly močené. To
byste byl hotový kouzelník.«

eJaka kouzla ? Vždyť přece víte, jaké jsou
pokroky, jek i v zimě v libví hrozen uzraje, jak
60 uchovají Čerstvé švestky i v zimé, jak lze teď
podivuhodným způsobem. roubovat. Proč by také

udy, kněs má býti neustále v duševním
Jení ce všemi. Hojný tisk a občasné sch

6 přednáškami jsou nutnou podmínkou orga
pisace, která jména tobo jest hodna. Naši
pratětí kaodidáti vypravají, jak dobře poslou=
žily agrárníkům místní organisace, o nichž i
naše katolické listy ubčas se zmiňovaly. Za
kládání téchto organisací se přehlíželo, nedělo
se nic proti im ani vedle nich. Naši řečníci
Bice mluví Často až do smrtelné únavy, ale
čerstvého dojmu řečí jejich nevyažíva se hned
k organisačnímo vtělení myšlenky. A tak dojem,
nebyl-li hned náležitě opevnén, snadno vymě
ňuje se náladou, vzniklou za řeči jiného poli
tického strannika. Tím uastává neurčitost a
kolísavost v myslicb. Také snad „o značném
úspěchu ve volbách říšských dali jsme se leckde
ukolébati vědomím značné sily. Byloťt to za
jisté něconeočekavaného, že zvoleno bylo sedm
poslanců na program čisté katolický. A tak
jsme nyní poučem, že bez tuhé organisační a
agitační činnosti úspechy jen tak do klína ne
padají, Jest nyní na povolaných činitelích, jak
věc zaříditi, ubychom na každém místě získá
vali avědomělých přívrženců, kteří by v každém
rozhodném okamžiku dali výraz svému kře
sfanskéma přesvědčení. Tordím s veškerým
mošným důrasem, še každá chosleváhání mamená
stráty. Učmese na příkladu Francie, kdež prond
protináboženský postupoval pomalo, až došel
nynějších cílů. Nevrhneme-li 86 nyní všichni
oa činnost organisačaí, dočkáme se v krátké
době, že náš katolický lid bude převeden do
táborů protináboženských. Pak pozdě bude
bycha honiti.

+ *“

Zmatenost volných myslitelů. Evangelický
spolek akademický Jeroným pozval si na večer
doe 2. února volné myslitele, aby se vyjasnil po
měr mesi Volooumyšlenkou a protestantismetn.
Pokud tloakli volní myslitelé do katolicismu,
bylo to ovangelíkům velmi vhod, jakmile však
v poslední době zjištěno bylo, že mají na mušce
i protestantism jako orčité náboženské vyznání,
evangelíci počali se ošívat, až konečně šádalí
úplného vyjasnění, jehož ge jim skutečně dne
2. února dostalo. Dr. Bartošek jim řekl docela
otevřeně, že Volná myšlenka jest proti všem
náboženstvím, která jsou organisována v ofrkve.
Nuže, teď to mají protestanti na míse.

Řečníci z obou stran: jak evangelické, tak
volnomyslitelské, nahovořili se až do omrzení.
Jmenovitě volní myslitelé vypouštěli opětně
balonky svých frásiček, z nichž nikdo nemůže
zioudřeti. Z množství jejich mátožných mí
nění jest jenom ta otázka jista: co vlastně ti
lidé chtějí? Odsuzují a trhají náboženská vy
zoání, ale když přijdou k tomu bodu, u něhož
mají dáti určité náboženství nové, propadnou
se v mlčení a jejich odsuzovatelská zmužilost
promění se ve směšnou malomocnost. Zname
nitý voláý myslitel Myslík silácky na schůzi
té prohlásil, žei při nevěře v Boha lze býti spo
kojeným a šťastným a že záclonu víry v Boha
a nesmrtelnost daše odvrhli se svých očí. Dle
lidských zkušeností všade tam, kde se odstraní
záclona, lépe se vidí, avšak páni volní mysli
telé odbrnovšezáclona,zírají zase jen do prázdna———
rolník po delším přemýšlení na něco nepřišel?
Jen okustel=

Ječmen rozevřel kapesní nožík, kousek 0
kurku odkrojil a podal Jeníkovi, Ten ochutnával.
»Vida, vida, myslil jsem, pane Ječmene, že žertu
jete. A zatím se musím poklonit vašemu důmyslu.
Vskutku — tohle je močený okurek. Je mi sku
tečně nevysvětlitelno, jak tak mohl vyrůste —
Začal pozorně trs prohlížeti. Není ten okurek
nějak uměle k lodyze připevněný? Ne a ne —
byl zcela přirozené přirostlý, jak se přesvědčil
Bronc, když okurek odtrhl. Všecko v pořádku.
»Véru že se divím, pane Ječmenel Takové pře
k'apení, tek netušený pokrok! Ráčíte býti velice
důmyslný pán. Jen jedno vadí. Okurek byl ještě
zahořklý. Snad se dá i to napravit la

+0 to jest už postaráno. Kdyby se byl kvas
náležitě ukončil, už zde ten okurek nebyl; škoda,
že už ly ostatní snědly děti. To byste si pocbutnal.
Když úplně takový okurek dozraje, u již z ného
všecka hořkost vyjde. Pak chutná jako by byl
ze Znojemska.«

+Ajak jste, prosím, takového úspěchu docílil ča
«Odpusťte, to je zatím moje tajemství. Ať o

tom přemýšlejí také jiní.«
Teď začal Honzík velebit pokročilého rolníka

Ječmena, vycbvaloval jeho důvtip na výsost, pleti
sem tem rozumy, jak se asi takového divu pří
rody dá docíliti. A aby se sám něčím proslavil,
přemýšiel, jak by se nějakým zvláštním způsobem
daly do léku nakladat mrkve.

Ale brzy se osada smále, jek se slovutný
»pomologe del napáliti, Ječmen několik dní před
zmíněnýmrozhovoremv bospodě— vzal tři hrnce
s ostrým okurkovým lákem, šel s ním na zabradu,
vybrabel trochu hlíny pod okurkovými trsy, po
lošil hrace do jamek a pak ponořil do léku ještě
rostoucí okurky. Pak Nastslo v oburcích hysání
vješté za šiva«, A za několik dal jiš se mobl
šelma Ječmen Honzíkoví pochlebit.

již odhrnuli záclonu s volných myslitelů a
vidí v jejich duších civěti nepochybnou bez
radaost. Volní myslitelé ve věcechnáboženských
neustále šermují vědeckou metodou. Av
kde není jisté vědy, nemůže býti ani jisté vě
decké metody. A konečně odmítají vědu sami,
Jestliže kde jejím důsledkem jsou pravdy řáda
náboženského.

Četnými důkazy jest dosvědčeno, že pod
statou volné myšlenky jest protináboženské
vášeň a tato vášeň nemůže nikdy v nábožen
ských záležitostech rozhodovati. Naše poznání
světa jest takové povahy, žei věda, odvrhne-li
víra, sklouzá po povrohu věcí. Ale ovšem naši
voloí myslitelé o takových věcech nedovedou
vůbec mysliti, podobujíce se lidem, kteří ne
rozumně snaží se do sítí nachytati vody.

Ostatně všechuy veliké posaňky volných
myslitelů jsou ubohy z tohoto důvodu: nemá
oprávněnosti alibovati řešení světových záhad,
kdo jest v pochybnostech o své vlastní lidské
bytosti. A co jest člověk, volní myslitelé ne
vědí a zmatenými výroky již častěji to doká
zali. A přijímají-li za pravda, že člověk jest
pouhé zvíře, že není Boha, že není nesmrtelné
duše, pak jejich předstírané vznešené tošby,
snaby po založení vyšší mravnosti, po pronik
notí zábad nemají teprve základův a jsou od
pornou komedif. To jest pravda tak jasná jako
nejjednodašší matematický výpočet. Jei-li zví
řetem, nemůžeš se popínati k vznešeným cílům,
zahaleným vsnešeným pravdám, nemůžeš mlu
viti o nějaké vyšší mravnosti, neboť to dovo
leno jest jen tomu, kdo jest přesvědčen o své
daši, která k velikým cílům oněm se cítí po
volána a o nich přemýšleti jest schopna. A
ujišťuje-li Myslík, že i bez víry v Boha a ne
smrtelnost duše může člověkbýti spokojeně
živ, neodpíráme mu, neboť se to může skutečně
díti, když člověk 8 němou tváří ponoří 80
v bahno a říká červům: vy jste moji bratří a
moje sestry. Či že není řeč volných myslitelů
o vyšší mravnostia dokonalostiubohá? Není-li

poubá hmota, jsk se můžeme enažiti po doko
Dalosti a mravnosti? Jestliže příčina, která
nás v život uvedla, není lepší nežli my, pak
jí vsdáme pocta jen napodobením nízkosti její.
Čím více se snížíme k zemi, tím více notíváme
příčinu, z níš jsme vyšli.

+ „
o

Zponkrový Masaryk k debatě evangelíkův a volných myslitelů napsal poznámky
ve dvou číslech „Času“ a odpovídá v nich
velmi podrážděně p. F. V. Krejčímu. Hněv
jeho vzbužzen byl výzvou Krejčího, aby prý
filosof konečně řekl, jaké to náboženství míní
a chce a co si pod slovem uáboženství před
stavaje. To jest ta stará, dotěravá otázka,
kterou Masarykovi dávají hezky dlouho již i
katolíci. Neodpověděl katolíkům a neodpoví
ani p. Krejčímu. Masaryk dovede se sice
z mnobých nepříjemnosti vytočiti, ale tady
odvážil se tak daleko, že selhává všechna jeho
filosofieká advokacie. „Masaryk založí nové
náboženství“ Oh, to bylo velké slovo, které
tpůsobilo ne menší zklamání.

Ve své polemice proti Krejčímu rozebnal
se Masaryk také po profesorovi Šustovi, jenž
opovážil se v Lommírodokazovati, že Macharův
„Řím“ obsahuje mnoho kultoroích nevědomostí.
„Pane professore Šasto“, zahřměl Masaryk,
„fakt, že Macharův Řím právě v naší době je
tak čten a hledán, jest hoden, aby byl histo
rikem zachycen a věcně analysován.“ Pane
professore Masaryku, prof. Šusta mlaví o hra
bých a tělnatých nevědomostech Macharových
a tento fakt jest hoden, aby byl věcně analy
sován, kdežto vaše uskakování jest jen oby
čejná realistická cbytristika, která jest tím
směšnější, čím vyšší jsou olympické výšiny,
z nichž se rozléhá. Že kniha plaá hrubých lží
a výpadů protikřestanských, kniha, jejíž cílem
jest velkolepou část dějin lidských potapit a
rozhryzat, že tato kniha mládeží pokrokářskou
se tak čte, ano, to jest fakt, který sasluhuje
pozornosti a vážného přemýšlení u těch lidí,
kteří přes všechno řádění realistické úsadkovou
samostatnost posud neztratili. Masaryk svými
slovy v požeh dává veškera dějepisnou pravda
z důvodů strannických, znehodnocuje výsledky
namábavého bádání lidského jen proto, aby

sákladním článkem jest nestřídmé vzájemné
velebení a ubíjení každého člověka, který by
třeba jen nesměle dal na jevo, jak odporna
jest ma domýšlivost samozvaných reformátorů
českého života s despotů, odapávajících každé
mínění, které v jejiob realistické kukaci ne
bylo vysezeno.

Věecek vzdělaný svět ví, že říše římoká
ohroutila se vnitřof hnilobou, vlastní vyžilostí

oavícenost sami roslisté nemohou ani dosti
vynášeti, přichází básník a příslušník téže
strany, který v bezedné nevědomosti odráží
se terditi, še to byl jed s Judey, še to bylo



| Bteré bylo příšinou.omrti národa
římského. Povstávají vadělsanci, nemohoncí
snósti takového mrsačení dějin a obmezeného
fanatismn, bijí Machara po lilavě a zaměřují
maš své fotografické aparáty, aby názorně vy
lošili jeho mělkou doši, obracejí chvástavost
jebo na ruby, osvětlují rázy a propasti jeho
zaujaté zloby. Ale přichází také Masaryk, aby
všechny nezbednosti svého přítele kryl svým
jménem, spěchá přemyšlovatel všech věcí, aby
bes ostychu a uzardění schválil šklebící se po
mlevy, zakročaje horlitel pro pravdo, aby do
poručil a vychválil soptící lež.

4baokrotělýprorok|

»„OBNOVU« V PRAZE
dostatiIseo bmihkupecivíp.FrantiškaHovorky
oŽitlnéulicí a ©prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Obrana.
Náboženství a viru prý ctí straua

agrární tisíckrát víc možstrana kate
lieká. Tak aspoň ne chlubí agrárníci ve svém
farizejském letáku. A protože agrárníci tolik
náboženství ctí, spojojí se proti nám, lidem vě
řícím, 8 nevěreckými sociálními demokraty.
Protože jest jim „každé náboženství svato“,
svěřili svoje protikatolické letáky k většímu
rosšíření také rudým listům, které přece si
dělají posměch ze samého Krista. Protože
agrárníci si váží náboženství, projevovali své
sympatie židovskému sjezda „Volné myšlenky"“,
kde se mluvilo potupně i proti víře v Boha.
Jelikož agrárníci jsou tolik zbožní, nechávají
řáditi socialisty nerušeně proti pokojným ka
tolickým dělníkům, kteří se zdráhají platiti na
protináboženskoo, Štvavou agitaci radou.

Protože si agrárníci i katolického pře
svědčení váží, uapšali v předmluvě k pro
gramu svojí strany podvodnou pomluvu o na
šem Otci vlasti, že týž prý zasadil „nejhorší
ránu svobodě lidu selského“ tím, že zavedl
patrimoniální soudy, t. j. že odevzdal pravomoc
nad poddaným lidem pánům samým. Steré do
klady dějepisné usvědčojí tu agrárníky = hříš
ného balamacení. Vždyť přední dějepisci naši
i cizí dokázali, jak právě Otec vlasti činil
opak toho, z čeho jej nepoctivé péro agrární
viní. Vždyť Karel IV. utvrdil právo poddaných
pohánéti pány a vladyky na zemský soud. A ta
nehorázná pomlova, že tenkrát rozmábal se
cisí jazyk ve městech českých! Kdo jen trochu
české dějiny zná, žasnonti musí nad tak neo
malenou prolbaností| Takhle se odměňují a
grárníci Karla IV., který o rozvoj českého
zemědělství získal si nesmrtelných záslah.
Sami husité s největší úctou vyslovovali jméno
Ótce vlasti. Ale tu přijde teky-katolický a
grárník, aby k radosti šidů potopil bezectně
ohloabo českého národa, nejačenějšího panov
níka etředověkého, jejž sám Has nazýval
„světlem knižat.“ [ou Karel IV. byl katolík.
Odtud tedy ta tendence. Zato agrárníci dělají
komplimenty husitům, ačkoli právě v husitské
době vznikla u nás robota skutečná. Při agi
tačních řečech chválí před hrstkou evangelíků
jejich prý slavnou minulost, atd., nezmiňojíce
se o bezcitných husitských a protestantských
karaháčnícich, proti nimž sám hositeký a pro
testantský lid se bouřil. Protože agrární strana
váží si náboženství tisíckrát víc než my a
protože stojí o uvědomění lidu, nechává řáditi
svobodně podvodné pamftety socialistické. Ne
osývala 8e rázně proti bezmoznému topení vě
řicích katolíků ani tehdy, kdy našinci nebyli
proti ní ve formální oposici. A přece tenkrát
již v zájmu spravedlnosti bylo potřebí prohlá
siti: „Katolíci jsoa také lidé; a i člověk ne
věřící má ge knim chovati aspoň spravedlivě,
Kdo o sobě říká, že bojaje za svobodou,nemá
běscitně ujařmovati ani svědomí katolíků.“
Tohle jeme aspoň měli právo čekati. A když
katolík zvedl uplvanou tvář, hotově se k notné
sobeobraně, zdvibla agrární strana farizejský
povyk o zbytečnosti strany naší. Každému do
přávala volnost organisovati se, jenom ne. ka
tolíkůma.

Ač věděla, co proti ní pácháno loni na
jaře od etrany radé, honila k soudům výhrad
ně katolické chuďasy pro nějaký obranný vý
křik při echůsi, pro kolportáž a podobné ma
ličkosti. Nikomu tak surově nenadávala jako
našincům. Se stranou naší v nabízený kompro
mis vejíti nechtěla, s Masurykovci však, kteří
jí hodně a nespravedlivě vyčinili, jiš vešla.

Aby dokázala, jak tislokrát víc si váší
náboženství než my, postavila na čelné místo
výslovného nevěrce Alfonsa Šťastného, ač ví,
jak nespravedlivě tento mnž proti lidem věří
cím si vede.

„Naše Doba“ e královéhradecké di
sputaecí. Tento časopiseMasarykův píše v úao
rovém čísle v přičině pražské disputace pro
testantů s volnýmimyaliteli: „Zprávy o obsahu
achůze nejsou tak podrobné, aby se mobla po

sonditi přesně cena vývodů s obou stran. Ale
jiš i s toho, co bylo uveřejněno, lze na první
pohled poznati
tací a královéhradeckon s katolíky. Hlavně
v tom, že se mlavilo o náboženství a méně o
ofrkvi, že náboženská strana bájila světový
názor a ne nemožné církevní instituce. Volní
royslitelé zase nemohli býti (ak útoční.“ Patrně
tedy „Naše Doba“ uznává nedávnou dispotaci
s protestanty za vyspělejší. Ale z chytrosti ne
dodává, kdo v Hradci Král. úsilně přešinol
hovor o náboženství na přednášky o katolické
církvi. Autory toho chytrého manévru přece

bel dr. Bartošek, dr. Masaryk a Myslík. Poobecné řeči dra. Reyla o potřebě náboženství
zučal Masaryk po několika větách mrskat do
katolictva. „Vy, vy, výý“, znělo z úst zbožně
rozechvěných, s doprovodem vztaženého uka
zováčku. A řeči drabých dvou? Jádro: „Po

vaše církev .. “ Co mluvili katoličtí řečníci,
bylo pouze odpovědí na fanatické útoky, na
ohřívání protikatolických anekdot, na naivní,
rozvláčné vývody o šestidenní.

Ozšem taková „disputace“, při níž řečail
na př. Masaryk přes půldrahé hodiny (!'), byla
zavrhována právě katolíky. Ti se nešli hádat
o církevní instituce, šli pohovořit o světovém
názoru. Prohlásil na př. dr. Reyl, že nebude
opláceti vypočítáváním hříchů církve jiné. A
bylo k tomu přece látky až příliš hojně.

Není nad šikovnost! Existenci Boba, po
třebu náboženství odbýti několika slovy — a
pak pohodlně šermovati anekdotami, čím 80
který katolík provinil. To měla býti debata o
světovém náboženském názoru! Tak s« měly
dva různé směry — dorozaměti. A při tom
jsme přesvědčeni, če by byla žádná jiná nábo
ženská společnost nesnesla tak trpělivě šípy
do očí jí házené, jako je snesli přítomní ka
tolíci. Nikde jinde by se neodvážili protikato=
ličtí mluvčí zarýti tolik do poslochačstva po
zvaného k debatě, jako se stalo v Hradci.
Chápeme, proč dle psaní „Naší Doby“ volní
myslitelé nemohli býti tak útoční vůči prote
stantům. V tom jest také ještě jiný háček.
Volní myslitelé vědí, žeprotestanté rádi se
spojojí proti katol. církvi s každým. „Ochrán
cové evangelia“ gdražojí se v boj proti kato
lickým ctitelům evangelia i s nevěrci. Roz
vratné činnosti evangelíků Volná myšlenka ve
lice potřebuje. Odtad ta vlídnost volných my
slitelů k nim.

Významným dokumentem zůstane, jak po
úkazoje sama „Naše Doba“ na rozdíl obou dis
putac. Ovšem napsati nesmí, že úroveň debaty
o světovém názoru snížil na všední vykládání
bistorek Masaryk se společníky. To jest způ
sob, jakým ve lidé různých násorů nikdy ne
dorozumějí. Tohle Masaryk rozhodně věděti
mohl; a proti jiné církvi nikdy tak nepěkného
manévru neužije.

Taky důkas horoucí lásky vlaste
mneckéu agrárníků. „Poselz Podhoří“píše:
„V celém našem podhoří ve všech vrstvách pa
noje ohromné rozčilení proti straně agrární,
která uzavřela kompromis s německými obce
mi na Ústecku a tímto způsobem dopomohla
kandidáto svému p. Erichu Firbasovi k počtu
1102 hlasů proti 1066, které obdržel kandidát
české strany pokrokové p. dr. Štemberka, a
741 hlasů, jež odevzdány byly pro kandidáta

klerikálvího p dra. Myslivce. Nebýti těchtoněmeckých hlasů, byl by zůstal p. Firbas o
proti p. dru. Štemberkovi ve značné menšině.
Roztrpčení nad touto národní proradou české
strany ugrární je tím větší, že v podhoří našem
svádíme po léta bonževuatý boj o záchrana
českých menšin, ve kterém právě p. dr. Štem
berka získal si zásluh velikých. Tento zákeř
nický kompromis českých agrárníků s Němci
je všeobeoně odsuzován vším českým obyvatel
etvem bez rozdílu politického přesvědčení.Nyní
se vysvětluje, proč orgán strany agrární „Ven
kov“ tak šetří německého ministra krajana p.
Peschku, jenž na schůzi Štyrsko-Hradecké hlá
8al boj protinárodu českému až do podlehnotí
téhož. Českýagrární orgán musí zkrátka mlésti
proti Němcům, poněvadž bez jejich pomoci by
český agrární kandidát propadl, proti Pesoh
kovi pak musí mlčeti obzvláště, poněvadž loň
ského roku při doplňovací volbě na Ústecka
právě blasy Peschkovy rozhodly ve prospěch
kandidáta české strany agrární. Naši agrárníci
zkrátka zaprodali se Němcům, mosí mlčeti
k jich řádění. Pomysleme si, jak by to vypa
dalo s česko-německým vyrovnáním, kdyby
o něm měla roshodovati česká etrana agrární,
jež Němcům vděčí za ne jeden svůj mandát.“

Kdo vůbec by mohl čekati zdravý vlaste
vecký cit u těch zištných dietářů, kteří tak
bezcitně ždímali zemské finance? Ti lidé že
mají lásko k vlasti? Katolické voliče české
pronásledují jako psance, k německým fanati
kům se chovají elegantně jako na slavnostním
přátelském plese. A ti lidé, kteří ci zřídili na
účet vlasti výnosný obchod, odvažojí se z ně
kolika slov „Čeoba“ splésti karabáč na kstolíky

která nejen že vydala vřelé vlastenecké provo
lání, ale také je plní. Všdyť na př. hr. Stero
berg v „Lid. listech“ dne 33. t.m. oznámil, Jo
se vzdává evojí kandidatory ba Jaroměřsku
vzhledem k nebezpečí vítězatví kandidatury
oěmecké. V čí prospěch se to vzdal? Ve pro
spěch strany agrární, která má pro nás vlas
tenecké kopance.

A nové doklady vlastenectví agrár
míků. Tážete se, jak se asi samrzel p. Prášek,
když jeho německý kollega Peschka měl ná
rodnostně tolik „smířlivou“ řeč? Z práce naší
agrární atrany, jejíž hlavou jest Prášek, mů
žetepoznati,jakgeasiagrárnícinaněmeckého
ministra rozčilili. Po německých obcích šamav
ských rozesílalo se toto vyzvání:

„P. T.! Německá agrární strana usavřela
s českou agrární stranon k druhým volbám ro
venkovskýchokresíchKašperskéHory—Nýrsko
—Hartmanice—Vimperk a Kramlov—Chvalšiny
—Hor. Plána a dále v okresích Náchod—Nové
Město n. M. atd. a Prachatice —Netolice—Vo
lary dohodu, jíž se stoopencům německé agrární
straně doporučuje, při druhé volbě do sněmu
zemského dne 25. února voliti kandidáty české
agrární strany p. Josefa Holance, učitele ve
Valu za okres Nové Město atd. a p. Václava
Dvořáka, rolníka v Podeřišti, za okres Netolice
—Volary atd., naproti tomu se česká agrární
strana zavázala svým stonpencům doporučiti
pro druhou volbu ve volebním okresu Kašper
ské Hory atd. Václava Grůssla u ve volebním
okresu Kramlov—Cbvalšiny atd. našeho kan
didáta F, X. Reitterera. Vyzýváme Vás, abyste
ve smyslu této dohody postupovali. S německým
agrárním pozdravem: Předseda: Posl. Krůtzner.“

A tohle už není zrada národnostních
zájmů| K vůli mandátku spojovati se s Němci
proti straně české!

Budiž zde připomenuto, že po neomalené
řeči Peschkově čeští kněší, působící u nás vhra
jích německých, adressovali Peschkovi korporationě
ostrý přípis, odsusujíce s roshorlením jeho proti
česká slova. A tito kněží působí přece na půdě
tolik horké! Jistě takové obražení bylo hrdin
stvím. Zato však agrárníci projevili své vlus
tenectví nepoctivým zrádcováním katolíků.

Ve „Venkově“ dne 20. t. m. dělá se rek
lama proské osídlovací bance, která má za
účel dle téhož listu zakopovati statky na
vlastní i cizí účet a konpě zprostředkovati,
statky najímati a, pokud státní úvěr nestačí,
pořizovati rentové statky svým úvěrem. A
„Venkov“ poučuje: „Německo i v této otázce
jest daleko před námi. U nás nedospěli jeme
ještě mimo oblast mlhavých, povrebních dis
kossí. V Německu.na několika místech jiš 0
tázku kolonisační prakticky řeší, jinde pak
vážně se k ní chystají.“

Ale proč právě východopraskou bankou
jest Německo před námi, proč otáska koloni

kova“ málo dovídáme. A přece jest věcí ros
hodnou, že východopruská banka má předním
účelem popraštiti Poznaňsko. Pruský ústav,
založený k podpoře vládní vyhlazovací poli
tiky, nalozl reklama ve „Venkovu“. Tento list
sice praví, že má býti hlavním účelem banky
organisace vnitřního osidlování, usazování
zemědělského dělnictva a středních zemědělců,
ale chytře se vyhnal sdělení, jaké národnosti
ti osadníci mají býti. Iou — baoka ta jest
zbroní proti katolíkům, a proto protestant
Vraný, který o bance ve „Venkova“ psal,
mnoho se nerozčiloval; vědyf mají agrárníci
raději Němce než katolického Slovana.

Politický přehled.
Minulý týden poutaly plaou pozornet po

litického evěta rakouského volby do zemských
sněmů. Výsledky voleb do sněmu království
českého oceněny tu na jiném místě. Volby do
zemského sněmu haličského dopadly blavně
ve prospěch polské strany lidové a Rusínů.
Za obce venkovské zvoleno totiž 26 polských
konservativců (dříve 41), 8 demokratů (dříve
4), polský střed má 3 (dříve 7), polská strana
lidová 17 (dříve 4), Rasínů zvoleno 21 (dříve
13). V Tyrolsku skončily volby na sněm zemek
za obce venkovské úplným vítězstvím kandidát
křest. sociálních a to ve všech volebních okre
sích německých. Ve vlašské části země zvoleni
většinou rovněž křest. sociálové, vedle nich 4
vlašští konservativci. Výsledky voleb zemských
jasně ukazují, že křesť.socialismus nabývá čím
dále větší váby v naší říši. — Parlamentární
komise Národního klabu českého sa předsed
niotví dr. Kramáře jednala ve Vídni o otázce
chebské a starobním pojišťování. Ohledně c
tázky chebské bylo usneseno, aby bar. Beckovi
tlumočeno jednomyslné mínění českých stran.
V otázce starobního pojišťováníbude 6e trvat
na pošadavku eterobního pojišťování pro všecky
vrstvy obyvatelstva, tedy nejen pro dělnictvo,
ale i pro živnostnictvoa roloiotvo. - Otázka
chebskázapletásedále. Češtíadvokáti,kterým



v poslední době okresní soud v Chebu odmítl
české žaloby s odůvodučním, še čeština v Chebu
není řečí soudní a v zemi obvyklou, odmítají
krajský soud chebský jako soud odvolací pre
hlašajíce, že je předpojatý a žádají, aby byl
delegován jioý krajský soad. — V rogzpočto
vém výbora poslanecké sačmovny přijat návrh,
aby loterie zrušena byla tak, že by od r. 1909
počínajíc, každý rok desetina loterních sběren
byla zrušena

Delegace vyřídily rozpočet společného
ministerstva financí na rok 1908.

V delegaci přijat rovněž návrh na zvý
šení důstojnických platů a žoldu mužstva.

Na sněmo uberském jedná se o změně
jednacího řáda. Ban chorvrtský bar. Ranch
k volbám do sněmu Snažil 8e oposici zdolat.
Za tím účelem brozil i státním úředníkům, ža
budou stibáni, budoa-li voliti 8 oposicí. Ale ú
ředníci se rázně tomuto znásilňování opřeli.
Ban dává i zatýkati nepobodlné kandidáty.

Aoglické sněmovně předložena předloba
zákona o Sbodinné době pracovní v dolech. —
V dolní sněmovně anglické prohlášeno, že ra
kousku-uberský železniční projekt na Balkáně
má ráz čistě strategický a mění evropskou
rovo váhu velmocí.

Vojenský soud odsoudil „hrdina“ port
arthorského generala Stěssla k smrti, ale car
změnil ma trest amiti v 10letý žalář. — Lu
pičtí revolacionáři kde mohou přepadají vlaky;
s vlaku u Kilce vyloupili 20.000 rablů.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Nmiřle. V neděli dne 33. února konal

v městském hotelu křeať.-sociální spolek pro Holo
klavy a okolí schůzi, na níž přednášel vdp. Frant.
Reyl, konsistorní rada z Hradce Králové, o mo
derním názoru na život. Poukázav, jak zhoubný
jest názor teato, snižující člověka na pouhou
hmotu, slovy přesvědčivými a 8největším zájmem
vyslechnntými dokázal, že jediněstarý názor křes
fanský, jasně odpovídající na nejdůležitější otázky
životní: co jsein, co jest svět, a proč žiji, dovede
člověku nspokojiti a šťastným učiniti. Velice pou
tavý byl způsob, jakým vdp. řečník líčil rozdíl
mesi zvířetem a člověkem, který nejen tělesným
ústrojím nad zvíře vyniká (chůze, tvář, ruka), ale

zvláště rozumem, svobodnou vůlí a ne+mrtelnou
duší. Vidp. řečníkovi vřele děkujeme poučení.

Hudební
skladby a školy

knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod hudební

v Hradei Králové.

(Bývalý závodPospížilův.) Založ. r. 1808.
Nejlepší reklamou pro| Velké sklady umožňují

návod je jeho vyřisování objednávek
ještě téhož dne,kdy

stoleté trvání. dojdou.

gap- Sklad literatury osperantské. -gy

Zprávy místní a z kraje.
Místní odber Národní Jednoty Se

veročeské pre Hradec Králové a okolí
konsl 24. t. m. večer řádnou valnou hromadu,
kterou zahájil předseda odboru p. důchodní Ot.
Vojta, uvítav přítomné. Pořad schůze započal čte
ním jednatelské zprávy městského kontrolora p.
K. St. Kašpara o činnosti odbora za minulý rok
správní. Činnost ta směřovala skoro výhradně
k zachování matiční školy v Těchoníně u Králík,
jejíž vydršování svěřeno mimo náklad osobní na
šemu odboru a vyžaduje plného a stálého úsilí.
Odbor královéhradecký zaujímá v organisaci ná
rodní úkol dosti značný a může se říci, že stojí
v popředí na celém českém východě. V roce 1907
věnováno na školu těchonipskou a její žactvo
celkem K 255468 (o K 31912 více než roka
1906). Počet českých dětí potěšitelně rok od ruku
stoupá. Jako dříve tak i letos vypravena samo
statně vánoční nadílka a zřízen při škole polév
kový ústav. Na destitisícový dluh, váznoucí na
školní budově, splacena směnka K 1000—, jež
saručena byle členy výboru. Darované a předpla

ené Časopisya ev s prospěchem byly uplatday. Panor ek i
Aa mopáěoK Um

šísb, aby ne ujímali alabších

a to,co dnes malým se podává, jest pouhou půjě
kou, jejíž splátku vykonají oni tehdy, až sami do
roštou a budou způsobilými pomoci jiným. Ze
správy pokladní vidno, že příjmy odboru obnášely
s připočtěním počátečního zůstatku úhrnnou částku
K 558564. Z té přijato bylo na příspěvcích Člen
ských K 45040, na darech a pokatách K 175—
a příspěvek od ot. dámského odboru N. J. 8. ve
Svobodných Dvorech K 100---, čistý výtěžek z pa
norámy obnáší K 109217. Z vydání odboru nutno
uvésti zejména na školství v Těcboníně: udržování
budovy a zsbrady K 14006, školní potřeby K
297 87, vánoční nadílka K 63290, polévkový ústav
K 191-12, úroky a splátka na dlah za školní bu
dovu K 1252-73; dále dlužno se smíniti, že akce
novinářská pro české menšiny vyžadovala nákladu
K 13430. Celkové vydání obnaší K 3550-75, jeví
se tedy za mioulý rok pokladní obrat v slušné
částce K 9136-29. Aktiva K 10.93479, passiva
K5000 —, čisté jmění K 593479 Při volbě vý
boru a činovoíků odbora pro nový rok správní
zvoleni jednohlasně pp.: předsedou Ot. Vojta, mí
stopředsedou MUDr. L Baték, jednatelem K.
St. Kašpar, pokladníkem Z. Ježek, novinářem a
správcem panorámy J. Durchánek, členy výboru
Fr. Čermák, J. Divecký, odborný učitel, dr. J.
Pešek a J. Vrabec. Náhbradníky pp.: J. Mareš,
MUDr. 0t. Klampar, Fr. Viktorin a JUDr. H. Ge
duldiger, Revisory účtů pp.: K. Janda aJ. Valenta.

Z Kliepereva divadla. Dne23. t. m.
sebral spolek ochotníků „Klicpera“ Štechovu veBe
lobru „Deskový statek“. Deskový statek jest
vlastně heslo, jímž se kandidáti ženitby hlásí
v „Ústředním jednatelství“ chyt.áckého Fistra.
Zehudlý šlechtic Revír z Chotyše, jenž oženiti se
chce k vůli věnu, aby dopomohl sestře ku štástí,
nalezne v kanceláři dceru Fistrovu Julii a zami
loje 8e do ní, maje ji za kontoaristku. Fiatr zatím
bledá šlechtice, jímž by prorazil v záložné a zí
skal tak většinu pro obecní volby. Poznav Revíra,
chystá bo co nápadníka své vdavek chtivé pří
buzné Hanenátajnové, která již sbromáždila ve své
ruce mnobo plných mocí. Mezi tím však sestře
Revírově jest jinak pomoženo, a foo nyní chce vaíti
si domnělou kontoaristku; Julie dá se mu poznati
a vymůže na otci svolení k sňatku; pí. Hanen
Štajnová našla si zatím také nápadníka, a Fistrovi
nezbývá než „obětovati se pro vlast“ — a vsíti
si vdovu. Toť krátký obsah zdařilé veselohry, jež
přečasto erší peprnou satyrou. Hrána byla velmi
pěkně. P. Broukal (Fistr) líbil se všeobecně, leč
dle mého zdání jest Fistr obratným intrikánem,
jenž dovede tu pathosem, tu něžně, tu drzou lží,
tu zas dobráckou otevřeností klamati celé své
okolí; a právě tyto protichůdné fáze liščího cha
rakteru byly slabě akcentovány. Na slč. Hofman
nové (Julie) pozoroval jsem z počátku jakousi
stlsněnost, pak se dosti pěkně rozebrala; celkem
však přec zdá se, že jí úloha zůstala cizí; její
ustavičné „tááti“ působilo bezděčnou komikou. Pi.
Hallerová (Hauenštajnová) osvědčila znovu, jak
výbornou je silou, zvlášt některé výstapy (v II. a
III. jedn.) se jí znamenitě povedly. Ž ostatních
dámských úlob byly obě kontoaristky (slč. Bene
šova a Mifiovaká) na začátečnice velmi slušně
podány, slč. Nekovaříkova (Katy) wá sympatie
v obecenstvu — a to právem; má to štěstí, že
rozesměje prvním hnutím. Hůře na tom byly
pánské rule — však ne vždy vlastní vinou; kus
uplývá totiž bezbarvými figurami, z kterých těžko
lze něco vytvořiti, n. př. Nekvinda. Hrdina p.
Duška (Revír), celkově dosti dobrý, postrádal
někdy patřičného temperamentu. Ze zdařilých jme
novati dlažno úlobu Novotného (p. E. Svoboda).
— Režie byla pěkná a dobře aranžována; vo
třetím jednání ovšem nemohla vyhnouti se úskalí,
jež každý cítil; autor totiž posílá osoby, kterých
nepotřebuje, do pozadí „dívat se na Prahu“ To
se táhne skoro celým jednáním a vypadá to neši
kovně. Návštěva byla velmi slušná. © Dr. Aligmis,

Z dlecésní Jednoty Cyriliské. Duchovní
koncert pořádán bude na určito dne 25. března
t. r. a začátek bude určen tak, aby venkov měl
výhodné spojení vlaků. Jelikož ensemblové zkoušky
v neděli súčastního se jen 82 a ve středu sotva
ato zpěváků, upozorňuje výbor Jednoty, že neo
mluvené zameškání zkoušek bude míti za následek
vyloučení z produkce. Příští zkouška v neděli dne

Adalbertina.

Pěvecko-hudební večer vezdejšímpen
sionáta Školských Sester dne 28. února musil ne
předpojatého diváka naplniti obdivem a elouží
k nemalé cti ústavu. Řeknu otevřeně: přicházím
do podobných produkcí s malým očekáváním, jsa
připraven na to, že dobré vůli mnoho odpustiti
dlušno. Leč tentokráte jsem se zmýlil, neboťto,
00 jsem slyšel, dovede čeliti i nejpřísnější kritice,
Tu pomíjím čísla klavírní, ač by člověk nevěřil,
že tak těžké věci dovedou čtyř- i šestirnčně se
hráti diblíci, již sotva dosáhnou na pedál; co mne
překvapilo, bylo čtyřhlasé číslo I. (Sychra: „0
česká plení“). Správnost a jistota intonace, bez
vadné a ohebné vokalisování dle přízraků nemá
soupeře v žádném zdejším pěveckém sdrutení,

Bond jsem měl příležitost slyšeti. Koranou ve
byla však Rennerovaoperotta „JosefHayda.“

Přednosti spěvní jiš zmíněné udržely se i tu na
stejné výši; anamemitý soprán alš. Holoubkovy

(v titulní rolí) a pevný alt slč.Soulkovy (Michael)
výborně sepojily vladné duetto; překrásné vložky
čiperných vokalistů dýchaly svěžestí a něžná je
jich procítěnost působila hlubokým dojmem. Nade
vše očekávání dopadla hra i soubra; nebylo tu
stopy po trémě nebo školáckém odříkávání; byla
to rozkoš pozorovati ta roztomilá děvčátka, jak
Benuceně, tau s humorem, tu zus vášně si vedla.
Zásloha ovšem patří asi v prvoí řadě ctihodné
sestře Cecilii, jejž neobyčejný talent hudební i
paedagogický z výsledku lze posouditi; zajisté
však neméně také celému ústavu, jenž takto zdat
nost svých sil vyučovacích stkvěle dokázal. Od
cházel jsem hluboce pohnut dětskou prostotou,
nevinnou veselosti a vroucím citem, jent scénou
vanul a svědčil o správném vedení ústava; věru
rád bych viděl toho, jenž by takových výsledků
výchovy dokázal bez náboženství. | Dr. Aligwis.

Z výroční správy Bakoncko-nher.
bemky. Zajímavá data pro Hradec Králové, který
je po Praze v eskomptu na místě čtvrtém a se
ziskem již na drahém místé v celém království
českém. Z této oficielní správy vyjímáme hlavní
data k informaci interesovaných krubů a podáváme
opětný a velmi vážný důkaz, že Hradec Králové
je střediskem obchodu a průmyslu, proto také
nejpovolanější pro sídlo budoucí obchodní kom ry.
Účast fliálek Rakousko-uherské banky v královatví
Českém na obchodech v uplynulém roce:

celkový úhrnné © zisk stráta
eskompt operace

v millionech K K K K

Praha 51615 6524-39 1,196.248 —
Teplice 19.31.1998 | 67.438 —
Ústí n. L. 1654 1751. 81073. —

Liberec 13:98. 1637. 21.192 —
Bradec Králové 1881 1417 78840 | —
Žatec 1142 1243. 38.224. —
Warnedorf 1075 1334 | 23,014 —
Plzeň 911.. 996. 15.536 —
Cbeb 704 885. 16.723 —
Trutnoov 67 761 11.117 —

Děčín 666.. 738 9621 —
Pardubice 663 | 661 12.116 —

Kolín 448 | 458 4.427 —
Budějovice 209 240 — 16.014

Alols Svojsík de Hradce Králové.
V neděli dne 15. března t. r, konati bude slov.
cestovatel pan Al. Svojsík, spisovatel a člen Ná
rodní Rady z Praby, v Kleperově divadle dvě
přednášky ve 3 hod, odpol.: „Japonsko a jeho
lid“. O půl 8. bud. večer: „Cesta kolem ověta“.
Při přednášce odpoledne i večer bude promítaato
200 umělecky kolorovaných obrazů. Slovutný tento
cestovatel, jenž přednášsl o avých cestách ve více
než 500 mistech v Čechách, na Moravě a v Ame
rice, jest kritikou uzoán za vynikajícího cestopie
ného vypravovatele. V přednáškách líčí alovam a
skvostnými světelnými obrazy, jež umělecky kolo
rova| akademický malíř Špillar, cestu kolem země,
zvláště pak: Spojené Státy americké a naše kra
jany tam dlící, Mexiko (býčí zápasy), Japonsko:
zemi a lid, Číau, Zadní Indii, ostrov Jávu, Ceylon,
Přední [adii, cesta Snezským průplavem atd. Ob
razy promítány budou zvláštním atrojem ze St.
Louis z Ameriky a osvětlují se světlem Drumou
dovým. Slovutný cestovatel udebéře se ještě letos
na cesty do Sibiře a Australie. Zajisté každý, kdo
touží po uměleckém a vědeckém požitku, obé tyto
přednášky navštíví. Cony míst: Lože 6 K, křeslo
a sedadlo na balkoně 1 K 80 b, sedadlo I. třídy
1 K 40 hb,sedadio II. třídy 1 K, sedadlo na ga
lerii 60 b, parket 60 hb,parterre 40 b, galerie30
h, studentský, vojenský a dělnický lístek (na le
gitimaci) do parketu 40 bh, do parterra 30 h.
Dětský lístek 20 bh.Předprodej lístků převzali ze
vzácné ochoty na odpolední přednášku p. B. E.
Tolman, koibkupec a na večerní přednášku p. B.
Melichar, knibkupec. Pro dítky na odpoledne jsou
sedadla ve snížené ceně: Křeslo a tribuna i K,
sedadlo I. třídy 80 bh,IL třídy 60h, galerie 40 h.

Dramatický odber Živnostensko-čtenář
ské jednoty v Hradci Král. pořádá v neděli dne
1. března „maškarní merendu“ s motivem „Z po
bádky do pohádky“. Přípravy k ní jsou již v plném
proudu. Výprava a uspořádání meready bade čistě
originelní. Skvostoá dekorace promění dvorana
v pravé kouzlo pohádky. Zkoušky na různé atrakce
a scény jsou již v plném proudu. Reklamace vy
řizoje ochotně pp. Helwich, obchodník na Velké
podsíni a J. Labontka, stavitel v Pětidomech. Po

an! příčině masek ochotné sdělí p. Jos. Hužáče

Všeobecná úvěrní společnost, zapsané
společenstvo s ručením obmereným v Hradci Krá
lové, odbývala dne 23. února t. r. ovoji čtvrtou
řádnou valnou hromadu, která předložené účty sa
rok 1907 vzbledem ku anamenitým výsledkům
V roce minulém dosaženým bez debaty schválil.
Na to vykonány volby do rady dozorčí a byli
soačnou většinou hlasů svoleni pp.: Gustav Bakgš,
Josef Dvořáček, Bobdan Molicbar vesměs z Hradce
Králové. Rovněž bylo schváleno zvýšení alaŠného.
řiditeli. Dále bylo řiditelatví smvenéno, aby pro
vedlo sáčastnění společnosti ua založenípopěšní
dávěrnické společnosti zakládající se na základě
sákona ze dne 3. březaa 1906. Valoá bromada
vzala za všeobecného souhlasu BS výdomí správu
Hditele v příčině poskytování levnéhy úrěru míst



tímu živnostnictvu, kterýžto úvěr po předobásející

poradě a šivnostoiotvem společnost poskytovatiodlá. — Zároveň problášeno, še společnost počne
nyňí, majío dostatečných prostředků a pramenů

žních, eskontovati za konkurenění sazby Dao
ovní dobré obchodní eměnky z místa a okolí. —

Bilance Všeobecné úvěrní společnosti za rok 1907
vykazuje skutečně výsledky velice příznivé, i není
dněs žádné pochybnosti o tom, že společnost v brska
patřiti bude mesi přední peněžní ústavy české. —
Clenů čítá společnost koncem r. 1907 1632 se
4149 podíly v obnosu K 82 975.00, reservní fondy
K 2626-73 b, takže vlastní jmění společnosti mí
nulého roku K 90.501-73 h obnáší. Oproti tomu
obnášejí v téže době vklady K 223.997-9 h takže
vlastní jmění oproti vkledům ca 40%, obnáší, čímž
vkladatelům nejlepší záraka se skýtá. Mimo to
skýtají členové zároku statutární v oboose K
165.95000 mimo všech aktiv společnosti. — Spo
lečnost byla dosud třikráte odbornými a státem
echválenými revisory revidována a mimo to pro
vádí přesnou revisi rada dozorčí,takže jsou veškerá
možná opstření provedena, která úplně naprostou
bežpečnost majetku společnosti saračují. Z docí
leného zisku za rok minulý odepsala správa
společnosti všechny pochybné pohledávky, veškeré
zásoby před tím v aktivech uvedené, dále z účtu
tiskopisu K 2036-10 h a z účtu inventáře K 688.88 b.
Kromé těchto odpisů přiděleno bylo řádnému fondu
reservníma K 3040 a specielnímu fondu reser
vnímu K 122676 h. Kromě všeho zde uvedeného
poúžije se čistéhb zbytku per K 296866 h ku
vyplácení 5*/, dividendy členům v roce 1904-5
přistouplým, kteří podíly své dosud nevypověděli,
ka vyplacení odměny řiditelstvu a radě dozorčí
K 600, remuneruce K 150, na různé dobročinné
účely K 200 a zbytek přidělí se ještě fondu re
servnímu. Účet rozvážný vykazuje: s) aktiva: ho
tovost pokladní K 8859-75 h, zápůjčky K 414.940'15
h, uložené přebytky K 31.930'68 hb,cenné papíry
K 8150-72 b, záloby na cenné papíry K 894978 b,
inventář K 7000, tiskopisy K 2500, úroky nedo
placené K 2041-23 h, úroky přeplacené z ree
skontu K 117481 h, přeplacené nájemné K 80,
pohledávky za ublí atd. K 1302-45 b. b) pasiva:
podíly členské K 82.975, vklady va knížky K
298.997-9 h, reeskout K 167 30664, reservní fond
K 540.00, specielní reservní fond K 172673 ,
pensijní fond K 260, úroky přeplacené z půjček
2255-46 b, zisk K 296866 h. Obrat pokladniční
obnášel K 5,921.405 89 h. Společnost zařídila po
čátkem r. 1908 obchod nejlepším hornoslezským
úblím, který výborně prosperuje, neb prodává uhlí
o 40 baléřů na 1 a levněji, nežli obchodníci
v místě našem dosud prodávali, ačkoliv na dolech
ublí nezlevnilo, i vyřizuje objedoávky na ublí
rychle a přesně jak ve velkém tak v malém.

Ve schůsi městské rady králové
hradecké, konané dne24.února t. r., usneseno
Žádost ©. a k. 9. arm. sboru v Josefově o před
ložení nákresu a problášení stran pozemku vc. ak.
důstojnickém parku pro stavbu vodárny postoupe
vého, předloží se obecnímu výboru. — Vybotoví se
poukasy na likvidované výloby a náhrady ubyto
vací ve IV. čtvrtletí 1907. — C.k. okr. hejtman
ství se odpoví, že není námitek proti povolení tý
denních trbů ve čtvrtek městu Hořicům. — Seznam
invalidů, jimž navrhuje c. a k. velitelství pěš. pl.
č. 18 + Brunecku udělení požitků nadace, určené
pro vojíny, raněné v roce 1866, postoupí se měst
zastopitelstvu. — Žádost odboru zemské jednoty
soakr. úředníků za vykázání místa pro stavbu rodin
ných domků s poskytnutí úlev soukr. úředníkům
v případě tom, postoupí se technické komissi.

Kyěty „Ratibera“. Vyzvalijsme „Rati
bora“, eby uvedl jen jediný příklad, že některý
anarchista apácbal atentát na vladaře z příkaza
náboženského. „Ratibor“ nejmenuje, nýbrž hledí
se vykličkovati ze slepé uličky zmatenou logikou
a magopustními šprýmy. K takové ubohosti není
přece třeba ani alova našeho odsouzení, protože
snad dosud neopustila sdravá svudnost jeho ubohé
čtenáře.

© disputaci rabínů s volným myoliteli nedovidáme se s „Rozvoje“ dosud mic,
oli tam byl přece také pan rabín zdejší. Dou

fáme, že sám dobře vyloží, proč to jernelské du
ehovenstvo tak opatrně zařídilo, aby volným my
slitelům byla velice obmezena svoboda slova k rep
likám. Čí už ve veřejnosti se pánové bojí volné
diskuese? Smad by bylo dokonce jejich náboženské
vyznání méně pokrokové než naše?

Osobní. Bývalý vládní komisař zdejší prů
myslové školy pokračovací, professor při státní
průmyslové škole v Praze, p. Alois Rablič( abitu
Fient sdejší reálky z roku 1875), byl povýšea do
VII. dietní třídy.

Koneert vepros chudé úkolnímládeše. Pan M. Nepeřený,majitel hudebního
ústavu, připravaje právě s některými zvlášť ta
lentovanými žáky a žákyněmi veliký koncert ve
prospěch ošacení chudé mládeže zdejších obecných
a měšťanských škol. Při projektovaném koncertě
laskavě též slíbily epoluáčinkovati jiné výborné
síly hudební a pěvecké. Znajíce p. M. Nepeřeného
ako snamenitého odborníka, těšíme se, že koncert
im aranžovaný bude pravým uměleckým požitkem.
Jisté obecenstvo odmění šlechetný úmysl pana

Nepeřeného jak s lásky k umění tak s lidamil

nosti bojnou návštěvou. Kéš se obudým dětem
aspoň poněkad pomůžel

V závodě e. a k. dvor. fotografa, p.
eis. rady J. F. Langhbanse vystavenavehlavní
akříní proti Grandhotelu skvostná kolekce snímek
slavné umělkyně Emmy Destinové.

V pamnoraměNárodní Jednoty Seve
ročeské v Hradec! Králové za Bílouvěší
viděti jest v týdnu 29. února až 6. března 1908
město Sarajevo a jeho pouliční ruch, Višegrad a
Trebinje s orientálními zajímavostmi std.

Rudá svoboda. Socialisté přísvémzasle
peném fanatismu již začínají vystapovatí docela i
proti hudebníkům smýšlení jiného. Jděte se zeptati
na to do Malšovic a Náhona. Spolek „Komenský“
pořádal dne 22. t. m. ples. Vyjednávalo se již 3
neděle předtím o budbu u p. kapelofka Prauea.
Hudba jim zaručena. Týden před tím plesem měli
katolíci schůzi v hostinci p. Nováka, kamž se do
stavili i hudebníci Praasovi. To podnítilo zlost
Boc. demokratů. Jak se jen vymstít za to, že kas
tolíci chtějí užiti také trochu té svobody, kterou
jindy rozdávají socialisté plnými ústy? Hned se
šlo ke kapelotkovi; prý si soudruzi nepřejí, aby
někteří hudebníci při jejich plese účinkovali. Ka
pelník ocitl se v nemilé sitnaci. Aby se oběstrany
poněkad upokojily, přijednal si některé cizí bu
debníky. Jednoho křesť. sociála však vzaj přece
do plesu. Když přišel nenáviděný „klerikál“ do sálu,
ukázali mu socialisté bned, jak rozumějí svobodě
a podpoře děloictva. Byl vyvván u kasy, aby za
platil vstupné anebo aby místnost okamžité opustil.
Našinec však odvolal se na kapelníka, který ho sebou
vzal; řekl, že není povinen vstupné platiti. Někdo
by se domníval, že při takových okolnostech —
před samým plesem, kdy již budebník na všecko
se připravil, nkáží socialisté trochu snášelivosti.
Ale začala „lidumilná“ tahanice, až úzko. Teprve
přivolaný kapelník po dlouhé debatě odevzdal na
šioci ustanovený poplatek, načež budebaík ihned
místo opustil. — Velká láska září zo srdcí sociali
stických vstříc cbudému dělníkovi!

„Hodnověrný svědek“ dra Lhety
shledán Ikářem. SvědekLhotův Josef Skala,
který smutnómu advokátovi pomáhal z nesnází
tvrzením, že prof. Teplý byl tělesně ztýrán vpar
dabském parku, ucítil konečně raku spravedlnosti
včera 27. t. m U krajského soudu v Chrudimi
byly mu vyměřeny za jeho avědeotví čtyry měsíce
se čtyrmi posty. — Plště více.

Pohřeb vldp. faráře Frant. Dondy
v Dohbaličkách. Kdo dne 22. února s cizinců
dlel v okolí rodinného sídla kdysi brabat Bořků
Dobalských « Dohalic, ten se jistě podivil, jaký
ruch panoval v ranních hodinách na celé osadě
dohalické. Ač počasí nevlídné, ač pršelo po ces
táeh i mezích. kde kdo spěchal k návrší, kde nyní
krásný gotický chrám bledí do širokého, dalekého
okolí. Byl to den pohřbu místatho horlivého fa
ráte Františka Doudy, který dne 19. února jako
obět svého povolání, aastudiv se při pobřba chu
dasa jednoho, v plné síle ještě u věku 69 let po
krátké nemoci v Pánu zesnul. Dvacet šest kněží
zúčastnilo ee pobřba 8 vldp. vikářem Josefem
Procházkou v čele; z nich 14 bylo z vikariátu,
9 z patronátu J. Osvícenosti hr. z Harrachů a 3
z vikariátů cizích. Tři páni vikáři zúčastnili se
pobřbu diecesána sesnulého, a to dobrý jeho přítel
vldp. vikář a urciděkan cbrudimský Thdr. Mrátík,
bývalý vrchlabský vikář J. Kahn a to uvedený vikář
traktu bořického, kterýžto poslední sám vvkonal
všecky pohřební obřady. Páni katecheté z Hořic
s vdp. děkanem J. Konsalem « Hořic, i dp. kate
cbeta z Nechanic Fr. Dostál s dp. farářem a dpp.
kaplany a j. v. Reguiem sloužil vidp. vikář boř
ckého traktu; případnou a dojemaou řeč měl] ro
dák zesnulého, dp. farář boěvčevský M. Panský,
při níž ozýval se pláč osadníků — bylo viděti, že
mluví řečník ze srdcí osadníků, zvláště když od
kaz zesnulého sdílel osadě: „Držte se Pána Boha,
nedejte si vyrvati ze srdel svých svatou víru, to
vzácné dědictví našich otců a matek, blásané a
bájené ústy katolických kněší a pomodlete se za
tone!“ Po mši sv. hnal se průvod na hřbitov za
svaků hudby mokrovouské, kde rozloučili jsme se
s tělesnou schránkou v Pánu zesnoléko. Dodává
me, že na břbitově u hroba i v domě zapěl pě
vecký sbor zdejší, a že i zpěv při reguiem ve
chrámu Páně byl důstojný a dokonalý. Nábožnou
modlitbou a poděkováním vidp. vikáře pohřeb
skončen. — V průvodu a při všech pohřebních
úkonech jsme posorovali zástupce J. O. hraběte
z Harrachů, vrchního řiditele a patronátního zá
stupce p. Josefa Svobodu, řiditole eukrovařu p. K.
Zaběhlického, p. lesmistra Johna a p. geometra
Trdlicu z Přímu, vrobního správce p. Jindřicha
Krčana, pp správce Pazderku w Zámečníka, ro
dáka mžanského a dobrého přítele nebožtíkova—
dále p. Viléma Kotyka, účetního cukrovaru v Sa
dové, p. J. Plochu, důchodního velkostatku Sadové,
p. Fr. Škardu, sládka v Sadové, pp. lesní Šimáka,
Hruška atd., dále sl. spolek basičů, čtenář. besedy
a katol. hospodář. spolek, záložní spolek, všecky
pp. starosty obcí farnosti dobalické. Zvláště do
jemně působilo účastenství dítek, ješ nebožtík ov.
náboženství vyučoval, s pány učiteli a řídícím p.
Morávkem a p. řídícím s Třesovic. Co „cest se
pakonal nebožtík do škol! Asde tu cestu po
alednívěnnjímujehopp.kollogovéučitelés dětmi!

S pláčem loučilyse dítky se svým katechotou fará=
řem, volajíče : „Odpočioutí-věčné dej Ti Pán a světle
věčné ať Ti avítíl* — „9 Bohem na věčnosti“,
volali s pláčem osadníci. Tak celá osada dohalio
ká ohromným svým účastenstvím při pohřbo pů
sobení nebožtíka opravdu vznešeným způsobem
ocenila, sačež všechněm bes rozdílu zde nelíčený
a upřímný dík! Dodatečně plné osnání pobřebol
mu ústavu p. Bartošky ze Smiřic za úpravu kata
fálku a pokoje smutečního, za vkusnou výpravu
pobřbu a velice taktní jednání při celém pohřeb
ním výkonu.
"7 Z Pardnbie. Duchovenstvovikariátu par

dobického se apozorňoje, aby dle ujednání příští
čtvrtek dne 6. března v hojném počtu dopoledne
sešlo se na děkanství v Pardubicích ka společné
pořadě. Zvláště ti páni se na tuto schůzi upozor
hojí, kteří již delší dobu schůzí se neúčastnili.
Nechť tentokráte jistě přijdou!

Koho odporučíla „Osvěta lidu“ vo
ličům voleb. skupiny Vysoké Hýte—
Suuteč=Hlinskof PanHajnsoustředilna svoji
osobu pouze 974 hlasů. Poznav, že jest další na
máhání přes všecku lásku evang. farářů marno,
vysval dne 22. února svoje voliče, aby demon
strovali „proti zpátečnickéma, nečeskému římskému
klerikalismu“ volbou agrárníka p. Jos. Sochora.
Zkrátka k záchraně „pokroku“ potřebí vybledávati
cesty nejrůznější. A jak p. Sochor jest pokrokový,
avobodomyslný a vlastenecky nezištný, o tom ko
lojí zajímavé zprávy. Právě poslední číslo „Lido
vých listů“ oznámilo, že na Sochora učiněno bylo
c. k. státnímu návladnictví v Chrudimi trestní 0- *
známení pro přestupky zákona ze dne 26. ledna
1907, č. 18. ř. z. o ochraně volební svobody. Ale
on se uchází přece odůvěru voličetva. Tento pro
apěchářský dietář problašoval na schůzích, že okr.
výbor dá mu gatisfakci a dosvědčí, že 8i nezapo- *
čítával diety aadbytečné. Leč okres. výbor, když
skontroloval všecko přesně, odepřel mu dáti očistné
prohlášení. Přemýšleno, stadováno, jek by se přece
nějak veřejné mínění uspokojilo. A už se to Da
lezlo — čisté po agrárnicku. A zcela jednoduše.
Volební okres zaplaven letáky, v nichž se prohla
Šuje obvinéní z nadbytečných diet za smyšlené.
Zároveň vydán jeden hanopis, pod nímž jsou vy
tiskoota jména občanů, kteří ho nepodepsali.
Z nouze i takový prostředek dobrý. -— P. Hajn
ví z vlastní zkušenosti, jak pokrokový muž častěji
z nedostatku charakterních zbraní dovede si 56
Arlovati, na př překroutit bezeotně zprávu jiného
listu nebo také podvádět čtenářetvo nepoctivým
sdělením, co který list píše a pod. O nejnovějším
fixlářství stoupenců Sochorových snad se do 32.
t. m. nedověděl. Ale o dietářství té agrární veli
činy přece věděti mohl. Konec konců jest viděti,
že živly stejnorodé se sbližují itenkrát, kdy ještě
drub o druhu neví, jak ty vznešené moderní zá
sady uplatní v praksi, Hlavní vě, aby byl pokrok
zachráněn| A evang. faráři spolu 8e židy „K vůli
ozdravění české politiky“ odevzdali nyní hlasy avó
místo p. Hajnovi p. Sochorovi. Jen když pokrok!

Samostatný a hodně pokrokový
kandidát za Chlumce, Pardabice a Ho
Iee. Jest to p. Zikmund Kozelka; najednou ho
posedla touha po slávě poslanecké. Pan kandidát
dobře ví, jak nyní nejlépe Jse dosábnoati veliké
popularity. Vládne pokrokový kurs, a proto „jak
jde kroj, tak se stroj“ Musí se jíti cestami mo
deroími a hodně rýti do „klerikálů“. Takovou po
krokovou práci ovšem svede lehce každý chlapec,
ale přece jenom tato námaha „ns národa roli dě
dičné“ jest vysoce odměňována. Pro jeho pádné
tepání „klerikálů“ již mu maoho „osvícených
hlav“ odpustí to stále se opakající „já, já.“ Musí
Se dokasovati, že katolíci jsou tmáři, ačkoli tolik
pokrokářů rozevítilo gi v lampičce avětlo na tom
oleji, který byl vyprošen od nenáviděných kato
liků. Míni-li, že ti „klerikálové“ podporují jenom
tma, ať si vzpomene, kdo mu vlastné lepší sebe
vzdělání amožnil. Nepomoblo mu ke kariéře krá
lovéhradecké Borromaeum tak trochu? Teď se
ovšem vesele bázejí kameny do té studánky,
v kteró v čas veliké potřeby byl nápoj velice
vítaný. Když uš jest pokladna plné, pak není po
třebí bráti obled na spravedlivost. Rosumějte nám
dobře, pane Kozelko! Nikdo vám svobodu nechce
bráti. Ale tolik by se snad přece mohlo žádati,

abyste byl aspoň trochu spravedlivější k té belečnosti, která vám prokasovala dobrodiní. Poem
Kozelka jest okresním tajemníkem. Ale ten titul
byl poněkud malý; tedy se nyní říká „ředitel
o 1 kanceláře, cestmistr, měšťanosta, majitel
skvostné villy, statkář, majitel továrny na sušení
čekanky“ atd., atd. Hotový kavalír. Ovšem k slávě
nepostačí pouhé peníze; v každou dobu jest po
třebí míti také nějaké přesvědčení a nejlépa ta
kové, které právě začíná jít do módy. A tak se
anašil a snaží milý pan Kozelka platiti morální
daň dachu doby, jak právě okolnosti vyžadují.
Nejprve byl horlivým staročechem, protože poli
tickou dráhu nějským aspoň přesvědčením na
stoopiti musil; pak ovlékl kožich staročeský a
oblékl čamaru mladočeskou. Ale převlékl se zas
— jako bousenka bource morošového 6 dokazoval
svým počínáním, že vřele cítí po pokrekářeku.
A teď snad bude agráraíkem. Jsou s tím věru
právě mym veliké starosti, do kterého tébora se
vrhnosti, aby byl mandátek zabospečen. Při la



také prvním semeništěm české myšlénky.(Výborně!)
ač ovšem jem také snámo, co vykomalJirsík,
zmáma práce zasloušilého kanovníka Skočdopole,
Špeliny, Rodlera, rovněž vděčně pamatuji na své
horlivé epolopracovníky Sedláka a Šrámku Já
uznávám, že oběť, kterou přinášíte shodě českých
stran, je poměrné větší než ostatních stran. Uzná
vám proto, če jste atrana mladá, podujkavá, bo
Jovná, máte celou řadu horlivých pracovníků mů
šete poukázat na dlouhou řadu značných úspěchů
a je přirozeno, že máte sebevědomí strany, ale
rovněž s radostí konstatuji, že tato mladá podni
kavost 8e dala vědy ovládati vlasteneckou roz
vabou.“ (Výborněl). . . Kfaktické poznámce při
hlásil se dp. Dr. Budař a pravil: „Bylo řečeno,
še stavíme církevní zájmy nad zájmy vlastenecké;
to by mohlo mnobého mýliti! Mý jsme toho pře
svědčení, že pojmy vlast a církev se nevylučují,
naopak jeden drubý ueoddělitelně prostupuje! My
milojeme vlast i církev stejně podle hesla Suši
lova: „Církev a vlast v mých gestersky 8e milují
kadrech. Každá má srdce půl, každá má srdce
celé.“ (Výborněl) Sekretář katolické strany, pro
mlaviv o útooloh místního tisku, stojícího za Ná
rodní Radou, na naši strana, doporučil ku přijetí
násl. regolaci: „Shromáždění stoapenci strany ka
tolíckého lidu v Čechách na schůzi dne 22. února
1908 jako věrní příslušníci svého milého národa
podřizujeme Be společnému prospěchu národa a
jednosvorně odevzdáme hlasovací lístky ve pro
spěch českého kandidáta, slovutného pana Dr. Aug.
Zátky. Při tom očekáváme, že ostatní etrany české
v Čes. Bodějevicích, vyhledávajíce prospěch národa,

. budou véc národní aspoň tak vysoko ceniti, aby
nás za rovnocenné činitele v národě považovaly.
Odmítáme výtky nevlasteneetví a černé internaci
enály, jež se nám často předbazují, a přičiníme
se, aby 27. únor znamenal pro českou věc v Če
ských Budějovicích den vítězství.“ Resoluce jedno
myslně přijata, ba až bouřlivé aklamována. —
Tolik sděluje „Hlas lidu“. Katolíci, kteří jsou od
některých „národních“ parasitů vyhazování z ná
roda, osvědčili i v této době besuzdného proná
sledování pěkným způsobem vřelý zápal pro vše
národní zájem. Zdali pak ti, kteří zo zrádcování
katolíkův a balemucení národa si udělali výnosný
kšeft, zaznamenají s povděkem nyní šlechetné roz
hodnatí katolíků budějovických? — Strana Práš
kova tak asi sotva učiní; jí jest milejší jeden ně
mecký agrárník než dvacet Čechů sdružených
V erganisaci katolické.

Kdo snižeje vzdělání, V těchtodnech
4Y. února konali organicovaní pokrokoví učitelé,
odrušení v semské ústřední jednotě, schůzi v Praze,
bdeš dostatečně dokázali, že jim neběží o zvý
dení úrovně vzdělání, nýbrž o prospěch vlastních
esob. Přijal resoluci, aby mládež na měšťanských
dkolách nebyla větáím počtem bodin vyučovacích
přetěšována. Současně však byla přijata resolace,
sby osmiletá docházka Školní ne venkově nebyla

„skrácena. Z těchto dvou současně pronesených
resolucí vysvítá, že si pánové přejí, aby bylo sice
bodně škol, ale v nich malo vyučování. Zastaralý
názor, dle něhož vzdělání má se měřiti ne sku
tečnými vědomostmi,nýbrž délkou školní návštěvy
a počtem proběhlých škol, byl zde opětně bájen
lidmi, kteří mají přece povinnost, dbáti o pokrok
v lidovém vzdělání. Žebyla také přijata resoluce
o zvýšení učitelských platů, rozumí se samo 8e
bou, protože dosad ještě žádná osvětová porada
nčitelská bez této resoluce neskončila. O unifor
mách a kordech národní učitelé tentokrát nejed
aali. —

„Důvěřejme v Beha“, Tatoslovabudou
opět ražena na zlatých minel.h Sp jen. Států. Pre
sident Rovsevelt povolil v táto věci nátlaku kon
gresu. Člen kongresu Wood učinil dotyčný návrh.
Do 80 dnů po přijetí jeho návrhu mají slova „Dů
věřujme v Boha“ být opět rafena na zlatých min
vích. — Toto rozbodnati jest velikým přečinem
proti zásadám „Volné myšlenky“. Kdo ví, zda pro
tato křesťanská slova rozum všech bystrých my
Blitelův a vypálozcův amerických ge nezatemní?
Taková odvážlivá slova v nynějším čase snad do
konce saamenají v svobodné Americe „postup kle
rikalismu“. U nás jsou i ti mírnější pohlaváři ve
lice opatrní se slovem „Bůb“; vědí, še Dy vyslo
vením jména svého Tvůrce a Pána mohli upad
pouti do podezření z klerikalismu. A takového
hrosného podezření se bojí víc než smrti,

Vídeň—matka národů rakouských.
Italům nabízí se v městě tom hned universitní
fakulta právnická. Na půl miliona Čechů však
marně domáhá se práva veřejnosti pro svoji jedi
nou Školu. Bolí s toho hlava p. Práškori? Tak
veliké odetrkování tolika českých poplatalků! A
vláda Beckova uklidhuje nás pěknými sliby dále
— jako to dělaly vlády jiné. Dává nám daty pěknou
badoucnost jako chytrá kartářka. Karty sepoloží
Ba stůl: „Teda, panenko, sejmon si. — Vída, vida,
čeká zármutek. Ale to nic.nedělá. Sejmoa vi ještě
Jednou. — Nu tak vidějí, ten zármutek obrátí se

+ radost. At pálí, „ odonenostjich potáli.“=, enka je aspoá takové proroct
ú nj Čerypln-h se tako:6 předpovědí,dá
el Českápanenka hádat znovu, aby ze jí ardos
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ve výsl. p. Frt, Vojče, lide čteme: „Celé prohlá
šení předsednictva Ú.S.je tedy úplně bespodstat
ným a bylo jen za tím účelem uveřejněno, aby
učitelstvo nedávalo se prostřednictvím mým pojiš
fovati. — Divíme se, že předsednictvo U. S. pro
půjčuje se k podobným, čistě konkurenčním knyfám,

které sjevnépěřj fomu, aby mesi učišelstvemmísto rysích cha vychováno bylo hojně špiclů
a denunciantů.“ K tomuto není třeba poznámek.

100 000 podpisů provynčování ná
boženství na národních školách. Sokrotář
„Unione romana“ podal minale při debatě stran
vyučování náboženství předsedovi sněmovnyitalské
nových 16 alb e více než 100.000 podpisy mažů a žen
z Říma, kteří žádají vyučování náboženství na
školách národních. Také spolek „Otcůrodin“, jenž
čítá více než 3000 členů, usnesl se memorandem
vysvati vládu, aby se zasedila o svobodu nábo
ženského vyučování na školách národních. — Tedy
semitský purkmistr římský Nathan není právě
„Nathan der Weige“.

Otevřený list nameyského biskupa
Clemenceanovi. Biskup Turinaz v Nancyu
veřejnil otevřený list přednedovi francouzského mi
nisterstva, v němž praví: „Tvrdí ee, že jsou dvě
Francie, které se nemohou spojiti a z nichž jedna
musí býti potlačena, aby nabyla drubá bezpečnosti
a míru. Jest pravda, že jsou dvě Francie: Francie
poplrání, hanobení, nepořádku, materialismu a
Francie víry, modlitby, nesmrtelných nadějí;
Fraacie lupičů, pronásledovatelů a Francie proná=
sledovaných obětí. Máme také Francii apačů, zlo
dějů, banditů, a vrahů, kteří jsou pravým postra
chem. Naše vlast je zaplavena blátem a krví od
té doby, cv zavíráte naše katolické školy a roz
množujete avoje, abyste vyučovali dítky a mládež
O své vědě a své mravnosti. Tato Francie není
naším, ale vaším dílem.“

Cifry, které aš příllě křičí. Socialisté
o židovských bursách neradi se zmiňují. Zato po
řádají štvamice proti chudým ženám rolnickým,
když tyto zdraží máslo, vyhazují pokojné katoli
cké dělníky z továrny jako „lidi škodlivé snsbám
dělnictva“, poučují, jak by ae vyhoul soadrah štó
lovému poplatku, trestají a poškozují maloživnost
níky přímo úžasně. A přece vědí, že takovým
řáděním skutečnému kapitalismu nijak se neublíží,
še chuďas, který ukradne žebrákovi bezcitně imošnu,
málo se obohatí. Ale aspoň něco socialisté podpo
rovaní a ovládaní od židů musí dělati aby byla
odvrácena pozoroost od nenasytného a stále ob
rovaky rostoucího kapitalismu židovského. — Dle
názoru rudých měl byse církevní majetek zkou
Úskovat. Přitom však by měly socialistické listy
poznamenat, co dosud má dělnictvo ze skonfisko
vaného jmění církevního ve Francii; měli by otev
řeně řící, že se prodávaly církevní badovy za
směšný pakatel bohatým židům, jichž jmění ovšem
Ještě více vzrostio, zatím co dělník z celé konfis
kace dosud ani groše nevidí. A proč při té chuti

„po konfiskaci jmění církevního rudí nepoukazují
s důrazem na obrovské jmění židů, kteří svým
kapitalismem drží přímo celé státy ve finančním
zajetí? „Čech“ uvedl 20. února zajímavé číslice
o cenných papírech židovských. Vyjímáme z vý
mlavné statistiky té pouze nejdůležitější věci.
Koncem roku 1906 na vídeňské barse konskri
bováno bylo v kursovní ceně papírů: 1. Vše
obecný státní dluh 5373 mill. korun 2. Státní
dluh Rakouska 2582 mill. kor. 3. Státaí dlah že
lezničuí 1456 mill. kor. 4. Státní dluh Uher 4368
mill kor. 5. Dluhy zemí, obcí 1375 mill. kor. 6.
Zástavní listy a obligace 4887 mill. k :r. 7. Priority
dráb 3444 mill. kor 8. Losy 677 mill, kor. 9. Akcie
drab a dopravních společností 1805 miil. kor. 10.
Akcie bank 1641 mill. kor. 11. Akcie pojišťoven
215 mill. kor 12. Akcie továren 1647 mill. kor.
Tudíž veškeré cenné papíry, na buree vídeňské
konskribované, měly koncem roku 1906 korsovní
bodaotu 29.473 millionů k-run Tolik tedy mají
fiuunění baroni ve svých pokladnách. A mezi nimi
jest 80 procent židů. Tací boháči již mají pro
stř-dků dost, aby ai zajistili vlídné přátelství 80
cialístického tisku. Za rok 1906 bylo vydáno na
všech světových bursách nových papírových hodnot
za 28000 milliobů korun naší měny. Koncemr.
1907 na bnrse v B.rlíně konskriboráno sa 87.167
mill. papírových hodnot, atd. Dle odhadu loodýn
skéno „Economistu“ jest na celém svétě papírových
cenných hodnot za 400.000 milionů marek !! Lod
ského roku na burse v Londýné vydáno nových
hodnot za 2950 mill. korun; to jest přírůstek za
jediný rok. Takový peněžní Moloch pak jest skoro

(všemoboacím. Může si bráti s vyzablým dělníkem,
živnostík-m a rolníkem jako kočka s myší. Za
jediaý tok 1907 nadělaly různé státy v Londýně,
na burge, kde jest největším pánem žid Rotachild,
480 mil korga dluhů. — Ale socialisté? | Místo

| 60 by bledáli taktním, spravedlivým a sákonným
| spůsobem stavěti se proti obrovskámu šiření s0

kopitála židovského, vytloukají okna pekařlm,
kterým židé sdrašili mouka.

Bledéjský Italský maimistr Waal po
dloubých průtazteb, okolojeh, po dlouhémslo mar
ném umývání konečně“ odsonsen na 11 měsíců a
20 dat do žaláře ke ztrátě občanských práv na

ené Italii“ Žebýval seditřem, uení potřebípři.
4 domokiipo zabrákípapežského

ed mateodkB pla“WAn.

území nejvlivnějších míst. Přes to, še Nasi byl
usvědčen s velkých krádeží, pořádali jeho stou
penci demonstrace ve prospěch toho „mačedaíka“.
A po jeho odsouzení v Palermu na Sicilii aspo

řádali jeho stranníci hlučné randály.
Výstraha českým slušobným dív

kám. Ústřední spolek českých žen v Praze vydal
následující provolání: Z časopiseckých zpráv je
v přítomném čase ve Vídní 10.000 dívek služeb
Dých bez místa. Z těchto 10.000 jest zajisté něj
větší část dívek s Čech a Moravy(hlavně Moravy!),
jež 8 neobyčejnou důvěrou ve velkém počtu do
Vídně za službou se ubírají, zlákány jsouce velkou
msdou. Jaký osud čeká dívky — po většině ně
mecké řeči nesnalé — v cizím městě bez služby,
bez prostředků, bez ochrany. snadno lze si před
staviti. Varujeme proto důtklivě české dívky, aby
do Vídně za stávajících poměrů nejezdily, ne
chtějí-li se vydati největším strádáním.

Pořádejte stromové slavností krá
levské! O letošním památném jubilejním roce
bade asi mnobým obcím a školám činiti nemalou
obtíž otázka, jak oalaviti nejpřípadněji a nená
kladně (to mnohdy roshodujel) významný tente
rok. Odpovídáme stručně: Pořádejte ve všech
obcích českých z jara stromovou slavnost králov
skou! Vysadíte-li při ní aspoň 650stromků, roz
množí se v letošním jediném roce počet stromů
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku více než o
půl milionu. A to jiš přece něco znamená! Bližší
iníormace, eelé programy a návrhy k pořádání
těchto slavností naleznete v knížce, kterou vydá
v nejbližších dnech redakcí Břet. Jedličky-Brod
ského Svaz českých spolků okrašlovacích v Praze,
269-L („u Halánků“).

Vzájemnýobchod rakousko-nhorský.
Dle výkazu o vzájemném obchodu rakousko-uher
ském v uplynulém roce aktivum obchodní naší Bí
lance vůči Ubrám se značně zhoršilo; přebytek
vývozu nad dovozem (8 výlakou drahokovů) klesl
z 1086 mil. K na 357 mil. K. Dovoz z Uher
k nám vzrostl totiž daleko více neš náš vývos
k nim. Dovos v r. 1907 obnášel 11861 mil. K,
t. j. o 103-9 mil. K více (ačkoliv dle množství s
počtu kusů o něco poklesl), naproti tomu náš vývoz
stoupl jen o 31 mil. K na 12218 mil. K, co do
množství stoupl však z 2299 na 2960 mil. g.
Pro osamostathovací snahy uherské jest charakto
ristickým, že náš vývoz textilní vykazuje v aply
nulém roce téměř vesměs pokles (tak bavlnáné
příze o 0:1, bavlněho sboží o 32. zboží lněného,
konopného a jatového o 02, vlněného o 06,
hedvábného o 06 a konfekčního o 04 mil. K),
kdežto naopak dovoz bavlněného zboží s Uher
k nám stoupl o 08 mil. K na 179 mil. K. Ztržb
8 drahokovy dlužno zdůrazniti značný vývos slatý
mincí (666 mil. K proti 63 mil. K z r. 1906),

Rakouský ústav pro úvěr pozem
kový vykazoje za lonský rok čistý zisk obnosem
11,641.622 K, oproti r. 1906 o 701.716 K více.
Dividenda zvýšena o 2 K na 46 K. — Tady
rostou peníze v rukách několika akcionářů jako
houby po dešti, ale ti nejpotřebnější « toho ne
mají nic.

Vysušení jezera Zalderského v Ho
landska bude přece uskutečněno. Podnik tento pro
vede prý vláda holandská v době 32 let nákladem
802 mil. marek. Blíte moře zfízena bude na 50
km dlouhá bráz, na níž bude umístěna železná
dráha. Celkem bude získáno asi 19.600 ha půdy.

Nejstarší čeští ma uželé v Americe
semřeli VeWarrenu v Minnesotě zemřeli v jed
nom týdnu steřičtí manželé Žejdlíkovi po 79letém
manželství Oba narodili se v Čechách. Pan Karel
Žejdlík měl 102 léta, manželka jeho 105 let,

Léčení epilepele. Boje proti zmáhajícím
se chorobám účastní se nejslovutnější lékaři všech
národů. Jednou z nejzhoubnějších nemocí jest epi
lepsie (padouenice). Tém, kteří jsou tonto těžkou
nemocí stižení, bude útěchou zpráva, že odborný
lékař dr. Alexandr B. Ssabo v Budapešti vydala
prakticky uplatnil spis o léčení epilepsie, jehož
léčebné výsledky nejsou dosud překonány a jsou
uznány od lékařů i od laiků stejnou měrou. Proto
on sám jest ochoten uděliti radu těm pacientům,
kteří cbtějí jeho osvědčenou methodou dosíci nů
vrata svého zdraví.

Do dřeva žemencí stromy ovocné

asi 60 em hlubokou rýha a kořeny do ní zasahu
jíel ostrým nožem zkrátíme. Tím 8e zmírní přítok

vyplníme dobrou hliovu kompostovou, v níž se

nav hojnost vláskovýchkořínků, čímš se strompoeilní. m
Klíčivost semen vyskoušejmevšdy,sobot

Jisak snadno můžeme přijítí ke škodě tím, že vy
sejeme semeno neklíčivé. Za tím účelem vyberme
100 semen a dejme je mosi navihčeně hadříce vi
něué na Flažné místo. Též piják šedý neb písek
vlhký se k tomu bodí. Vlbko se ndršuje stale až
do sklíčení Do 10 daf je pole ukončen. Každý
den zazaamenáme počet sných arnek. Sebto
me-li věc, máme procento klíčivosti.Počet

dk doeoh akličených mobetaost

Kůň šynta je-seala zdráv,Pydny



škodlivě působí škaredý zvyk, že se zbytky píce
nechávají v korytu až do příštího zásypu. Tím se
vypěstuje zákvas nepříjemný a nezdravý, píce kyše
v korytě a šíří nesnesitelný zápach, jebož kůň
nesnese. Aby tedy kůň jinak zdravý s chutí žral,
pečlivě před každým krmením vše dejme vyčistiti
a zbytky obroku ihned z koníroy odstraňme. Též
na přiměřenou dávku 8oli pamatujme. Dvě, tři
Jšíce soli stačí úplně, když obrok tím poprášíme.
Občas dložno též změnit píci, alespoň na Čas.
Má-li nechuť v nemoci původ, dlužno příčinu od
straniti.

Národ náš truchlí. Duch obrovitého básni
ckého vzletu, muž srdce velice ušlechtilého, vlas
tenec nejupřímnější, který v posledních letech
vybýbal se lomoznéma ruchu avěta tohoto, muž,
který unikal i před září elávy vlastní do odlehlých
zátiší, po delším tělesném strádání zemřel 23. ú
nora o 7. bodině večerní ve svém zimním bytě
v Praze srdeční mrtvici. Jak tiše žil, tak tiše nás
opustil. Málokterý genius ze své bystrosti tak
málo kořistil pro svoje osobní zájmy jako básník
právě zesnulý. O avětské slávě mluvil ironicky,
prchal před svými ctiteli. Kolik moderních veršo
tepců, kteří z nedostatku talentu chtějí dokaze
vat: originalita a velikost svého umění aspoň hru
bými výrazy, vyrovná se povahou Svatopluku

ecbovi?
Čech narodil se r. 1846 v Ostředku u Be

nešova jako syn hospodářského správce. Stadoval
gymoseium v Litoměřicích a na Nov. Městě v Praze
u Piaristů, načež věnoval se studiím právnickým.
Složil státní skouáky a z Části rigorosa s prospě
chem výtečným. Již juko student složil několik
básní, jež přijaty od obecenstva s velikým uzná
ním. Od r. 1869 byl feuilletonistou „Pokroko“,
od r. 1871 spoluredaktorem „Světozora“, r. 1873
vstoupil do advokátní kanceláře ve Slaném; i při
tom byl literárně Činným dále. Zanechal právnické
prakse již r. 1873 a stal se spoluredaktorem Lu
míra. R. 1876 znovu vstoupil do advokátní kan
celáře, až konečně r. 1879 založil spolu s bratrem

"Vladimírem a Servácem Hellerem proslulý měsíč
ník „Květy“, kde uveřejnil většina svých nejkrás
nějších prací. Od r. 1881—2 byl fenilletonistou a
později kratkou dobu redaktorem feuilletonů v „Nár.
listech.“Nato začal tráviti životsvůj úplněvsou
kromí na rozličných místech, kde pracoval pilně na
dílech dalších.

Ze zvláště významných jebo prací veršovaných
i prosaických uvádíme: Čerkes (1878), Jan Žižka,

-Ve stínu lípy (1879), Petrklíče (1883), Lešetínský
kovář (1884), Slavia (1884), Dagmar (1885), Vác
lev z Michalovic (1882), Pravda (1886), Jitřní
písně (1887), Nové písně (1888), Písné otroka
(1894), humoristický román Kandidát nesmrtelno
sti (1884), Kreaby z cest (1884), satyru Pravý
výlet pana Broučka do měsice (1885), Nový epo
chální výlet pana Broučka, tentokráte do patná
etého století (1888), Pestré cesty po Čechách
(1890), atd. Básník za své zásluhy zvolen čestným
členem Umělecké besedy a jiných korporací a
jmenován řádným členem České akademie. Jak
básnická tak prosaická díla Čechova vynikají
skvostnou, dokonale vybroušenou, vpravdě českou
dikcí. A krásná forma odpovídá harmonicky nád
hernému obsahu. Nikde nejeví se v dílech básní
kových lačná touha po aristokratické, pyšné pze;
všade květy pravého, neumělkovaněho umění, vy
trysklého přímo ze srdce bez vágního vybledávání
sentencí bizarních, nepřirozených. Čech sám šlehá
střeštěné pozéry jemnou, ale velice účinnou saty

(rou ve svých prosaických pracích. | (Dokoně.)

Volby.
Výsledek prvých voleb do sněmu

na venkovské obce dlo dlocésí. Pro ka
tolické kandidáty bylo odevzdáno v Čechách cel
kom 37.285 blasů, z nicht připadá 30.449 na
české a 6786 na německé okresy. V diecés: krá
lovéhradecké soustředili na sebe katoličtí kandi

"dáti celkem 16.443 hlasů, s nichž bylo 14.266
českých (tedy dobrá polovina všech českých) a
9177 německých. V budějovické diecési bylo ode
vzdáno celkem 11686 blasů, z nichž 10649 Čes
kých a 1187 německých. V pražské arcidieoósí
volilo katolicky 7998- voličů, českých 6034 a
2059 německých. Na litoměřickou diecóši zbývá

-1418 hlasů, českých 117 a německých 1296 Kan
didát zvolenjen jedena tov diecésí královéhradecké.
Volby do českého sněmu potvrdily zkušenost, z říš

ých voleb získanou, že politické ú«pěchy lze
ávati jen na půdě dloaholetvu opravdovou

íp baví Dlužno ovšem důrazně proti klevevým obadům prohlásiti, še volby, sejména v hra
decké diocési, udály se bese vbech vysokých

" podpor a bez velkých výloh. Ovšem se dály se
zbytečnými obtížemi, které nám spůsobovaly ne
rosvážně vyprovokovazý seznam loňských darů na
dalby a pověstná státní německá řeč. Kdyby ne

snazší posice ve volebním boji. Scad to přivede
jisté osobnosti k poznání, še k vedení strany ne
stačí jen domicil ve hlavním městě, nýbrž že je
k tomu potřebí také trochu bystrosti. Výsledky
volby odůvodnily snad potřeba provedené reorga
nisace zpobodlněného již generálaího štábu a za
vedení řádné discipliny ve straně, aby každá „au
torita“ nekazila svými citovými výlevy úmornou
práci obětavých pracovníků.

Výsledek volby za městskoa sku
pinu Králové Hradec-Josefov-Jaroměř.
V Hradci Králové obdrželi: Dr. Ulrich 799 blasů,
Jar. Felix 24 hl, J. Kudrnáč 27, 5 hlasů roztří
štěno, 1 lístek prázdný. — VJosefově: Dr. Ulrich
65, Felix 48 Kudrnáč 1. — V Jaroměři: Dr.
Ulrich 250, Fel:x 200, Kudrnáč 15 Zvolen tudíž

Při prvmí volbě za venkovské o
kresy zvolení ze strany agrární: za Jílové,
Říčany: Ant. Švehla, rolník, Hoativař. — Hořovice,
Zbirov: Frant. Sojka, nájemce dvvra, Podluhy. —

Cyrill Papoušek, rolofk, Všelisy. — Turnov, Čes.
Dub: Josef Žďárský, rolník, Příšovice. — Kutná
Hora, Čáslav: Stanislav Kubr, rolník, Kněževes.
— Koliv, Kouřím, Uhl. Janovice: JUDr. Ludvík
Pazderka, rolník, Lošany. — Poděbr.dy, Králův
Míatec: Jan Dvořák, rolník, Sány. — Chrudim,
Nasavrky: Dr. Frt. Hnídek: professor, Chrudim.
— Jičín. Lomoice, Sobotka, Libáň: Frt. Vaněk,
rolník, Slatina. — Rychnov u. Ko., Kostelec n. 0.:
Frant. Trojan, řed. měšť. školy, Týniště n. Orl. —

Koterov. — Domažlice, Nová Kdýně: Tomáš Ja
nove, rolník, Malovice. — Písek, Vodňany: Jao
Malkus, rolník, Paseky. -—-Tábor, Mladé Vožice,
Soběslav, Veselí: Dr. Karel Viškovský, tajemník
zemědělské rady, Praha. — Benešov, Neveklov.
Vlašim: František Máša, rolník, Ouročnice. —

školy, Sedlčany. — Mělník, Roudnice: Václav Pa
vlíček, rolník, Korycany. — Příbram, Dobříš:
MUDr. Ladislav Melhuba, lékař a rolník, Mořiba.
— Budějovice, Lišov, Trh, Sviny, Hluboká, Týn
p. Vlt.: Vojtěch Krž, rolník, Hliocová Hora. —
Pardubice, Holice, Přelouč: Jo3. Komárek, rolník,
Svinčany. — Rakovník, Křivoklát, N. Strašecí,
Louny: Ant. Mabl, řed. hosp. školy, Rakovník.—

Lkáň. — Něm Brod, Humpolec, Přibyslav, Pulná,
Štoky: Frant. Šmirous, rolník, Bukova. —-Hořice,
Nová Paka: Jan Janák, roloík Bříšťany. — Nový
Bydžov, Chlumec: Václav Strůna, rolník, Kosice,
— Král. Hradec, Nechanice: Vincenc Vinař, rolaík,
Sedlice. — Přeštice, Nepomuky : Václav Kropáček,
rolník, Soběcbury. — Březnice, Blatná, Mirovice:
Josef Novotný, rolník, Hlubíň. — Sušice, Horaž
ďovice: Stanislav Mayer, host. a rolník, Horaž
dovice. — Milevsko, Sedlec, Bechyně: František
Dvořák, rolník, Sepekov. — MladočechJUDr. Jos.
Herold na Král. Vinohradech. — Katolík | Josef
Adam, starosta v Čachotíně. — Samort. kandidát
farář Blabovec.

Při druhých volbách za venkovské

Jos. Sochor, St. Feltl, Jan Kotland, mladočech
JUDr. Karel Kramář.

Do užší volby přicházejí naVroblabsku,
Roketnicku a Jilemnicku nár. soe ál Choc 8 agrár
níkem Dorafkom, za Žamberecko a Ústecko po
krokář JUDr. Štemberka s agr. Firbasem, na
Rokycansku a Blovicku soc. dem. Habermann
8 agrár. Babánkem, na Klatovsku a Plánicku agr.
Babka se samost. státoprávníkem JUC. Prunarem.

Z mašich kandidátů s nadějína vítěz
ství přichází do druhých voleb dnes za Pelhřimov,
Pacov, Počátky a Kamenici n. L. P Milo Záruba,
farář a říšský poslanec v Jiřicích a sa Prachatice,

chodsku, Úpicku a Skalicku hr. VojtěchSternberg,
který při druhé volbě obdršel r odevzdaných
6761 hlasů 3341 proti agrárníku Holancovi, který
eoustřed:l na sebe 3321 hlasů. Přátelé, horlivě
pracujte, aby v příštích dnech sválěsíla v městských
i venkovských okresech všichní ti, kterým bude nutno
gnovuse utkali! Všichni na svoje místa!

Z Ranné. V Ranné při drahých volbách
obdržel náš Krejsa 42 blasů, Sochor 38. V Mrá
kotíně Krejsa 41 bl. Sochor 84, ve Vojtěchově
Krejsa 26, Sochor 34, v Pokřikově Krejsm 38,
Sochor 30.

Ohlas semských voleb. Blabopřeji
„Štítu“, že tak důrazně odsoudil novináře, který
v „Čechu“ zmínkou o státní němčině spůsobil nám
tak hrozné škody. Roshorlení kněžestva,které pra
cuje a které účastnilo se voleb, nedá se vůbec
vystihconti. Byl jsem také bedlivým posorovatelem,
jak heslo státní němčiny, jehož se agrárníci bla
dově chopili, působilo. Rvalo hlasy katolické straně
jako nejpradší orkán, odvracelo voliče od řečníků
nejvýmluvnějších. Naše česká veřejnost dobřeví,
že české katolické straně a kněžstvu hrozná my
šlenka o státní němčině ani do mysli nevatoupila,
věděli to dobře i agrárníci, ale blekot ten byl
jednou prosloven vkatolickém časopise — aproto

musilo bo býti vydatně využito. K čemu jest všechsa
námaha, k Čemu Činnost naše na venkově, když
přijde katolický novinář a napíše něco, proti Čemu
všichoi dobří Češi a mezi nimi všichni čeští kato
ličtí kněží z nejhlubšího přesvědčení politicky
bojují? K čemu naše organigační činnost, když ta
kovým oesamyslem jediný Člověk podlomí jedním
rázem možné volební naše úspěchyl A když orgán
dra Myslivce zcela věcně, slušně a spravedlivě
takový názor odmítl, tu pisatel nČecha“ místo
nápravy odbyl věc vtipem o blešce, kterái v zitmě
štípe. Tak se snad měly uklidniti rozčeřené vlny?
Nebudeme-li samí sebe souditi, budou nás souditi
jiní A soudili nás strašně. Ovšem byli jsme všichni
pevinni, mimo onoho pána, který v tom okamžibu,
kdy obludu státaí němčiny vyponštěl ze svého péra,
byl jistojistě -bezblavý ať. tím nebo obím
způsobem. Táži se, jak jest možno býti shovíva
vým ke katolickému novináři, jenž katolickou věc
tak osudnů ve volbách poškodil? Jak zastává svůj
úkol? Odpověď jest jen jedna: oapaal to s nevě
domou lehkovážností a Ihostejnoatí. Člověk musí
zatínatibněvemzuby,kdy8učasněhrnese všechna
kre do tváře. Agrárníci by mu měli 8 veškerými
poctami dáli pochvalnuýdekret a jmeoovati ho za
kládajícím členem své organisace, neboť obstaral
jejich volební zájmy co nejvydatnéji. Rusové ve
válce na asijském východu leckdy stříleli po svých,
ale to bylo v bitevní vřavě a poplašném zmatku,
kdežto tento výtečník vypostil zhoubnou kartá
čovou střelu do vašich řad přes to, že měl za
redakčním stolem dosti Času ke klidnému rozenyslu.
Tlumočím těmito řádky výkřik rozborčených pra
covníků, protože běží o skutek, kterého nemůže
nikdo ospravedlniti. Venkovský kněz.

Pozn. red. Nevěděli jeme z počátku. jak ve
liký rozruch způsobí volný názor onoho pisatele

problášení strany. Kum však až zloba nepřátelská
může pokročiti, to Seznali jsme lrzy z hojcých
zarmucajících zpráv, které také zajisté do „Cecha“
docházely. Pro jedinou větu „Čecha“ Špiněna ne
stoudaě strana celá, han .beni nsši přední, zcela
nevinní pracovníci, házeno blátem po nejdp. kar
dinálovi, Schěubornovi, atd. Teo pán, který, ač
mohl a měl program náš znáti, odpověděl čilému
pracovolkovi JUDra Myslivcovi laciným vtipem,
měl se jít podívat do voličských schůzí Tu by
teprve seznal, jaký jest rozdíl mezi pohodloým
vtipkováním za zeleným stolem a mezi veřejným
hájaním katolické věci. Z četných projevů nevole
byli jsme konečné nuceni uveřejniti aspoň dopis
jednoho velice zusloužilého organisátora, který až
příliš z blízka seznal požehnání té nešťastné věty.
O zbytečnou rekriminaci se nám nejedná; ať jeme
třebas znovu podezříváni z osobní zaujatosti, ze
žárlivosti a pod., na hlasy přednícu našich harcov
níků, kteří již mnoho dokázali a kteří obětavě na
stavují svoje prsa na místech nejnevděčnějších,
dbáti rozhodně musime. Tací bojovníci, kteří při
agitaci nešetří ničím a jsouhotovi obětovati všecko
mají na prvém místě právo aděliti svoje zkušenosti
2 posledních voleb a říci, po čem touží pro bu
doucnost.

(Zasláno).

POŘÁDEK

15. řádné valné schůze
Politiokéhodružstva tiskového

P- pod oohranou sv. Jana Nepomuokéh. -+
v Hradel Králové

března 1908 o 1. hodině odpoledne

(ve dvoraně Adalbertinal.

. Zahájení schůze.
Čtení zápisníku minulé valné hromady.

. Zpráva jednatelova.
Zpráva účetní.
Zpráva o politické situaci.
Volba nového výboru.

Volné návrhy,(Výbor navrhne: Zřízení právní ochrany
pro členy družstva.)

Poznámka: Nesejde-li se '/, členů, bude schůze
o hodinu později zahájena.

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

dne 11.

epPebN

(Zasláno.)

P. £. voloot. vojičům venkovských obcí okresů
Ohotěbořského a Haberského, *

Zanesčetné blahopřání, ktorých se mi sa příči
nou svolení mne poslancem semokého sněmu písemně
i telegrafisky dostalo, vadévám všem pp. přísnivcům
svým srdečný dík,

Taktéž 00 nejvřeleji děkují všem £ t. pásůnvoličům, kteří hlasy svými a vydatným působením ku
svolení mému dopomohlí.

V Čechotíně, dne 34. února 1908.
Josef Adam,

ermoký prelensc,

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Uvahy.





Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Zase rudý terorismas ve Vídní.

V neděli ráno dne 16. t. m. v X. okrese kře
stanský sociál Josef Heindl, pekafský pomoc
nik, byl při odchodu z práce přepaden ru
dými fanatiky. „Ty křesťanský pse, mostě ještě
dnes být pryč“, zařráno mu vstříc; a hned
nastalo surové týrání pokojného ubožáka, Pře
padený začal volati o pomoc; když se začali
lidé sbíbati, vzali „harcovníci svobody“ du za
ječích. — Zákeřné přepadení bade míti dobru
u soudo, protože Heindl jednobo z útočníků
poznal.

Jak asi bude te vypadati ve státě
budonenosti sociálních demokratů. To
lze poznati ze sensačního procesu v Římě,
v němž na 40 socialistů odsouzeno bylo úhr
nem ke 200 letům žaláře. V Crespellano, ven
kovském to městečku v Boloňsko s 5400 obyv.,
došlo k vážoému konfliktu mezi egrárníky a
jejich dělníky, jenž vedl k vávobecné stávce.
Socialistické sdražení uvalilo boykott na všechny
sedláky tak přísný, že nejen u nich nesměl
žádný dělník pracovati, ale ani jim co přiná
šeti k jídlo, pití a pod. Chtěli v pravém slova
swysla sedláky i s rodinami hlady úmořiti.
Vůdcové boykottu ostanovili si tribunál před
nějž předvádění byli dělníci, obchodníci a slu
žebné osoby, které by svým pánům a zákaz
níkům něco donášeli, začež dostávalo se jim
trestu pokutováním, ano i bitím, políváním
zboží petrolejem u pod. Nad prováděním bos
kotta rodí vůdcové bděli velivi přísně. Hořelo-li
někde, nesrměli basiči přijeti ge stříkačkou;
jedné rodině bylo zapovězeno léky z lékárny
nemocným přinášeti ; jedna kuchařku socialisté
tolik zbili, že zůstala polomrtva ležeti. Které
wusi zahradníku byla celá zabrada spustošena,
stromky, keře, sazenice zničeny. M:stní četníci,
protože jich bylo imálo, nemohli pic puříditi,
a pan prefekt dobře věda, že pan ministr
Giolitti je ochráncem radých, bál se zakročiti.
Ale konečně nad boykottovanými smiloval se
státní zástupce. Došlo k souda nad socialisty,
z nichž mnozí odsouzení byli na 3-7 let do
žaláře. Socialistický tisk nazývá toto vdsoození
„stavovskou josticí“, servilismem vůči buržc
istům. Tak enad chce konati pokání za bez
citoé barbarství soudrobů. Co budou tací fana
tikové teprve dělati se svobodou lidí jiných,
až budou míti větší moc?

Analfabeti v čele socialistického
podmiku. V čele soc. dem. konsumo na Vse
tíně, který v kritické době náhle pro soudruhy
šťastně vyhořel, byli mnozí v představenstvu
a dozorčí radě, kteří neumějí číst a psát! Tak
konstatvje obžalovací spis. — Rozumí se, ža
soadrazi rozdali čelná místa z „uvědomělých“
soudrohů těm nejavědomělejším. Jaká teprve
asi kultura září v hlavách tumějších sondrohů
méně avědomělých?

Zajímavý „čestný spor“ v Celovel.
Dne 16. ledoa v hostinci „Peterhof“ ve Bv.
Petru u Celovce hovořil volný socialista Gr.B
o 80c. demokratech. Mimo jiné řekl, že nynější
soudruh Sachan (dřívější volný socialista) zprc
nevěřil u vol. socialistů devět zlatých; také
před hosty prohlásil, že v dlouhé stávce pivo
varnického dělnictva o rmy „Schlerpe“ v Ce
lovci rudý vůdce Mahrer resp. rudé vedení
prodalo a zradilo dělníky za 2000 K. Suchan
a Mahrer GrofBs žalovali. Obžalovaný nabídl
důkazy pravdy. Svědek Joaef Kalle vypověděl,
še Sachan r. 1902 při tanečním vínko vol. 80
cialistů čistý výnos 9 zl. neodvedl, ale zpro
nevěřil. To poterdil také svědek Karel Fritz
Sachan „vysvětloval“, že prý dal peníze juké
musi nezoámémo(!), pak koktal, že je dal jaké
musi Aogostovi Weifovi. Zatím věnk věděl
dobře, že je měl tehdy odevzdati Kulleovi, ale
témuž nedal nic. Zkrátka nedovedl se ospra
vedlniti.

Svědek Jiří Ettl, dělník v tabákové tc
várně, řekl, že milenka Mahbrerova, alečna So
cherová prohlávila, še radá strana za nkončení
stávky a boykotta piva Sohleppeova obdr'ela
2000 K. Svědkové Jalins a Otto Struglové, pro
koristi firmy Scbleppeovy pravili, že kdyš sténka
pro pivovar zhoubná skoro tři měsíce trvala,
počali vyjednávati 8 vedením rudé strany, 80
soudrahy Sachanem, Mahrerem, Poleinerem a
BRiesem.Mahrer žádal přitom od firmy 20. čer
vence r. 1906 obnos 2000 K (snad pro „výlohy“
strany při stávce?!). Pak prý přestane stávka
i boykott. Firma prohlásila souhlas, dala vý
palné 2000 K, uznala organisaci a prohlásila,
še všecky ateré dělníky znovupřijme Dal
nictvro dle svědectví těch pánů vlastně nezí
skalo Jádných ocennějších úepěchůr. Dobr
kšeft přitom učinilo pouze vedení. Teprve ro
potom (r. 1907) firma zvýšila masdu a snížila
pracovní doba.

Leč Gr. B byl odsouzen aspoň proto, že
vmetl obvinění ze zrady a prodání dělnictva
do očí osobně Mabrerovi. Tím ovšem nebylo
očistěno samo vedení strany; soudruzi svojí
pomstychtivostí se postarali bezděčně o to, aby
na jejich „práci pro dělnictvo“ zusvítilo ostřejší
světlo. l

Veledůstojnému duchovenstva
doporučaje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

sskostelní a pozlacovačatví st
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd.
Křížové costy a Boží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spocjelní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty 86

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnatí.
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TABLA

v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějších
provádí «©0vF
< + | Fotografie nejlepší!

Fotografování při světle umělém

ORP“ v každé hodině večerní. =“

|
|
|

4

c. a k.

dvorní fotograf

Hradec Králové,
Adalbertinum.

Y

(Patent Langbans)
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Kupte si důkladný spis: “Vji)

Z domácnosti sociál. demrkratů,
ŘadaL Píše J. P.Hradecký.

Cena1 ex.16h, 50 kusůpo 16h, 100kusůpo 12h
Objednávkyvyřídíadm.Čas. Úvah©HradciKrál.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a tonto ochrannou zná-.kou.
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a Se< Z
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S = ©K sN z5
Videň 1906 Zlatá medalie.

Antverpy 1906. Zlatá medaile.
Praha 1905. I. cena. Diplom čestuého uzcání.

které jediněkupujtea žádejte!
+MONOPOI.“<

akciová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 30.000.

Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, © 2—4letý, školený, tisíc za K 340 až 13:—
borovic1—2 , » 1onn 60., 7—
modřín1--3 , » "1+ d80 , 12—
akát, 20 až 170 cm vysoký „ „ „730 , 25—
dub, obyčejný a americký —„„ „630 , 20—
dále: borovici černou, hedrábnou, modřín japonský,
tůju, jalovec viržinský, jasan, jnvory, olše, břízu,
jiimy a mnohé jiné druhy. Balení do mechu, zdarma,
koše v ceně výrobní. Žádejte cenník, který ob
sahuje krátký a jasný návod pro neodborníky.
Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží za

cenu zboží nákladního.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

pE003
Pri Český katolický zárod ve Vidal.

František Řuber

PEL105988TCtBUS00

Dílna ku vyšívání
1 zhotovení ko

stelních rouch,
„korouhví (baldá
: chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vóvénádoby,kříže

„ t d.VidC
VII o., Kaiser

strasse č., vedleLa
saritskébo chrámu

Páně
Na ukáskusasllá
se všefrance.

0m6



XKtelier soekařsko-řexbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= PĚTIDONÍ C. 286.

Doporučuje 60 služně P, T. duche
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtítelnic, spo
vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

Ib
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

$
Uznasý za nejvýhodnější a aajlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. s k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

444

. Továrnana cottagováamerická

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef
kórút 15 s. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

V:deň-VIL.,Mariahilferstr.

franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. dachovenstru zrláštní výhody.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
OC

2
("- Svůj k svému!

Rudolf Váňa
w Novém Bydžově,

náměstí a Chlumecká ulice,

doporačuje svůj hojně zásobený

obchod přírodním vínem,
lahůdkami, konserv. rybami,

sýry, cizí uzeninou, nejjemněj
šími likéry, koňakem atd.>

Moderní pražirna kávy.

UE

Založeno r. 18650.

Vymnamenáén státní medailil —

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířekáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 93.

k uhotorení veškerých kt
otolnich nádob ze stříbra,
brensu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v kabdém
vsorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čístě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen račně, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blakupskouilostí reride
vány,

Mešní nádoby jem v ohmí
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ke
stelních se ry :le, řádně A
levně vyřisuji.

Vše zasílám jen posvěcené.

orky, spočty, nákresy i

m hetavézbví naukázkufrasko
se zašlou.

Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.
PEB“ Bis odporučenía čestných uznání po ruce. <

Pretím veledůstojné dcbovenstvo o laskavou příseň
6 důvěrusávodudomácím. :

Spo'kém doporučují rychlé a levné provedení od
nu ků poikových atd

KŘÍŽOVÉ CESTY
| ze dřeva krásně řezanéneb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

KLEČÍCÍ ANDELÉ
a TELA PÁNE

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované.

z pevné tvrdé sádryvelice levné.

Důležité upozornění.
Vys. důs!. duchovenatvu, konventům, velectih.

řeholim, ústavům a ponolonátům!
Oznamuji velect. P. T. svým přísnivcům a zákaz

níkům, že rozšířiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivě po

aloušíti sboším nej epším- Proto jesL mi umožněno přiodebírceaspoútří sveškeréhosbošíčítatíceny
tuctevé jako pro obchodníka, abych dokázal, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

Na sklsdě u velikém výběru mám zboží: mýdla
ve všech vůních i cenách. Kartáčky

skoušené břítvy anglické. Velký výběr ozdobnýchjehlic,
dámských břebínků do vlasů a vůbec veškerého drahu
tolletních potřeb.

ábímRovnáš všeliké potřeby a prácevlásenkátské
Vlasy ustříhané nebo vyčesoní | kupují sa nejvylší ceny

OH“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "NG

Na přání dovolí si osobně příjíti se vzorky a podatí
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek atoile ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.
v%Jar:3

Čtěte. Rozšiřujte.

Duch katolické
= obnovy.=

Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sopsal + blshup Háuará Jan Bop. Bryzydh.
Stran 722, velká 8%,cena 4 K franko.

pás i
> pŘli 4 dá -si
Dáo zříJAN2mni m3
K 5 zit ÉUzšicDi.zp!

Pilně čtěte
o" a všuderozšiřujte

velice časový a pro obranu katolictva vys060
důležitý spis:

Zrcadlo
pokrokového tisku.

Píše Pozorovatel.

Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak
pokrokový tisk sesurovuje náš národ nízkými oprosto
temi, jak pokrokové listy o katolictva nestoudně lhou,
jak převracejí ze zášti proti nám pravou věda, jakých
zákeřnických podskoků užírojí, aby štít katolictva
potřísnili, std.

Jest to nutná kměhapro každého křesťanského
sociála, který při různých eobůsích má odhaliti pravou
povahu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškou
osvěty bojují.

Každý se může s knihy poučiti, jak rafinovaná
zloba, jaké násilnictví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových,

Stran 828. Cena 1:70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.G DOL-J999o.

Kupte si tyto spisy:

Karel|V. jako křesťana vlastenec.
Píše Jiří Sahuls, Cena 3 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jiří Saula. Cena 1:10 K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtickárna v Hradci Král.

Takový násev nese právě vydaná brožurav „Ča
sových Úrabách“, jiš sepsal

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
PEP“ Stran 33. Cena pouze 8 baléřů. "M

Při hromadných objednávkách svačné slovy.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'
v Hradoi Král.
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Biskupská knibtiskárae v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

l Malý katochismus
katolickéhe náboženství.

Cena E výtisku vázaného 80 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku ráznučho 90 k.
Katechismy jsou na valné schůsí biskupů ra

ŽAAkákýchve Půdní dne 8. dubna ZA04,

Prodej pro koibkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 180/, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtnků pro chudou školní mládež neděje sevíce pros'řednictvím c. k. okr. školních rad, nýbrž za 11

lístků — ješ p jednom vlepeny jsou s příslalnýmjnúvětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

padného druhu katechismu prechudé, Dle poměru,vanatechismů pro tu kterou škuluzakoupeno, zcelé spraved
Jivě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové

nabízí:

Dobroslav Orel

rukověť
chorálu římského
pro bohoslovecké u učitelské ústavy, pro kněží,

ředitele kůru a přátele přesného církevního zpěvu.

Schváleno ©. k. minist. kultu a vyučování,

a mnohými Ordinariáty. Odporučeno mnobými vy
nikajícími odborníky.

Theoreticko- praktická

Stran 260 velké 89

Cena vázaného výtisku v celoplátěné vkusné

vazbě K 360, poštou K 3-80.
K
OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Drahé vydání — 368 stran 8.

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecké:brožovaný.-. . . ..... 42h
vázaný v poloplátně . 68h
vázaný v celoplátně . 68h
vásaný vceloplétně se zlaceným

krkem 00 nceným 74h
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se alaceným
křížkema ořískou .. K210

Užívání „Oltáře“ J.=
„u blákopemDr.J.Doubravou"UsoLwálermo x
K
SAMaAŤÍzemo.———

(Vis Ordin. Jist čfs, 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

Josef

Krejčíkl!k V PRAZE
ý umělecký závod so

cbařský a řezbářský,

Pisárna a dílny na Letné čísle G12—VU
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oručuje uctivě své chvalně známé: sochy,rytnk
keldové ds, Boll hroby,bře, na ,
ky atd.nicer slohu osteBa. Peroné© eno brany,

premis,Jotogrotea diplomyoSl ka“„orbytek a
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařisení.

m

pw- Každý “38

křesťanský dělník“
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně,

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Krejčovský velkozávod

Vaclav Rosa,
dodavatel

©. k. vojen. a úřednických ústavů

v Hradci Král.
Náměstí Františka Josefa,

doporučuje se ctěnému obecenstvu

ku provední =—=
oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.

Tovární sklad jemných suken
všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluha.

Račteprohlédnoutiivýkladnískříně.
"$UPHSJUPUJNKAHNOUPYYOJH0300

© DIU
Čtětea me Časových

brožuru (čtsle(Ď m Úvah):

= oby
do českého sněmu

od Dr. Fr. Skalického.

Leták tento obsabuje stručné vylíčení vý
znamu českého sněmu v ohledu politickém i he
spodářském a přináší podrobně předpisy volebního
řádu. — Cena 8 hb, při hromadné objednávce za
polovinu.

Nepostrádatelná úcka
U. :při volebníagitaci| ::

>
Z »Časových Uvah« doporučujeme

nyní k horlivému čtení a šíření zvláště tyto
spisy:

Zpráva o sjezdě českoslovanských
katolíků v Hradci Králové.

(V knížce té uvedeny jsou všecky velice po
učné přednášky řečníků) — Cena 24 hal.

Husité jindy a nyní.
Cena 24 hal.

Zdomácnosti sociálních demokratů.
Dva díly po 16 hal., dohromady za 32 hal.
Brožury ty vrhají ostré světlo na neupřímnost,
sobectví a švindle sociálních demokratů. (Oba
díly vyšly již ve druhém vydání.)

Svobodná škola.
Cena 8 haléřů.

Manželství přirozené a svátostné,
Cena 8 haléřů.

Útok prof. Masaryka na církev ka
tolickou.

Cena 32 hal Jest to velice praktický obranný
spis proti různým pomluvám katolické církve, jež
právě v nynějším čase z úst našich protivníků
se ozývají.

Pro katolíka, který chce se zdárným vý
sledkem hájiti na veřejných schůzích a proti
nepřátelskému tisku svoji církev, jest četba
těchto spisů nutná.

Při hromadných objednávkách spisů zde udaných
poskytuje se značná sleva. — Objednávky obratem

Uří administrace,„Časových Úvah“v Hradci0v

„= 4'
dnem 1. října 190%7gpočínajíc.
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XESDXAUB

. soukenník3v Rychnově nad Kněžnou
X

nh druhů pravých
S vlněnýchlátek

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

$ Učiňte, prosím, malou objednávku na

x zkoužku.

XCODXG8 KEDDX863 XG6DX |

i Jan Horák,
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci

Z své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo
zemských.

luze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X683 X GODXEODXC6 X6O2
665XEBDXROI(XI

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlU

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
úl. čis. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná

městí pod lonbím) dopo
ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

Bice i se železným
rámy, sítěmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy | odborná rada besplatné, bese
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORY"Nesčetnájveřejná i písemná pochvalná uznání,<

Založeno roku 1836.

Pánům sklenářům a zahradníkám

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/30 em po 16 hal.
2626 . „ 12
2424 „ „ 10,

50 kg tmele eklenářského za 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušecé diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

PEBCZSTÉ

biKIELETLATATKA. ihvavavavavanV5-2

Sklady tabulorého skla.
EK.V. Skuherský,

Ý HradecKrál.,
protibotelu„Merkur“ZZ

c. a k. dvorní dodavatel

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
= koupacíchvan =

OE“okamny| boznich"UB
trny

Josef Komárek,
, zařiz vode

o
v Hradci Králové,

Šaškovo náměstí čís. 413.
Cenníky sdarma a franko.

0000000000000
Půjčuji za nejmírmějšípoplatky

ku národním slavnostem

BMoblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 28x.

OOOOOOOOOGOOOX

Mřesémní linvívy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská knibtiskárna. n
Důstojnému duchovenstvu

k nastávajícím celoročním objednávkám

0 o 20V
svíce oltářní
voskové a polovoskové

doporučuje se uctivě

J. Pilnáček,
továrník

== v HradoilKrálové.

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

ENIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

Veledůstejnému

duchovensovu!

Kar. SvětlédanDlaněk,ní
Konvikteké ul. padř
cislně ma kostelní dění dovolaie

i doporačiti svůj hojně zásobený
A Sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaných kostelních nádob a
jako: monstrence, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, půtenky, nádobky at d., všev přesném slohu církevním. Staré

Praha-l, al.

předměty anovu opravuje v původní
intenci a jem v ohní zlatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.velkoré vý a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení »d nej

Jednodaššíhodo nejstkvostnějšího.En kostelůmúleva v placení, Více usnání po ruce. prosované vý
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

= ÚŽAS=
vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

= Josef Jelínek, £
i: mydlář v Hradoi Králové. u

Zvláštnost
závodu: :

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k bolení s mytí i nej

citlivější kůže. * nit“ a „Albín“ a vůní3 ovou.

Cenníky zdarma a franko.

Legitimace na
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

(l dostati ze levně

v Biskopské knihtiskárné v Hradci Králné

a EB E m
První česká křest,-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic
objednáno.

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
(proti Grandhotelu) ::

zůrokujevklady4',/*/, 5, až 5"
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 190T
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.EOU

O. k. místodršitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. ©. JANA KOTRČE
vwHradci Králové

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

váren atd.

Veškeré Ipředběžné práce jak teobaické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda jak vnitrozemaká, (tek



Koejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

e k. vojen. a úřednických ústavů

w Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporučuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení
oděvů

anglických
a franoouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemných suken

všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště,

Solidní a vzorná obsluha.

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Račteprohlédnoutivýkladníokříně. "ujmejUPVIYKAHNOUPOJEOJEC100

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se sdarma a franko

obladnáně, se nazpět jen tenkráte, nebylo-li niced Dánoa m m u
Nejlevnější 1 úejyrusnější |

dětské vozíky , ,
| | u UH

Navýlivenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B Iskupská

J 08.J ežek, knihtiskárna
„rade DTÁOY v Hradci Králové.Žádejte cenmiky.

bbbbbřěěřěěěěd

„e- 4!
dnem 1. října 1907 počínajíc.

PETSTVVVYYVYV
Čtěte. Rozšiřujte.
Duch katolické

= obnovy.
Sbírka úvodních článků Obnovy.

Sepsal + biskup Eduard Jan Hop. Brynych.
Stran 722, velká 89, cena 4 K franko.

VFTTTTETTÝTF

Proti Volnémyšlen,
Takový násev nese právě vydaná brožurav „Čs

sorých Úvabách“, jiš sapra!

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
ORP“ Stran 3%.Cena pouso 8 haléřů. "Og

Při hromadných objednávkách značné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'í
v Hradci Král.

V“

Založeno roku 1868.

Jménem příbuzenstva:

Skladiště. Eskont směnek a faktur.. Směnárna

* | | 3

m | Záložní úvěrní ústav m
š v Hradci Králové.
A — Š

Vklady napokl poukázky4 odědnevloženído dnevybrání.

Stav rklsdů komremúnora E 10,43010048

Telelonč. 0, Fikálka v Sémilech. Telegram:»Ústav«.
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Pohled na volební bojiště.
(8) Tento volební zápas že měl býti ska

tečným měřením a opravdovou kontrolou zá
pasících sil? To že mělo býti svobodné hlaso
vací právo? © volnost byli připravování od
agrárníků pačinci způsobem nejrafinovanějším.
Katolický spravedlivý rolník nebo maloživnost
nik i po vyslechnutí agrárního kandidáta byl
pevně odhodlán dáti blas kandidátovi našemu.
V tom však již běhá korteš od stola ke stola
s archem, žádaje se sladkým úsměvem podpisy
pro kandidáta agrárního. A zatím co se úlijně
korteš usmívá, vedou přísnou kontrola občané
v obci velmožní, kteří jsou připravení „nepo
slacha“ o chleba připravit. Katolík ty dobro
dinečky zná a proto raději podepíše. A teď
už je v pasti. Za několik dní na to: „Máte už
vyplněný volební lístek? Ukažte, já se podí
vám, máte-li to dobře.“ — — Pak jest marné
třesení pouty. A toho zřejmého zastrašování,
šikanování! Ozvati se proti tomu rázně, bylo
by ještě bůře. A tací despoti prý bojají prv
svoboda proti „klerikálnímu jha.“ Biskop a
opat nezakázali kněžím kaadidovati do sněmu
za pomoci socialistů, židův a evangelíků proti
straně katolického lidu. Agrární velmoži zato
chystali klatbu i na poubého voliče, který by
se odvážil odevzdati blas někomu jinéma než
agrárníkovi.

Pří volbách pracovaly čile peníze obecní
i okresní, samy od Šlecbticů obdržené; z obec
ních a okresních úředoíků stal se hojnýa při
tom dosti levný agitační materiál. Která jiná
strana tentokrát mohla vrhnouti do jednotli
vých okresů třicet až čtyřicet kortešů? Pan
ministr Prášek sice považuje podle všeho si
toaci české otázky za nejrůžovější, že skoro
nic pro práva všemárodní nedělá; zato však
byl horlivě činným proti té části národa če
ského, jež se otevřeně hlásí ke kříži Kristovu.
Agrárníkům pomáhali všichni živlové, starající
se o vyhostění náboženství našeho ze škol a
topící eprostými přezdívkami lidi věřící. Za
jímavým způsobem charakterisuje stranu a
grární tu okolnost, že právě židovská a našemo
národa nepřátelská „Neue freie Presse“ vzpla
nula divou radostí nad vítězstvím agrárníků.
Teď se, sedláče, těš! | Bursiáni židovští, kteří
tak dlouho z mozolů lidu rolaického tyli, mají
radost, že — zvítězila strana Práškova. Jak by

FEUILLETON
V karanténě.

II.
Z cestovních sápisků dra J. Hejčls.

V poledne jsme se dívali na arabské lod
níky. Na nejpradším elunci na samém okraji
svých bárek leželi jak čirocí tak dlouzí a —
epali. Vlny mořské si dosti rozpustile pohrá
valy touto jejich postelí, oni však nedávali 80
nikterak ze svého „dolce far niente“ vyrušovati.

NPodívejte se“, pravil mi přítel můj, „jak
moře obstarává těmto lidem chůva. L-ďjejich
jest kolébka, oni hlaboce spí, sníce sladké, eny
a moře je — kolébá !“

myslíte. že se skolí některý £ nich do moře?“
„Nemějte zbytečných starostí. [ kdyby

-se stalo, še by některý z nich z této kolébky
vypadl, moře ho chytí do hebkých peřin svých
vln, probadí ho, Arab vyskočí zpět do bárky,

„otřese se jako pes,kterého jsme hodili do vody,
lehne ci a bude spáti klidné dál. Zatím slunce
mu osuší jednu stranu; za hodinu ge sas pro
badí, proškrábe poněkud oči, protábne Se,
obrátí se a bude epáti na druhé etraně. Dříve

osušens. Podívejte se, jak se tu příroda maobem
více stará o lidi, neš u nás oa severu.“

pNermyslite, že onemocní slunečním úpa

„Nikoliv. Mají tvrdou kůži, tvrdou lebku,
"tvrdou šíjil“ — —

lem?

se asi tvářil hlavní orgán německých židů ra
kouských, kdyby se jen dost málo bál, že rych
lým zmohotoěním této strany ztenčí ee příjem
bursiánů ?

Prozíraví politikové ironioky se usmívají
krátkozrakým a překotněpracojícím stavitelům
pyšné věže agrární. Stavitelé babylonské věže
aspoň položili důkladné základy. Ale jak se
postavila věž, zníž k radosti dětinských povab
vlaje na chvíli triamfálně prapor zelený? Mnoho
práce si páni dali s líčením, malováním na po
vrchu, stavěli rychle střecho, ale základy na
spěch pořídili ze štěrku Špatně slepeného. Jak
dlouho taková věž vydrží? Konce nebadou jiné,
než na př u strany agrární v Bavořích. Silné
příboje začnou bíti do lodi agrární, jakmile
vyplujezdosavadníhopřístavištěurčitýmsmě
rem za prací positivní — bude-li vůbec znač
nější měrou positivně pracovati. Každá strana,
jež jí dala hlasy, bude nalehati na svoje adop
tované zástupce, aby její přání splnili; sami
organisovaní ačitelé natropí straně vládnoucí
mnoho svízelů. A požadavky budoa se proná
Šeti bezohledně. K tomu všemu mezi samými
náčelníky strany jsou dva proudy, jeden kon
servativnější, drahý pokrokářský. | Někteří
z předních faokcionářů do služeb strany 80
dali vlákati předstíráním, že agrární strana ve
svém jádra bude hájiti náboženské city a právo
slabších. Ti dlouho nesnesou bez reptání planá
radikální hesla méně vzdělaných (ovšem až po
vši „pokrokem“ ozbrojených) kollegů. Zvolení
ágrárničtí kněží badou agrárním pokrokářům
ještě značuější přítěží. Již nyní radikálnější
lidé pohlížejí na ten manévr jako na sedání
na dvě stolice. Při volbách jako demonstrace
hodili se kněžští kandidáti straně agrární
velmi dobře. Byla to vypočítavá reklama. „Hle,
Sami kněží dají se od agrárníků volit! A při
tom říkají, že jsou dále dobrými katolíky. Proč
bych tedy já sám nešel pohodlně s nejmocněj
ším proadem?“ Tak uvažoval mnohý proste
myslný katolický volič. Ale pak! Až při sně
movní práci nadejde okamžik, kdy bude natnv
ukázati prakticky, může-li kočz zůstati dů
sledným katolíkem i v agrárním kluba!

Despotism strany ještě vzroste. Strýč
kovství a dietářství jen se nyní rozmanoží. Do
stane-li jeden agrárník tačnější sousto, nastane
starost, jak „oděkodoit“ drahého. A teď ty sta
rosti budou ještě větší. Víme, jak „nezištní“
-pracovníci do aněma vatoopí.

Odpoledne zase na chvíli usedla společ
nost větší na palabě. O předmět hovoru ne
byla nouze. Měliťjsme veliké těsto před sebou,
které někteří členovi dobře zoali a tak mohli
tásajícím Be zodpovídati jejich různé otázky.

„Zdá se mi, že vidím tamto krásné ná
městí, zdobené stromovím a keři“, pozname
návákterýs člen naší spoleónosti, ukazuje prstem
směrem ke středu města.

„Ano“, vykládá generální náš konsol,
„sluje Place des Canones. Míváme na něm
koncerty turecké vojenské badby.“

„Je zde veliká posádka?“
„Asi 500 pašek a 250 šavlí. Tamto vidíte

kasárny. Více na levo před náměstím jest seráil,
t. j. vládní badova, ve které sídlí tarecké
úřady.“

„Jest zde nějaký vyšší tarecký úředník?"
„Áno, váli, který stojí v čele vilájetu bej

rutského. Celá říše torecká se dělí na provin
cle, svuné vilájety, v jejichž čele stojí váli-ové,
rovoající ee asi našim místodržitelům. Vilájety
ae dělí v sanžaky, čili livy, které spravuje
mutessarif, odpovídající asi našim bývalým
„krajským“; kraje tyto se dělí v okresy, zvané
kasas, spravované kaimakamem, který se rovná
asi našemu okresníma hejtmanu. Kasy se dělí
Da menší okresy zvané nahbiee,řízené mudiry.“

„Patří Jerusalem pod správa zdejšího
válisho?5

„Nikoliv. Jerosalem není sice sídlem svlášt
vího váliho, má sice pouze mutessarifa; tento

BYbržjes však nepodlehá ny rporí válima,D est podřízen bezprostředaě cařihradeké
ústřední vládě,“ pos

nserty se počítají Icvně.
Obmov: vychání v pdlek v poledne. | Ročník XIV.

Pozoroješ, čtenáři, na jak chatrných zá
kladech vystavena téměř přes noc pyšná věž?
Silnější vítr zvrátí ji hned. Tak neprowlavil
ze srdce venkov, jak dokazují agrárníci počtem
svých poslanců, zvolených způsobem umělým.
Většina venkovského lida jest fakticky proti
straně agrární. A jak dlouho může ovládati
v nynější demokratické době despotická mac-.
Šina nad poškozovanou většinou? A k toma
všemu menšina v práci parlamentní nevycvi
čená, na kteroo padne zodpovědoost jako na
vůdčí stranu národa?

Stůjtež zde pro poučenou slova „Týdne“
ze dne 28. února:

„Pisatel těchto řádků byl přítomen, když
r. 1891 rři říšských volbách docházely do „Ná
rodních Listů“ konce neberoncí zprávy 0 vítěz
ství mladočeských kaodidátů. Všechny spolu
přítomné projímalo nad tím radostné aspoko
jení, jenom náš chéf, Dr. Julius Grégr, mlčky
četl telegram za telegramem a stále byl za
smušilejší. Kvlegx Vilém Ryba ho konečně
z mlčelivosti té vyrašil otázkou: „Pan doktor
je naposledy s volbami nespokojen ?“ Dr. Jal.
Grégr vstal od stola, při němž seděl, ubledlou
tváří jeho jindy pohrávající vlídoost astoupila
strnulosti, a obrátiv se k Rybovi, temným
hlasem, jakým málo kdy mluvil, pronesl: „Tolik
zodpovědnosti jest na jednu strana mooho.
Mosíme se připraviti, že nás potká týž osud,
jaký potkal dnes strana staročeskoal“ A po
těch slovech vzdálil se do svého pokoje. Nevím,
kdo z četných, scéně té přítomných 08b, mezi
nimiž. bylo také více nečlenů redakce „Národ
ních Listů“, slova Dra Julia Grégra sdělil dále.
Poněvadž jsem je častokráte slyšel ústně avá
děti a i tištěná četl, potvrzoji, že Dr. Julius
Grégr z náhlého vítězství strany mladočeské
rozradostněo nebyl a že předvídal, co bude ná
sledovati. A Dr. Jal. Grégr byl dobrý politik a
měl po boka řada šikovných, ano výborných a vy
nikajících stranníků. Vyplnění předpovědi té se
nedočkal, kolega Ryba dočkal se jejích počátků,
jež se ve přítomné době venkoncem splnily.“

A mladočeští poslanci z r. 1891 byli přece
svědomitější než nynější sgrární.

Velké štěstí, že jest zde mohutná orga
nisace katolická, která v čase brzké agrárnické
katastrofy nenechá trosečníky dobré vůle tc
nouti ve vlnách bezradnosti.

Nyní vzbůra srdce! K další poctivé a dů
sledné prácil ,
———— a,|í—|r|—|Ť|É——ť—Ť—Ť—Ť.—r—[—Ť—|ť*—ŤťŤťťŤťŤ*ťí

„Patří nákteré krajiny Palestiny k vilájeta
bejratskému ?“

„Dvě livy, jejichž sídla jsou "Aklů (Pto
lemais) a Nábalus (starý Sichem).“

„Kam patří Zájordání ?“
„K vilájetu zvanému Sůrija s hlavním

městem Damaškem.“
Poslouchal jsem s živým zájmem a shro

mažďoval různé tyto vědomosti, kterých jsem
hodlal použiti v době pozdější — až na jaře
navštívím Bejrat a zde aspoň půl měsíce pobadu.

„Jsou zde též asi vysoké úřady církevní i“

„Jest sde v celku šest biskupů, tedy tolik.
asi jako ve Vídni a to 1. arcibiskop latinského
obřadu,jenž jest apoštolským delegátem pro
Syrii, 2. jeho světící biskap, 3. arcibiskup ma
ronitský, 4. biskup melchitský, 5. syrský 8
6. řecko-východní (nesjedaocený).“

„Jak jest zde postaráno o školství ?“
„Sotva které město má tolik škol, jako

Bejrat. V čele stojí aniversita sv. Josefa, řízená.
francouzskými Jesnity, s fakultou medicinskou,
orientální, filosofickou a theologickou, dále me
dicinská fakolts a aoglíckým vyučovacím ja
sykem, založená smerickými presbytoriány, asi
čtvři atřední školy („kolleje“) a konečně asi
94 školy obecné, z nichž 27 pro Mohamedány,
ostatní pro křestany.“

„Panoje zde tedy čilý život kolturní?“
„K jeho rozmachu pracuje dvacet tiskáren

v Bejratě.“
„Překvapoje mě tak veliký počet. Nikdy

bych býl netašil, že zde panaje takcilý rach.
Slyšel jsem jem o dvou velikých tiskárnách, o

4



Dopis z Prahy,
Literární sákořnictví. „Kromě klerikálního

a fendálního panstva bude celý národ kráčet
za rakví Svatopluka Čecha“. — Témito slovy
sabájil H. (snad p. Hladik?) svůj fenilleton o
Svatopluku Čechovi v 57. čísle „Nár. Listů.“
Ze všech posudků a etatí, věnovaných básníku
Čechovi, nečetli jsme ničeho obožejšího, my
šlenkami chudobnějšího a duchaprázdnějšího
nad tento feuilleton V. H. psaný ne perem,
ale klackem. Klackovitost jiš jest sřejma ze
sačátku fenilletonu, v němě surovým a pod
ceňojícím způsobem dotýká se „klerikálního
panstva“ že toto nebude kráčeti za rakví
básníkorou. Zpopná a podceňující slova však
byla předstižena skutečnosti, ježto pražský i
venkovský katolický svět imposautním přímo
moožstvím účastnil se pobřobníko průvoda
básníkova, počínaje hodnostáři duchovními a
konče at křesťansko-sociálním spolkem žou 4
dívek!

Snad jedině u nás jest možno, že smrti
čelnéhonárodníhopracovníkaa literáta dovolí
si zneužíti literární adept k výpadu na určité
vyznání náboženské. Zakrývaje bezohledným tó
nem chadobnost svých myšlenek a chtěje býti
stůj co stůj originálním, obual se pan H.
toporem po katolickém lidu českém, a to
v orgáně, jehož zakladatel hlásal náboženskou
enášelivost. Laa, časy se mění. Pan „H“, jeuž
8e dal koncem louského roku vyfotografovati
do illastrovaného listu, „jak přemýšlí o 080
bách nové práce literární“ (1!), vyznamenal se
ostatně počátkem letošního roku jak náleží,
napsav do orgánu zuámého nakladatele Kočího
v Praze povidku o ženském členu činobry
Národního divadla, a zostadiv takto osobu tu
odporným způsobem nad všechno pomyšlení
jenom proto, že dáma ona nechtěla navázati
s ním přátelský poměr. Jednání podobué za
slubuje vdsouzení všech počestných lidía bylo
také po zásluze vintelligentních kruzích praž
ských co nejdůkladněji posonzeno. Nás zajímá
jeu to, že celá rodakce „Národních Listů“,
v níž Svatoplak Čech po léta zasedal, ne
smohla se ve fenilletoně, který tomuto časo
pisu Čech kdysi red goval, na lepší posoazení
čionosti a zásloh Čechbových, nežli z póra
H. Ubshý Čsch, ten pooholil!

Odmítáme s veškeroo slašnou veřejností
českou pro všechnu badoocnost, aby podobný
literární adept otíral se o katolický náš lid,
jako se stalo způsobem neslušným po smrti
básníka S. Čecha. Smrti tak vynikajícího člo
věku nemá býti zneužíváno k útočení na různé
vrstvy národního celku, tím méně pak, že ve
likán, jakým byl Čech, byl po celý avůj život
vzorem občanské suášelivosti.

* *“

O sásluhách šturosty dra. Karla (GGroše.
Volbě du zeruského sněmu na Novém Městě
Pražském bylo usouzeno, aby zjevila české,
hlavně pak pražské veřejnosti zásluhy nyněj
šího pana primátora pražských měst, JUDra.
Karlu Groše, jichž si získal o matičku Praha.

„V osobě nynějšího starosty dra. K. Gruše
spojují se vlastnosti, které jej činí zvláště způ
sobilým k úřadu poslance“ — doporučovaly
volbu dra. Groše „Národní Listy“ — — „jeho
šťastné ruce (') děkuje Praha za zdárné ruzře
———
Jesuitské a americké. Zajímám s8 velice o
arabské koibtiskařství. Nemohl byste nám, pane
brabě, podati určitějších dat o těchto knih
tiskárnách 7“

„Knihtiskárna Jesuitů jest nyní úplněmo
derně zařízena. Můžete si dáti tisknonti v ja
zyku italském, francouzském, anglickém, latin
ském a —cozvláště padá ua záhu — má bo
batou zásobu plsmevek arabských, syrských,
koptických, arménských, habešských, řeckých;
j torecké knihy vám vytiskne, Má svůj ústav
plemolijecký, ústav pro galvanoplastické, pho
tolitografické výrobky, ústav pro photogravuru
atd.“

„Čím jsou hnány tiscací stroje ?*
„Parou. Jest to nejvělší tiskárna nyní

v celém Tarecka. Může závoditi s největšími
firmami lipskými“

„Má patraě mnoho práce. Co ge zde všecko
tiskne ?“

„Každý týden tiskne list pro lid určený,
svaný Bašir (t. j. Posel), obsahující nejnovější
správy z celého světa, týdenník to, který se
čte nejen v Orientě, nýbrž i v Americe. Čelí
již 85 Jet Škodlivému vlivu drubého zdejšího
týdenuíko, vydávuného americkými presbyte
riány, útočícíími na církev katolickon.“

„Smí Bašir“ přinésti svobodně všecky
'správý 7"

„Bohužel, že jest inu zápasiti stále s úzko
prsoa censorou tureckých úřadů, která zabíbá
Be jedavu ut dosměšnosti. Daly by se vypra
Sovati celé anekdoty o tužce tureckého censora.“

VŠ: „Vypravujte nám nějakou.“
' „Kdysi přinesl Bašir správu z Číny, ve

Šení „celé řady“ obecních důležitostí. Rozvoj
práce assanační (je tímto míněnsnad nesmírný
vzrůst obecních dlahů za starostování dra. K.

as8anace novoměstské jest jeho dílem (I) — —
jeho přičinění děkuje občanstvo zakoupení
zahrady Kinských (!), získání pozemků forti
fikačních a kusáren (I), připojování předměstí
i úspěchy finanční (!1).“

Má-li pan starosta dr. Groš roka „šťast
nou“, má ji snad v tom, že úžas vzbuzajícím
zakoupením všeho nového zařízení do svých
salonů po evém zvolení starostou pražským
dal příklad zajisté jenom odsouzení hodný,
jak starosta české metropole jednati nemá.
Starosta, který by, jsa Němoem a starostou
V německém městě, něco podobného provedl,
že by zakonpil si zařízení do svého bytu u
výrobců českých, nezůstal by starostou ani den.
„Celou řada obecních důležitosti“ bychom ná
ramně rádi zuali, stejně jako zásluhy pana sta
rosty o Assanaci, při které starosta dr. Groň
přišel vůbec k věci již hotové. Pokud pak týče
se zakoopenízabradyKinských,můžemes kli
dem prohlásiti, že záslahy nynějšího starosty
o získání této zabrady do majetku obce pražské
rovnají se jegom ohromné nale, stejně jako zá
slaby o získání pozemků fortifikačních; dou
fáme, že starosta pan dr. Groš odmítne záslahy
jemu naprosto nepatřící, u že jako zeťzvěčně
lého dra Julia Grégra nebude honositi se cizím
peřím.

“ +
*

Zneužívání úřednictva k volební agitaci. Po
slední volby v pražských městech do zemského
sněmu opětně podaly jasný důkaz, jak nezří
zeným způsobem se zneužívá v Praze úřední
ctva k volební agitaci, ovšem jenom osob
radnici staroměstskou ovládajících a o mandáty
se ucházejících. Při první i druhé volbě eta
rosty p. dra. Groše bylo všechno odvislé úřed
nictvo na nohou. Zejména veškeřípísaří nepřišli
po osm dní do siušby, majíce dovolenou! Podobné
zneažívání obecních úředníků k soukromé agi
tavi v tak velikémrozsahu jako letošního roku
dosud se v Praze nendáloajest opravda zjevein
ojedinělým. Každý, kdo na Novém Městě
Pražském jen poněkud jest odvislým na obci,
kdo má v jejích složbách bratra, syaa a pod.,
kdo pracuje nebo prostřednictvím radnice staro
městské něco pro obec dodává, byl vyzván vc=
liti starostu dra. Groše. Ode domu k domu,
od osoby k osobě chodili obecní úředníci a
přemlonvali voliče, aby dali svoje blasy ny
nějšímu starostovi, slibujíce bory duly. R-zamí
se, že měli spadeno zejména na řemeslníky a
živnostníky, kterým se dostává různých obec
ních dodávek, nebo kterým byly tyto přislí
beny. Neavěřitelná tato agitace jest zřejmým
dokladem, na jak zoufalém stopni jest wlado
čeňství v Praze v době současné Žádná poli
tická strana nevydrží na dlouho, je-li nucena

a žádný starosta nemůže počítati na sympatie
širší veřejnosti, pakli se snižoje k zneužívání
obecních úředníků pro agitaci osohof. Obecní
úřednictvo, které poplatuici platí, má konati
svoje povinnosti na prospěch obce i obecenstva,
a nemá býti vláčeno k účelům volební ugitace
na prospěch jedné osoby, byť to byli starosta
pražský, jenž právě má býtiosorem obsanstvu |

+ *
*

šv n —
které Častěji bylu řeč o Pekingu. Aby nemasi'
spisovatel jednotvárně slova tobo opakovati,
užil výraza „hlavní město Číny.“ Cengor slova
tato škrtl a nabradil slovem Peking“

„Proč to ?*
„Poněvadž by při četbě některému tore

ckému poddanému moblo napadnonti, že kromě
Cařibradu jest ještě nějaké jiné „blavní město“
na Východě. Tím by však loyalita toreckého
občana značně byla otřesena; ten mosí mysliti,
že Cařibrad jest první město na zeměkonli.
Tím však ještě nebyla celá vócodbyta, V jiném
čísle psal Bašir o „hlavním městě Egvpta“, Po
litický úředník tento název seee Škrtl s na
hradil zcela mechanicky slovem „Pekiug“. Teprv
po dlouhém vyjednávání dovolil sice místo
„Peking“ položiti Kuhýra, slova „hlavní město
Egypta“ však musils naprosto býti vyloučena,“

„Turečtí censvři znají patrně výborně ze
měpis.“

„Dle jejich náhledů neexistuje ani Ar
imenie, ani Makedonie; aspoň se nesmí těchto
slov užívati; dle jejich názorů existuji jen vi
lájety velkého císařství ottomanského, R. 1881
pochválil Bašir Fraatiškávy, že věrně střežili
vždy Sv. zemi, byť by to i krev bylo stálo.
Zmínka o krvi stačila toreckému úředníka za
důvod, aby — Časopis zastaril|

Teprv se měsíc podařilo se zakročením
francouzského konsula vymoci dovolení k dal
šímu vydávání. — O stávkách v Evropě nesmí
se tisk zdejší zmíniti ani slovem; mohloť by
pepadnooti i tareckým poddaným skusiti něco
podobného, a coby si kaimakamové a madi
rové počali! Ano r. 1888 došla věc tak daleko,

Cesty do Vídmd. Sirší veřejnost bude za
Jímati, že cesty, které podniká starosta pražský
pan dr. Karel Groš do Vídně, jsou dosti oá
kladné. Za poslední dvoudenní návštěva ve
Vídni vyúčtoval pan starosta 850 K, coš jest
zajisté obnos dosti soačný. Inu, ta roprosentace |

Obrana.
Radu) se, česká země,národnostní

smír Jest něž ma cestě. Vždyťož náš přední
vlastenecký ochránce ministr Prášek žije s ně
meckými židovskými nacionály v tak dojemné
shodě. Na jiné mioistry-krajany naše se né
mečtí židé mračili, Práška mají rádi pro jebo
volikou snášelivost. Německo-tidovští žarnali
sté vídenští, kteří tolik bezcitně do našeho
národa perou, jsou soustředění ve spolku „Kon
kordia.“ Na ples tobo spolku pozvání také oba
čeští ministři. Dr. Fiedler přirozeně se nedo
stavil. Jiní ministři zdrželi se na plese jen
bodiou. Ale Prášek s Peschkoo vytrvali při
zábavě dlouho. Peschka o půlnoci velebil
„Konkordii“ a pak si fakal Šampaňským se
žurnalisty. Prášek ovšem rnusil také dokázati,
že zná „společenský takt“ — a fukal si tuké.
Přijal také přípitek předsedy „Koukordie“ Ber
narda Můoze. — Prášek sice, když byl pro
hlášen ministrem, v blahosklonné póze zvěsto
val, že vlastně zůstane nadále tím Českým
sedlákem. Zatím však se Činí jen což, aby byl
o nepřátel našich veleben jako elegantní, nob
lesy a taktu plný gentleman; jaká Čest, když
pak německo-židovsaký žarnalista prohlásí, že
tento ministr má jinší způsoby, než měli jiní
naši ministři-krajani! Etiketa nade všecko.

A žije li Prášek s Poschkon a fanatickými
nacionály v nejlepší shodě, proč by nemělo co
nejdřív dojíti k uárodnostnímu dorozamění?
Jen se chovejme k našim bezcitným národním
odpůrcům stejně vlídně jako náš vídeňský za
stance; smír ta bude hned. Němciprohlásí,že
konečně „dostáváme rozam.“ Bude po boji.
Ovšem že přitom nesmíme 80 tázati, jaká práva
dají Némci českým menšinám při soudech, ve
školách, při drabách atd., zda nám povolí
drabou českou universita. Takové otázky by
vedly k bojům zas. A proto jen hezky vlídně
jako Jeho ExcelencePrášek! Tak se nestaneme
zrádci národa,i kdybychom dovolili, aby 8 námi
Němci zacházeli po maďarska.

Politický přehled,
Volební rach v království Českém tichne

agrárníci jásají, že do sněmu vstupojí jako Dej
silnější strana (42), mladočeši si oddechli, že
mají aspoň po agrárnících slovo; do krobu po
slaneckého dostali se i ministři dr. Fiedler,
dr. Pacák a dr. Fořt. Důležitou jest volba
českého poslance dr. Zátky v Českých Bodě
jovicích, kterýžto mandát dostal se takto z rakou
německých do českých. Realisté prof. Masaryk
a dr. Bouček, jež volební výbor Němců-židů
na Starém Městě pražském dopuračil židovským
voličům jako přátele šidů a Němců, úplně po
hořeli. Roztrpčení mezi lidem na Polbřimovsku
způsobil boj volební, v němž kandidát strany
katol. lidn farář Záruba podlehl kandidáta
strany agrární také katolickému faráři Vackovi.

U
že byla s úředního rozkazu — celá koihtiskárna
uzavřena.*“

„Uškodil tento zákas kuihtiskárně 9“
„Právě naopak; prospěl jí. Když turecké

úřady Evropanům něco nařídí, tu se obyčejně
s vykonáním příliš nepospíchá, Hledá se ochrana
u konsula a zatím Se jedná tak, jako by zá
kaza žádného nebylo. Tak bylo i v tomto pří
'padě. Jesuité tiskli dále, sakročili u francour
ského konsola, ten zase u ministra věcí zahra
ničných a koneo konců byl, že tiskárna, která
byla dosad úředně jen „trpěna“ — byla -nyní
úředně uznána“.

„Jest to politika lidí, kteří si myslí, že
mají v race velikou moc — náhle vyvezou
celou svoji artiierii, spustí kunonáda, aby sa
chvíli e flaskem ustoupili. Jest to politika do
konávajícího člověka, který najednou ge vschopí,
napne celvu svoji energii, aby za okamžik
shledal, že jeho energie — jest vyčerpána.

„Koibtiskárna Jo-nitů táši se nejlepší po
věsti v evropských krocích učenců, blavně ara
bistů. Vydala oelou řada arabských knih, pří
roček k naučení 6e iasyka arabskému, mlovnic,
slovatků, čítanek, atd. Dvakráte do měsíce vy=
cházi arabská rovae Al-mašri« (= východ)zraná,
která obsahuje řadu vědeckých článků £Dej
růzaějších udborů.“

+To jest všecko velmi krásné, Řekněte
nám však, pane, za jakým bluvním účelem byla
knibtiskároa založenaf“

„Hiavní cíl knintiskároy byl a jest mis

sijol. Jovaté měli již dávao v Syrii rossábloumissii.

Ko zdárné miselonářské činnosti mesioby.



Stejně rostrpčil mnohé boj volební v novo
městském okresu, kde hr. Sternberg podlehl
agrárníkoví Holancovi; proti této volbě podán
jest protest. Skončeny také volby za obchodní
komory; za libereckou svolení 4 němečtí po
krokoví kandidáti.

Vláda Beckova pozvala, že Němci v české
otázce jazykové nehodlají v dobrotě ustonpiti
spravedlivým požadavkům českým a proto
cbystá se podati návrh jazykového zákona,
kterým by jazykové spory Česko-německé byly
řešeny. Úesta k tomu vaznačuje vláda ve
„Fremáeblatta“, kdež sama odsuzuje štváčské
jednání chebských Němců-soudců a dává za
pravda stanovisku českému. Vláda stojí ta
především oa stanovisku, že jest její povia
ností dbát státních základních zákonů a že
tudíž, vědoma si jsoac svojí ústavní odpověd
nosti, nemůže zasahovati přímo do soadnictví.
Překážkou prý ta jest tedy státoimi zákony
základními zaručená soudcovská neodvislost.
Co však se v Chebu provádí, není ničím jiným
než vzpourou a zneužíváním soudcovské ne
odvislosti, a ta by vláda měla zkrotit tyto ve
lice spapoé stranníky soudcovské. — Ministr
dr. Gessemaun ujišťoje dle „Brtixer Zeitunga“,
že křesť. eociálové němečtí jsou ochotni jíti
v chebské jazykové otázce s ostatofemi Němci,
ale jinak oapomíná Němce z Čech k největší
opatrnosti při řešení 1áto otázky, poněvadž by
upravení jazykové otázky říšským zakonem
mohlo poskytnovti příležitost také Vlachům a
Slovincům, aby vystoupili se svými požadavky.
A také to volá Němce k rozvážnosti, že tvoří
se z členů sněmovny poslanecké slovanakc-ro
mánské sdrožení, které by v otázkách národ
ních a v záležitostech, týkajících se Školství a
soudnictví, postupovalo společně.

2. března konala se ve Vídní konference
zástopců zemských výborů všech koruuních
zemí rakouských za účelem předběžné porady
o uspořádání zemských financi.

Mezi oběma delegacemi panuje neshoda
ve příčině vojenských platů. Uherská delegace
jest proti zvýšení platů, ježto položka tato pemí
v rožpočta; proto budvu opět delegace svolány
koncem května, v nichž návrh pa zvýšení platů
vojenských bude vyřízen prý bez jakýchkoli
vojenských ústupků Maďarům.

Maďarské naděje, že novými zemskými
volbami v Chorvatsko získá vláda uberská,
rozpadly se v niveč, Chorvaté se postavili téměř
na celé čáře proti politice bána bar. Raucha.
Proti bánu -Ruuchoví došlo v Zábřebě opět
k velkým demonstracím.

Následkem definitivního schválení vy
vlastňovací předlohy v Prusku jsou němečtí
poddaní v ruském Polsko polskými výbory vy
zváni, aby opustil zemi, chtějísli ujíti smrti.
Ruští Poláci chtějí se takto mstíti za násilí,
které vláda něrecká bude prováděti ma Polá
cích v Poznaňsku.

Na sněmu dánském přijatu osnova zá
kona o zavedení vševbecného volebního práva
do obcí.

Na presidenta republiky brasilské Alcartu
spáchán byl pumový atentát, ale bez účinko.
Stejně přichystán pomový atentát na perského
Šacha; ten však místo dacha zasáhl jeho dra
ino.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.
vatelstvem arabsky mlavícím jest však třeba
znáti arabštinu. Poněvadé však Jesnité, chopl-li
se studia nějaké věcí, nespokojují se jen 8 po
vrchností, nýbrž snaží se věc prohlonbiti,
proto se členové řádu věnojí zde též vědeckým
studiím jazyka arabského a vůbec jazyků vý
chodních. Snaha tato podporována jest též
tim, že mají Jesuité ve svém středo vadělané
členy, jejichž mateřština jest jazyk urabeký,
Tyto snahy vedly k tomu, že zde si zařídili
fakultu orientálních jasyků, ktorá má zvačné
jméno i v Evropě.

K missijním svým účelům potřebovali
kaibtiskárny, ve které by se mohly tisknouti
růsné pomůcky pro školy, jsko arabské kate
cbismy, biblické dějepravy, arabská zpěvníky,
modlitební kniby, čítanky, početnice atd. Bude-li
uriti někdo s přítomných pánů příležitost za
vítati do Bejrato, nebude litovati, navětíví-li
knibtiskárno a dá-li si vše ukásati. Může býti
ojištěn, že ge mu dostane nejleskavějšího
přijet“

„Jsou knihy obsahu nábožesského pře

klady do arabětiny zJasyká západních anebojsou to práce samostátné ?“
„Obého druhu lze nalésti knihy v tis

kárně. Přelošeny jsou na př. Tomáše Kempen
ského o následování Krista, episy Dupontovy,
Bodrigoezovy, Alfonse s Ligaori, Františka
Saleského, Nierembergovy,Segoeriho atd. I o
pralském Jesulálku mohou se poočiti Arabové
ve své mateřštíně“

„Jsou drahé tyto arabské bnihy 2"
„Velice laciné. Brošované „Iáaledování

Krista“ stojí asi 1 K 40 h.“

Zprávy místní a z kraje.
Fariseus v „Osvětě lida“. Néjakýpo

krokový vlastenec udílí dramatickému sdružení
„Tylu“ mravokárnou lekci, že v den pohřba Svat.
Čecha bral veselohru „Tažní ptáci“. Přitom na

na účet „černých“ vlastenců. Dokud byl p. Paul
ve spolku „Klicpera“, platil za muže pokroko
vého; jakmile si však atvořil nový spolek „Tyl“,
problášen je najednou za klerikála, ačkoliv jsme
jisti, že ho nikdy nenapadlo přerušiti svou pří
slušnost k pokrokovému klubu. Sami ovšem ne
máme ani tušení, z jakých důvodů by „Tyl“ mohl
býti připočtěn do organisuce klerikální. Co se tkne
výtky o nešetření národního smatku, mohli bychom
8 ní soublasiti, kdyby jí nečinili lidé, kteří mají
spoustu vlastního másla na hlavé. Máme v dobré
paměti. že před6 lety, t. j. v den pohřbu vlastence
Dra. Fr. Riegra dne 7. března r. 1903, odbýval
se večer blačný koncert v místnostech „Mrtafy“
k nemaléma pohoršení lidí, kteří se vraceli z Prahy
od čerstvého rovu Riegrova. Tebdá neměla „Oavěta
lidu“ ani slova odsouzení tohoto „kulturního skan
dálu“, proto nemá práva aui letos kroutiti fari
sejsky očima nad proviněním „Tyla“. Když již
fariseua v „Osvětě lidu“ dal ge letos na pokání a
ctí národní smutek, měl také řádně vykrákati sou
Časnou maškarní merendu v Živnost. Jednoté, kde
moobo pokrokářů prožívalo národní sinutek v pří
jemném veselí. Jak patrno, utlouká „Osvěta lidu“
8aina pokrokové heslo „rovnost všech občanů“
způsobem hodné křiklavým. Pak má oěkdo zaní jíti!

Nevěree se rouhá. Přinedávnémpobřbu
zesnalé choti prof. Zábranského napsal dopisovatel
„Osvěty lidu“, že alzel 8 ostatními účastníky smut
ného pobřbu a roztrpčeně roohal se v ducbu ne
lítostnému a nespravedlivému osudu. Sdílíme také
soustrast s příbuznými zesnulé trpitelky, ale ne
sdílíme rouhavé myšlenky pokrokového dopisova
tele. Věřící křesťan je přesvědčen, že smrt není
rozlončením na vždy a proto 8 odevzdaností do
vůle Boží hledá v bolesti své útéchu ve slovech
Kristových o vzkříšení z mrtvých. Véřící křesťan
ví, že každá bolest vede k Bohu, proto v zármutku
neklne neznámému osudu, nýbrž jméno Boží ve
lebí a tím vyniká nad pokrokového atheista, jenž
ve své nevědomosti o určení Člověka v malomocném
bnévu rouhá se.

Zábavný večírek učednické besidky.
Učednická besídka pořádá pro avé členy a pro
přátele živnostenského dorostu „Zábavný večírek“
v neděli dne 8 března 1958 ve dvoraně Adalber
tina. Program: 1. Píseň práce. Sbor 8 průvodem
klavíru. 2. „Práci čest“. Báseň Sv. Čecha. 3 Proslov.
4. Řemeslnická beseda. Dramatický obraz od J.
K. Tyla ve 2 dějstvích. 5 Rohovín Čtverrohý.
Vesehobra V. Klicpery ve 2 dějstvích. V přestáv
kách budba tamburašského odboru jednoty kato
lických tovaryšů. Začátek přesně v 6 hodin odpol.
Konec před 7. bod. Ceny míst: sedadla předních
řad 60 b, sedadla zadních řad 40 bh. — K stání
20 b. — Dětský lístezx 10h. — Učňům vstap

aonaj: Llstky v předprodeji v Adalbertinu čísloveří L.

Dar. K uctění památby zesnulé pí. Marie
Zábranské, choti professora c. k. vyšší reálky
v Hradci Králové, věnoval p. t. pan dr. Vilém
Novák, ředitel městských úřadů v Chrudimi, a chotí
Ludmilou fondu chudých c. k vyšší reálky obnos
10 K. Ředitelství ústavu vzdává tímto srdečné
díky.

„Jesuité pěstují asi též apologetickou Jite
ratarn7“ —

„Ano. Vydali n. př. arabský překlad Schiff
macherových „Sporů náboženských“, a jiné věci
tohoto drobo. Jsouť nuceni bájiti víru katc
lických Arabů, roztroušených poLibanonu, proti
útokům amerických presbyteriánů, kteří konají
své „missie“ podobným spůsobem, jako jejich
soudraubové, přicházející na „missie“ z Německa
do Rakouska mezi katolíky. Sotva že sem
přišli, již založili tiskárnu a v ní vytiskli
v arab. jazyka různé pamflety, kterými se pod
poruje „apoštoleká“ činnost jejich druhů v Ev
ropě, jako pověstná „Monita secreta“ a pod.
brak. K této provokaci nemohou ovšem býti
Jesvité Ibostejni.“

„Potkávají se enahy amerických samo
svanců s úspěchem ?“

Zde nikoliv. Ačkoliv 7 tomto boji jsou
Američané se svými dolarovými podporami
proti frankům Jesnitů, sebraným v Evropě
s velikou námahou, ve velké výhodě, přec
Maronité a Arabové na Libanonu upřímně Inou
k víře ových otců a nodají se zviklati ani lá
kavými sliby hmotných výhod. Jen roskolní
Koptové v Egyptě přecházejí z nenáhla do lůna
olrkve anglikánské.“

„Roszšiřojí sde biblické společnosti téš
arabské bible ?“ — „Ovšem šel“

„Vydali též Jeauité oějakoau arabskou
bibli 1“

„Epochální dílo v literatuře arabské a
nejdůležitější práce. kpihtiskároy jesnitské jest
právě vzormý překlad celů bíblé do jasyka
oribského. Praoná ta koiha, pořísená na základě

fchůne městské rady dne 2. března.
Za dar K 60—rovným dílem pro ústav chudých
a městské hajné věnovaný k uctění památky zesn.
p. Karla Štěpánského p. Hynkem Česákem, řes
níkem v Hradci Králové, vzdají se díky. — Stíž
nost okresního výboru, podaná do vyměření po
platku za vodu užitkovou ve veřejné okresní ne
mocnici zdejší, vyřídí se samítavě dle návrbu
městské technické kanceláře. — Dá se povolení
ka stavbě přízemního domku a stáje pp. manž.
Biglovým v bloka IV. dle návrhu stavební ko
misge. — Panu Karla Sklenáfovi dá se svolení
ka postavení portálu oa domě čp. 260. — Vý
konnéma výboru XI. kraje českoslov. sociálně-de
mokratické strany dělnické propůjčí se divadlo
na dea 5 dabna t. r. dopoledne kuspofádání ve
řejné manifestačol schůze na oslavu 30letého vý
ročí prvého sjezdu Sociální demokracie v král.
Českém a aa den 30. dabna t. r. ku divad. před
stavení na oslava 1. května t r. — Poukážše se
k pýljmu kauce částí K 2000'—, složená p. Vil.
Krotkým, odhadcem skvostův obec. zastavárny. —
Expositurou c. k. řiditelství pro stavbu vodních
cest v Praze místní stav. správě zdejší zaslané
oznámení praesidia zemské komisse pro úpravu
řek v král. Českém, že projekt na úpravu „Spo
jené Orlice“ v Hradci Králové v km 00-04 byl
e. k. ministerstva vnitra ku achváleni předložen,
bylo vzato na vědomí. — Dvéma žádostem o zvý
Šenj podpory nebylo vyhověno.

První sjezd absolventů obchodní
akademie v Hradci Králově ve dnech
svatodošních. „Oliva“, spolek absolventů obchodní
akademie v Hradci králové, úsnesl se pořádati ve
dnech 6., 7. a 8. června t r. sjezd všech abaol
ventů obcbodní akademie v Hradci Králové od r.
1898 —1908. Jest to první sjezd, který od založení
akademie pořádán bude, pročež dá se očekávati,
že účast bude velmi značná, aspoň jak se dle do
savadních přihlášek jeví. Veškeré nráce mesjez
dem provádí a i celý sjezd povede „Oliva“ spo
lečně s pražským odborem spolku. Řiďte proto
veškeré dotazy, pokyny, přání ;atd. jen na spolek
„Oliva".

Z Klíeperova divadla. „Tažvíptáci“,
veselohra Želenského, byla sebrána „Tylem“ dne
1. března. Dva první akty jsou dobré, i scenicky
dosti pravdivé; třetí jest nešikovným a nemožným
rozuzlením zkažen. Nastudování bylo pečlivé a ne
mohu odepříti svého uznání p. Dvořákovi, jenž
v znamenitě podané blavní roli nesl tíhu celého
kusu. Co by si měl odvyknouti, jest neustálé „ano“,
které často ruší i smysl. Z ostatních úloh — ve
směs již menších — rázovitou povahu Čerycha
pěkně podal p. Jos. Huňáček a též velmi přiro
zeně ai vedly pí Formanová (Ema) a slč. Švarcova
(Marie). Přestávka mezi drubým a třetím aktem
byla nekonečná; jednoduchá změna kulis může
snad býti v několika minutách hotova. Návštěva
dosti slušná. Dr. Aligma.

Dobročinný kemcert p. E. Nepeře
mého má býti pořádán 18. t. m. ve prospěch o
šacení chudé školní mládeže. Na programu jeou
vybrané skladby mistrů: Smetany,Dvořáka,Suka,
Alarda. Chopina, Fibicha a Beethovena. Záznam
vstapenek již nyní ochotně obstarává knihkupectví
p. B. Broubala.

Úmrtí. Paní Julie Krajíčková, vdova po
inženýra, matka pí. Bartheldyové, choti p. zem.
soud. rady, zesnala v Pána dne 3. března vevěku
67 roků. Pochována bude na Pouchovský hřbitov
v sobotu dne 7. března o 3. hod. odpoledne. —
Dne 4. března o '/,l hod. noční zemřel p. V.

původního znění hebrejského a řeckého, došla
úchvaly patriarchů všech obřadů východních,
po stránce jazykové pak nemohli jí odepříti
ani nejpřednější orientalisté evropští, jako de
Lagande, Gildemeister, Beliss a jiní svého
uznání. Na jakém stupni dokonalosti stojí srab
ský tisk této bible, patrno odtad, že ae dostalo
r. 1878tiskárně za vystavenou tuto práci umění
knihtiskařského zlaté medaile, a že znalci pro
blásili, že úblednost písma a vůbec celý tisk
převyšuje všecky dosavadní poblikace arabská,
Ještě jednou vám, pánové, doporačuji navětíviti
při přílešitosti osobně jmenovanou tiskárno.“

Těšil jsem se, že -bodu moci tohoto po
kyno jedenkráte uposleobnonti. Vždyf mám na
programo též cesta s Jernsalema do Bejruta,
pobyt v Bejrato vypočtený asi na půl měsíce.
Pak se seznámím tóš blíže se zařízením oni

versity sv. Josefa a jinými pomátrodtmi města.Odtud bodu konati vyjížďkyk ústí Psí řeky(Nabr
el-kelb), kde jest veskále vydlabéno množství ná
pisů assyrekých, egyptských, řeckých a latin

, ských. Odtad podívám aena sever do Děbejla,
města to, které slalo svého časo Byblos,Z Bojruta
buda cestovati na jih do Sidonu, na místo bý
valé Sarepty. do Tyru! Jaká to bude rozkol
jaký archeologický požitek, viděti oa ovévlasta
oči místa tak památná|

Neš to vše až později. Dnes nejra
ději byl jiš — v Jerosalemě. Mobl, jam
iž býti, kdyby nebylo — nechutné těrántény.
Desvšak sa00 jeden její denšťastdě skogčen,

Neuchváti-lí nám žádnon oběť, již zítra v pád
večer vyjedeme, v wobotu ráno Sa.valofýme:
vJaté a odpoledne bademejiš —v Jerasalemét



Sternberg, botelier v Adalbertinu. Zesnulý byl
otcem starostlivým, ve svém oboru velice při
činlivým. Bodrá jeho povaha, upřímnosta poctivost
ajedosle mu mnoho oddaných přátel všude, kdekoli
svoji živoost provozoval. V posledních letech ne
těšil se velikému štěstí, V Čáslavi neměl jako ná
jemce poměry stkrělé, v Hradci pak, sotva že
poněkud svojí pílí se vzmohl, již po něm smrt
ledovou rakou sáhla. Všichni, kdož ho sde zoali,
upřímně želí jeho skonu a to tím více, že zde za
nechává oboť a čtyři nezaopatřené dítky. Správu
hotelu Adalbertina povede jeho choť dále. Pohřeb
dnes o 3 hodině. Zádušní mše sv. sítra o 10. hod.
dopol. v chrámu Páně ev. Dacha. Odpočívej v po
koji! — Dne 1. t. m. zemřela pí. B. Čtertečková,
choť známého tanečního mistra, po krátké nemoci.
Pohřeb konal se 4. března.

Valná hromada Histního odbora
Ústř. Matice Suolskév Hradel Králové
bude odbývána dne 11. března (. r. o 8. hod.
večer v místnostech Besedy. Program: Zprávy
jednatele, pokladníka, přehlížitelů účtů, dále volné
návrby a volba čleoů výboru. Ku této valné hro
madě se tímto místo jinakého oznámení zvou uctivé
P. T. členové Odboru jakož i P. T. místní spolky
a korporace.

Schůze bradocko-mochanického ©
kroku Národní Jednoty Severočeské
konati se bude v neděli 8. března o 2. hod. od
poledne v Grandhotelu v Hradci Králové. Na pu
řadu: Zabájení schůze a zpráva referenta ústřed
dního výbora pana univ. prof. MUDra Ot. Srdfoky.
Zpráva předsednictva okrsku. Zprávy z odborů.
Roshovor o další práci. Doplnění organisace N.
J. 8. a jmenování důvěrníků N. J. 8 Volba před
sednictva okrsku a zástupců do sboru. Zástupci
odborů i jich náhradníci se žádají, aby se určitě
dostavili: 1. s referáty o Činnosti odborů a ná
rodnostníchpoměrechvobcia okolí, 2. 8 návrbem
na jmenování důvěrníků v obcích, kde odbor
není.

V panoraměNárodní Jednoty Sove
ročeské v Hradci Králové za Bílouvěší

vystaveny jsou ve dnech 7. až 13. března 1908
krásně kolorované, dojmu skutečnosti odpovídající
pobledy z království Českého. Města Tábor, Hora
Kutná e kostnicí Sedleckou, Tarnov s Českým
rájem, hrady a zámky Karlův Týn. Zvíkov, Orlík,
Průhonice, Talmberk, Okoř, Kokořín, dále partie
na Sázavě a „Klácelka“ u Liběchova s postavami
z českých dějin, vytesanými od Levého v pískov
cových balvanech.

Ze Zálešního úvěrního ústavu
v Hradel Král. Stav vkladů: (na knížky,po
kladniční poukázky a běžný účet) 29. února t. r.
K 16,420 19548. Eskont eměnek: V únoru t. r.
eskoutováno kusů 1422 v obnosu K 2,334.334 97.
Skladiště: V únoru t. r. uloženo zboží v ceně K
491.022.

Zálošna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc únor 1908. Vloženo K 161.041-99, vybráno
K 152.728 43, zůstatek K 1,596.916'77. Půjčeno
K 67.986-10, splaceno K 60.761-27, zůstatek K
1,392.756:61. Počet účtů 3164. Pokladní obrat
K 818.461'60. Záruční fondy K 22141014.

Z Třebechovle. KatolickáJednotazdejší
pořádáv nedělidne8. březnat. r.vhotelu„Černý
Kůň" koncert za laskavého spoluáčinkování P.
T. sboru tamburašů z Hradce Králové, vldp. Fr.
Vacka, prof. c. k. reálky v Kostelci n. 0., a vir
tnoss p. Ant. Malátka, absolventa pražské kon
gervatoře z Kostelce n. O, a tímto programem:
1. „Jeden z nás se musí ošenit“. Jednvaktovka.
2. s) „Jarní romance“ od E. Bacha, b) „Ách není
tu, není“ od G. Goltermana; na cello přednese p.
prof. Vacek. 3. Klavírní solo: a) Touha, b) Stesk
přednese p. skladatel. 4. a) Triglav, pochod. b)
Valse barcarole, z opery „Hoffmanovy povídky.“
Sbor tamburašů. 5. a) „Chauson triste“ P. Čaj
kovski, b) „Ukolébavka“ B. Deraan; na cello před
nese p. prof. Vacek. 6. „Z dob mládí“. Koncertní
polku. Sbor tamburašů. 7. „Triglav“. Směs z písní
jihoslovanských. Sbor tamborašů. 8. „Má vlast“.
Bměs z českých písní. Sbor tamburašů. 9. Pochod
tamburašů královéhradeckých. Sbor tamburašů.
Začátek o půl 8. hod. večer. Vstupné 40 h. Zaří
sení restaurační.

Z Kměšle u Městce Král. Dne9.února
konal náš spolek veřejnou spolkovou schůzi. Za
Šetného účastenství promluvil zde vlp. J. Sahula
s Hradce Král. o povaze a snahách Volné my
Hlenky; delší řeč vyslechnuta s velikým zájmem.
Pak ještě chvíli debatováno čile o stávající situaci
katolictva. Jen dále ku předu! Pracujme všichni
vytrvale a pilně, aby spolková činnost dodělávala
se výsledků stále úspěšnějších!
- — Broái kůše „Ovvěty lida“. Tyto dny
odsoudili v Chrudimi „Osvětě lida“ u krajského
goudu „korunního“ svědka jejího v processu

Lhote—Ťeplý, zedníka Skálu oa 4 měsíce do tn
bého vězení sa křivé svědectví. Místo aby „Osv.
lidu“ přemýšlela, kolik měsíců by zasloužil její
člen redakce sa rozšiřování tiskem banebných Ití
Bkálových, páše nové oličatetví spiláním „spustlých
páterů“ nepohodinému faráři Vlčkovi. Kdyby byly
ejné y *na opastica žarnalistiku jako na

spustlé py, neřádiis bytaková zdivošilvst
Y.noviaářekém tisku. .

Jak agrárníci podporají náredehospodářské omahy kmózev Bratono
hách. V prolhbanémpamfietu „Odkryté cíle kle
rikálů“, kterého o schůzi voličů celá halda při
vezena byla do Kratonohb, mezi jinými lšemi je též
ta, že kněží jaou proti Raiffoisenkám, Ve echůzi
katol. organisace duch. správce tuto lež vyvrátil
a poukázal na to, že i v nejbližším okolí R. za
ložili právě kněží jako v Dobřenicích, Loavčicích
a že i on již přípravné práce učinil, aby iv Kra
tonohách R. založena byla. Při tom dovolával se
svědectví přítomného váženého předního občana p
mlyn. S., s nímž o sáložné konferoval a ji hned
po volbách salošiti chtěl. Návod k založení R,
stanovy, jakož i všecky potřebné Ciskopisyzaslala
mo ústřední jednota již 12. ledna. Po volbách
v předběžné poradě navrhl, aby do představenstva
přibrán byl aspoň jeden člen £ Obědovic a jeden
z Miobnovky, poněvadě tí jsou poměrů svých spo
Juobčanů lépe znalí, a aby v řízení žáložny za
stoupeny byly všecky strany. Úrada o představen
stvu měla se státi ve schůzi následující. Mezi tím
však jeden pokrokář vyjel si na zmíněného váže
ného občana, že prý chce záložnu klerikálům za
šantročit a troufal si ho skoro plísniti, proč prý
vůbec s farářem mluví. Dostal za vyučenou, kte
rou si za rámeček nedá. Do ujedoané schůze
nikdo již se nedostavil — agrárníci s pokrokáři
již se umluvili — a pořádali schůzi „svou“, vníž
pokrokáři měli slovo. Rajffeisenka založena. Pokro
káři užili přesně receptu „Volné myšlenky“, agrár
nici „Cepu“ — kačze do Raiffeisenky nepustit.
Aliance agrárnicko=pokrokářská má radost, jak
faráře dostali, A farář zase má radost, jak je
k tomu popobnal. To se říká všeobecně, že, kdyby
faráře nebylo, záložna by v Kratonohách posud
Bebyla, neboť již přes tři léta u nás se v zálošně
radili a doraditi ge nemohli. Teď to šlo parou.
Že v představenstvu farář není, z toho se pranie
nermoutí, vždyť dávno před tím, než vůbec se o
tom mysliti moblo, že ho agrárníci S pokrokáři
do záložny nepustí, vyjádřil se vůči p. mlynáři,
že přednější funkci nepřijme, nýbrž že pouze chce
o sřízení záložny se zasaditi a řízení její jiným
ponechati. Za prostého člena, až bude chtíti, doufá,
že milostivě bo přijmou. Ostatně nemáme proti
tomu docela nic, když agrárníci proti knězi, který
jim nic neudělal, každému ve všem vatříc přicházel,
jedině proto, že organisuje katolíky proti šířící se
nevěře, spolčají se 8 pokrokáři, kteří kříž.s čel
ného místa ve škole odstraňují, na tom 80 usná
šejí, aby děti křesťanským pozdravem jich nepo
sdravovaly, o biřmování prapory se stavení trhají,
jak nám kdysi jeden přední agrárník sám adělil,
a o nichě děti si vypravují, že jim je doma ří
káuo, že až vyjdou ze školy, k zpovědi jíti ne
musí, nýbrž až prý se budou vdávat. A ještě
poznámka: Za nějaký Čas, až se na všecko zapo
mene, budou agrárníci 8 pokrokáři říkat, že faráf
byl proti Raiffoisence. Uvidíte!

Z Nového Bydšova. Vnedělidne 1.března
konala se v našem chrámu Páně významná olav
nost odevzdání záslužného kříže „Pro Ecclesia et
Pontifize“ šlechetnému našemu gymnasijnímu ře
diteli v. v., Blovatoému pánu p. Václavu Bursfkovi.
Za hojného účastenství věřících a korporací stát
ních i samosprávných úřadů promluvil dojemnými
slovy vdp. Dr. Josef Kašpar, gymn. profeasor, o
záslužné činnosti slovatného p. ředitele, poukázal
zvláště na to, že co dobrý vychovatel studující
mládeže kráčel za Kristem a tudíž právem za
slouží si, aby kříž Kristův zdobil jeho praa a byl
mu v jeseni jebo života útěchou, pramenem radosti
a spokojenosti. Nato po krátkém oslovení vdp.
bisk. konsistoraí rada a děkan Josef Šrámek připjel
kříž slovutnému oslavenci, jenž bluboce dojat po
děkoval jednotlivým korporacím, zpěváckému sboru
studujících, jenž za vedení votp. učitele Bohumila
Číška korrektně zapěl vbodné sbory, a vůbec všem,
kteří k lesku slavnosti avou účastí přispěli. Vzpo
menuv pak Jeho Biskupské Milosti, prosil, aby jeho
díky tlumočeny byly nejdp. biskupovi i u trůno

čeho Svatosti. Složbami Božími slavnost ta úkonDa.

Vzácné stáří. Dne 28. února t. r. byla
v Markvarticích u Jičína pohřbena stařenka, paní
M. Pažoutová, matka tamního veleb. pána Jena
Pažouta a pana majora v. v., Josefa Pažouta. Do
žila se vzácného stáří, 94 a půl roku. Pět kněží
z okolí se pohřbu zúčastnilo Jmenované stařenka
brala výměnek ze dvou živností, z jedné přes 30
roků, z druhé docela 65 roků a dostávala jej vždy
k své největší spokojenosti. — Ito zajisté vzácný

případ Jak lený |solený prapor postupoval na
(ervono-Eestelocku. HraběSternbergpod
lebl — ale čestně, mravní vítězství je na naší
straně; Holanovci vyhráli nečestnými machinačemi
a surovou agitací. Opravdu, při užší volbě nám
to připadalo jako na Slovácku.Takový terrorismus
a nátlak na voliče pro Holance. Okolí kostelecké
však při všech 3 volbách bylo většinou pro hrab.
Steraberga. Tak v samotném Č. Kostelci v 1. volbě
St. 95 hl., H. 30, Aekermaa 14, při 2. volbě hr.
St. 188, H. 62, při užší St. 146, H. (přes surorou
agitaci jen) 98. — Jič při 2. volbě bylo vítěsetví
na straně Sterab., sle neslýchanou szvůlía postu
pem maohých agr. komisí s učitelů-komiserů za

mmftaute sta našich hlasů. Mačhinacemi vepěknými

podařilo se konstruovati výsledek volební tak, že
nám ocbázely 2 blasy do formálotho cítězetví.
St. 3841, H.3821 (nadpoloviční většina 83431).
Jen ne hr. Steroberga! Vrženo do lida též, že je
Němeca klerikál! 2. března byly užší volby ra
ďaraké!) Tu začal pravý agitační rej. Housí ce
psátí, jak náhončí Holaacoví pracovali. To, co 29.
února bylo psáno v Čechu o Zárubovi, dálo se
podobně i v tomto okresu proti Sterabergovi. Agr.
poslanci (ku př. dr. Melhuba, pověstný Chaloupka

ai a j.)rozejeli se všady a putovali od obce k obci,od domu k domu, agitajíce na schůzích i soukromě.
Sliby i hrozbou a boykotováním lákání a nuceni
voliči pod zelený prapor agrární, který třímá nyní
v race „čestný vítěs“, „agrární", masarykovský
učitel Hulanec! Jsme do duše roztrpčení a ora
žení nad nespravedlnosti, která oa našem hrab.
Sternbergovi se odevšad páše. A budeme veřejně
protestovat! V Červ. Kostelci se odsuzuje veřejné
násilná agitace starosty dr. K. a učitele P, kteří
dům od domu ve prospěch Holance a na trac faře
nutili málo pevné voliče pro Hol. Maoho nečest
ného ae ven proklubává. Než přes všecku nečest
noo agitaci a terrorismus je Č. Kostelecko „štero
berácké“, a to tolik dopaluje zdejší t. zv. polro
káře (stranu Kratochvílovu a učitele), še bude
putoo nazvat „Červený“ Kostelec — černým!
Při užší volbě následkem agitací pustých měl
Holanec 3680 hl., hrab. Sternberg 8611, avšak
k tomu je 224 hl. neplatných!!1 A to ze sáští
k Sternbergovi. Dočetli jsme se, že hr. St. prote
stoval pro nespravedlivé anoalování jeho hlasů.
Přáli bychom si ze srdce, aby poctivosti, pravdě
a spravedlnosti učiněno zadost! Ve skutečnosti
zvítězil hr. S* již při 2 volbě a nyní též při 3.
Proto také není pozorovat velkého nadšení nyní
u agrárníků Holancových; jsou ei patrné avého
„čestného vítězství“ vědomi| Jako důkaz, že přes
terrorism agrárnických náhončích je Č. Kostelecko
„šteroberácké“, stůjtež zde čísla z užší volby :

hr. Sternberg Holanec
Červ. Kostelec 146 98

Olešnice 65 13
Zibrodí 82 12
Lbota 40 1
H. Kostelec 87 16

Stolín 4101) 2
Č. Rora 30 26
H. Radechová 48 2)
Č. Skalice 112 74

Zato věsk Rtyna St. 14 — Hol. 17041)
Slatina 1— 86(1)

jinde opět pro St. vše příznivější.
Hr. St. má zde mnoho poctivých a nadše

vých přívrženců. Jen třeba organisace jednotné,
takto na mnohých místech se pracovalo jen oje
diněle, jeden o druhém nevěděl. Škoda, že br.
Sternberg onemocoěl a nemobl navštívit všade náš
vol. okres. Agr. kandidát měl zde před 1. volbou
vol. scbůzi, ale slabě navštívenou. Mluvil též o
volné škole, ale velmi opatrně a nejasně a Da
otázku dp. faráře u vl. pána se vykrucoval, jak
mohl. Řeč jeho nikterak neuspokojila. Před užší
volbou ale ukázali agrárníci lépe svou barvu.
1. t. m. řečnil agrárník dr. Melbuba a j. a bašili
do klerikálů a do br. Steroberga, že nic lidského
pa nich nezůstalo. Lid jiš problédá a vystupuje
namnoze hlavně proti panovačoosti učitelů — nej
intellig=ntnějšího to prý stavu — z nichž přemnozí
smutné se proslavili ugitací proti br. Sternbergovi.
— Třebas trpce zklamání jame byli nespravedli
vou porážkou hr. Steroberga, zůstaneme na dále
věrni při něm a dopomůžeme mu příště k vítězství.
Pravda a poctivost musí konečně zvítězit nad
úplatnoatí, lží a terrorem!

Návrat do církve v Libštátě. Doe1.
března t. r. před velkými službami Božími ve
zdejším faraim chrámu Páně av. Jiří učnila ve
řejné vyznání katolické víry sl. Anna Holatova,
dcera p. M. Holaty, skladníka na zdejším nádraží,
která do té doby náležela k církvi evang. helv.
vyznání.

Úmrtí v Úáslavi. Dne 26. února £. r.
pohřben byl v Čáslavi za veliké účasti obecenstva
temější měšťan p. Josef Kostkan ve stáří 85 roků.
Zesnulý stařeček, jenž byl otcem pěti synů a tří
doer, slavil 26. září mioulého roku démantovou
svatbu Se svojí manželkou Aonou, která též jest
upoutána vážnou nemocí ne lůžko. Pohřební obřady
vykonal veledůstojný p. Josef Folta, děkan v Čá
olavi, za assistence P, T. p. Františka Kohouta,
e. k. gymoasijního professora a ka.ecbety, p Jos.
Špáty, kateshety měšťanské školy a obou pp. ka
planů. Ze dojemných zpěvů byla rakev od 4 synů
do brobu vlošene; nad otevřeným pak brobem
promlavil a všem účastníkům poděkoval nejmladší
syn Jan, farář v Pusté Kamenici. Odpočívej v pokoji!

Jak pání agrárníci ho s ©
becním jměním na Úáslavsku. Již několi
kráte uposornily naše katolické listy, jak dovedou
agrárníci zneužívati svého dominujícího postavení
vobcích irozličných veřejných korporacích, na př.
sáložnách, aby pomocí veřejných prostředků pod
porovali své čistě stavovskéapolitické strannické
cíle. Nejnovější obrázek dochází nás z obce Vinař,
kde sídlí povéstaí kortešové strany agrároí. Ve
schůzi obecního zastupitelstva bylo usneseno, sby

pláceny byly čtyři ezempláře „Veskora“ s o
kasy a do rozpočtu bylo 800 K na



zaplacení dlohu za dva minulé ročníky a za roč
ník běžící. Teď už nelze ne diviti, še může agrární
tisk tak vypaseně se roztabovati, když se mu za
jesle kladou peníze s pokladen obcí. A kdyby obec
Vinařská měla opravdu na rozhazování! Toho na
prosto není! V záležitostech velmi nutných počí
Dají si zástupcové občanetva více než škrobařsky,
svláště jedná-li se k tomu ještě o potřeby malého
člověka. Tak když loni na jaře ae jednalo o to,
aby pro obecního kováře vystávěna byla studeň,
odkazovali se titéž páni, kteří nyní „Venkovu“
sypru sta koran, že není na to peněz, ač by to
bylo stálo nejvýš BO K. Nevíme, co takovémo ho
spodářství obecnímu řekne el. okres výbor, jehož
povinností jest bájití všecky obecní poplatníky.
Nechceme věřiti, že by k tomu mob) dáti svého
souhlasu, neboť potom by ta naše damospráva
pěkuč 8e kvalifikovala. Protestujeme veřejně proti
takovému zneužívání obecních peněz, k nimž musí
přispívati stejnými procenty i občené katolické
strany i stran jiných. Mičeli jeme, když agrársíci
si odhlasovali točnou subvenci v bospodářeké zá
ložně na volby říšeké, ale takhle dále to jíti ne
emí. Stejným právem mobou žádati, aby z obec
ních peněz byly předpláceny časopisy katolické,
národně aociálníi sociálně demokratické, ti, kteří
k těmto stranám se hlásí. Jest viděti, jak rapidně
pokračuje „kavalíretví“ agrárníků, kteří patrně již
se domnívají, že mohou za cizí peníze hověti vše
možným svým cboutkám. Vyzýváme nadřízené ú
řady, aby ai všimly tohoto rozbazování obecních
důchodů a dle povinnosti své proti němu zakročily.
Občany katolické pak voláme k obraně občanských
práv, jejichž zanedbávání a zneužívání má každý
právo vytknoati. Agrárnické praty zvykly si již
na podpory na cizí účet, že jest potřebí jednou
rázné je plesknouti, aby své časopisy, své agitace
a své záměry také se svého si platily.

Z Haberska. „Černá vlnapřevalilase přes
Chotěboř a Habry a zanechala po sobě „památko“,
které se tak honem nemožno zbaviti. Zoamení
zpátečnictví vpáleno nám na čelo.“ Brrrl Až se čl. věk
otřese osd tou hroznou jeremiádou, kterou po
způsobu Emanuela Pyšišvora, nešťastného světa
tvora, spáchal do čáslavské „Pravdy“ nefalšovaným
„pokrokem“ živený p učitel —chý—. Inu nedi
víme se, že jest z toho celý konfusní. Co se na
psali pokrokářští jeho kollegové do „Oavěty lidu“,
„Pravdy“ atd, co se namluvili na veřejných achů
zích, co tejué proti těm klorikálům, nezalekli se
ani. oni nadvzdělanci, surových sprvstot — a tu
máš — lid je soudil a odsoudil a s nimi i kan
didáta, který domnívaje se, že se pevněji sedí na
dvou stolicích, octnal se na zemi. Pokrokářští pp.
učitelé musí si už zvyknouti, že jejich komando
má také svůj konec, s že příliš peprná pokrokář
ská strava se i tomu nejsilnějšímu žaludku přejí.
Proto žádný strach z jeho divokých výpadů, které
hledí, třebas každým coulem pokrokář, vpašovati
i do mladočeských listů jako kukaččino vejce. Ku
podiva jest ovšem, že tento list béře z venkova
vd nás každý odpadek z pokrokářského hospodář
ství proti živlům konservativním a zatím kandidát
téhož listu vítězí a zvítězil jenom pomocí těchto
konservativců v Chotěboři, mezitím co soukojenci
pokrokového dopisovatele stáli i pracovali na straně
opáčné. Jau také asi kus positivní politiky|

Z Míčova u Ronova nad Doubrav
kou. V posledním čísle „Východočeského Obzora“
nemobl si ušetřiti dopisovatel řečník, aby, naf>uk
ouv sociálně- demokratickou schůzi na událost
první třídy, neuštědřil při tom rýpnutí faráři ka
tolickému. A to proto, že p farář zmínil se o
tendenci kusu, kterým ochotníci pod pokrokářskoa
režií měli sesměšňovati faráře a jeho kostelníka.
Inu nejlépe by bylo, kdyby tak katolický kněz
mlčel ke všemu, co si přemrštěné hlavy smyalí i
když se to má dotknouti jeho cti a dobrého jména.
Ostatně byli bychom rádi, jak by asi do rada
přebarvení páni dokazovali, že si farář běžel o po
moc do Ronova k missionářům ati, že ocbotnickému
diletantství věnovali kázání. Inu hloupost a domý
Šlivost roste na jednom pařezu. Tak slavní ještě
ti naši rudí soudruzi v čepici a klobouku nejsou,
aby jim věnovali pozornost kazatelé až pod hora
mi. Zeby jim ovšem pozornost vůbec věnována

být neměla, to neříkáme, ba bylo by k přání,aby některému byla věnovánařádná azákonitá po
zornost. Bylo by to jen k prospěchu povolání,
které zastávají. ©

Z Německého Broda. Programkoncertu
„Symfonického orkestru s Praby“, uspořádaného
spěváckým spolkem „Jasoň“ v Německém Brodě
ve dvoraně „Sokolovny“ na den 10. března 1908,
obsahovati bude nejlepšíplody našich jakož i ci
zích skladatelů © Symfonickýorkestr, čítající 60
členů, jest orkestrem umělců, který dnes dobývá
úspěchu za úspěchem. Aco jest při jeho úspěších
překvapujícím,jest to,že' složen jestz nejmladších
sil našich umělců. Kritika „Národních listů“ píše:
„Uchvacující přednes a temperamentní podání,
kterým vyaiká Symfonický orkestr nad ostatní tě
lena, vysvětlí se tím, že skládá se většinou
z mladých členů, ploých obně a tomperamentu.“
— K tomuto koncertu podařilo 60 mám získati
Ješté koncertního pěvcepana Karbulku. Týž spí
val se Symfonickýmorkestrem v Prase.v „Grle

vě večera“, o měmě kritika „Hlasu Národa“
že: „Elaspásů Marbulitv 6 Jeho odnloraě

přednespůsebil tak mocnýmdojmem,še týž musel
třikráte po neutochajícím potlesku opakovatiGrie
govu píseň: „S jásotem i malárybička .. „“

Rulterní výlovy agrárníkův a je
jich spojenců v Dleahé Třeberé. Pokro
kový plamínek dlouho-třebovský vyšlebl v neděli
dne 23. února mocným plamenam, aby ozáfil
umravněnost „pokrokových“ živlů v obciod agrár
níků až k anarchistům. Velebný pán s Čes. Tře
bové přišel totiž tu ueděli k nám, aby v sou
kromé schůzce povabadil katolické voliče k vy
trřalosti i při druhé volbě, Z toho popraskvagrár
ním národě! Najaté tlapy pod vůdcovatvím anar
chisty Vávry a za asistence učitelů Kůry a Hutly
obstaraly v pravdě „pokrokový“ doprovod k řeči
jeho. Na důkaz soublasu s vývody jeho bázeny
mu vstříc — ne sice věnce, ale praobyčejná po
lloka z dřevníka p hostinského. Inu pokrok!
Nedávaje se však nijak zlakati takovouto neoče
kávanou poctou, mluví p. kaplan dále a doklady
Čerpajez nevyvážitelné studnice častopoboutého
praktického života svých posluchačů, zdůrazňuje
jako nezbytnou podmínku obrození veškerého ve
řejoého života: návrat ducha křesťanského v život
jednotlivce, rodiny i obce. Pollnka budou však
se kapelnictví Kůry a Hotly svou dále. „Pokro
kové“ napjetí stoupá! V tom bác, dílínk — a
okno ve dveřích, nemohouc asi vydršeti síla té
pokrokové umravnoěnosti, se — poroučí. lau, po
vídám, nedivte se — agrárnická výchova „pokro
kově protiklerikální.“ Maje tak krásnou a neoče
kávanou illastraci ku svým slovům, p. kaplan
klidně skončil a pevnou nadějí, že katolický volič
svoji povinnost i v DI Třebové vykoná. A vy
konal skutečně. —- Agrárnickou reputaci u roz
vážných sousedů tak pošramocenou chtál zachránit
Jtotecký mlynář dotazy a výtkami dávno již ve
řejač zodpověděnými a vyvrácenými. Ovšem nemá
asi tolik času, aby si šířeji všímal veřejného ži
vote, a proto dle všeho zůstává zatím jen při
„Cepu“, z jehož ve všem „pravdivých* a „ušlech
tilých“ referátů čerpá nejen zaalust o straně kato
lického lidu, ale i munici proti ní, straně „kreli
kální.“ Když mu však neopatrně vylétlo z úst,
že vlastně „strana krelikáloí“ je německoušlechtou
placena, nevyčkav ani odvety, zmizel a šel vedle
dělat „oposici.“ Patrně mu na mysl hned přišly
„vlastenecké“ kompromisy agrárníkůa „činnost“
vlastenecká „našeho“ ministra. Korunu všemu ale
posadil najatý anarchista. Již trochu „navávrovaný“
rozmustil k veliké radosti agrárofob sousedů kleri
kály na padrť. Ještě does se z toho pořádně ne
vzpamatovali. lou — nadávat, urážet a špinit
uličnicky — jsou také důvody „protiklerikální.*
Pane starosto Háci, nehnul se ve vás stud, že nej
krásnější výkvět občanských ctností v obci odváží
se bez ostycbu špinit zachovalé sousedy u pří
tomnosti vaší « strážníka? Ale jen když je to
proti „klerikálům“, že! A takovým pokrokovým
projevům dělají ausistenci i učitelové Kůra a
Hutla! Však víděl prý měsíček v nočním šeru
rozjařenou trojici ubírat se silnicí! Ó Kůro, 6
Hatlo, 0 Vávro! — Než nechme žertů! Pánové,
tomu se říká vymaňovat lid z područí a tmy
klerikalismu k svobodě a světlu moderního po
kroku ?! Takovýmhle sprosťáctvím, jakého jame
byli svědky v neděli „u Rybkůl“ Ty protikleri
kální projevy „pokrokovosti“ najatých vel čin ne
volají, ale fvou, abyste se probudili z umělého
omámení bezblavého „protiklerikálního“ boje a
vzájemně si podali ruce bez ohledu na po'itičké
přesvědčení k stavění hřáze proti takovém“ zne
mravň vání veřejného života v obci ve jmévu
„pokroku a osvétyl“ Bude k tomu dosti dobré
vůle a odvahy?

Jak agrární starosta v Žereticích
ma Jičinsku umí reformovati svobodu
a spravedlnost. Vlednut.r.odbýralase vŽe
reticích obecní volba řízením starosty p. Václava
Lachmans. Jako tamějším poplatoíkům přísloší
nám tamtéž právo volební Že však jime nevolili
8e stranou starostovou, byla plnomocenství naše
Šmabem zamítáua. Buďto jsme byli ve volebních
Beznamech zanesení do jiné vesnice, anebo jsme
byli dle výroku p. starosty odnikud a nepřipuštění
k volbě ani osobně. Tážeme se vás, pune starosto,
jak jest to možno, že při vybírání obecníchpřirá
šek o násvíte a nyní jste si tonedovedlpřečíst ?
Kdopak sestavoval ony voličeké sesnamy a proč
pak jste je nechtěl občanůmukázat? Do repar
tice jste při seznamech tehdy vyložených nedal
též poplatníkům nablédnout; vy jste však dobře
věděl, proč tek děláte. Že to nebylo pouhé nedo
patření, patrno z toho, že takto o volební právo
připraveno jest nás více než 13, a to jen ti, kteří
nevolili s vámi. Jakpak může býti starostou člo
věk, který neumí anebo nechce zapssti uprávně
ani několik voličských jmen? Jakpak možno chtít
na něm, aby vedl zcela přesně daleko slošitější
účty? Pane starosto, nezapomeňte, le, kdo nás
oněco připraví nebo něco nám vezme, jest naším
škůdcem. A k takovému zvolení se vám, pane
starosto, střílí s hmoždířůva vybrává budba? No
— každému hrají jen chvilka. Zatím rám trochu
radosti přejeme. Ale brzy se přesvědčíte, še rol
níci avědomělí dovedou se brániti.

Tmářské přemýšlení = Poličská ©
pokroku starosty

Někde jde sice cestou račí, ale to nic nedělá —
jen když pokrok! Table v Sádku u Poličky má
pan starosta ještě skládat účty za rok 1906 a
1907. Ale co na tom? Výbor si takovým malič
kým prodlením příliš hlavu neláme Pau starosta
pro samé fankce nemůže obstarárati důkladně
žádnou. V okres. bospodářském spolku jest na př.
předsedou, pokladníkem i jedaatelem. Jak se hor
livě přitom činí, to vysvítá z tobo, že po tři roky
nedokončil účtů a o schůze nedbal. A jest to přece
spolek pro blaho rolnictva, mající okolo 4000 K.
Aby „pracoval“ též jinde, založil ve své obci bo
spodátskou besídku; členové sice složili 26%, pří
spěvky — ale dál už besídka spí. Vídyť přece
se musel bysttý starosta zabývati co nejvíce po
litikod, připravovat si půdu k mandátu. Nešlo-li
to do říšského, tož aspoň to musilo jít do zem
ského sněmu. A jak ge malovala v agrároickém
tisku před volbami šlechetná agrární nezištnost !'
My ji vidíme z blízka. Subvence na býčky, jalo
vičky a j. přece v přední řadě patří muži, boju
jícímu pod zeleným praporem. Náš výtečník jest
také náměstkem okr+s. starosty a přitom se taky
bodoě vyznamenal při rozdílení státní nouzové
podpory. Na poličský okres posláno 17000 K, ale
v Korouhvi dostali z toho gotva maloulinký dro
beček, jinde též. Víme toho víc, ale ponecháváme
si zatím ostatní v péře. Tolik však pravíime roz
hodně, že roloíci, kteří p. starostu dobře znají,
rozbodně ge bojí, jak je bude v Praze jako pos
lanec zastávat. Vždyť přece ve vlastní obci obdržel
sotva třetinu hlasů; a podobnou „borlivostí“ volily
ho obce sousední. To je světlý důkaz, jak veliké
Be těší důvěře. My katolíci máme se lépe organi
sovati a dbáti o to, aby do výboru užitečných
institucí byli voleni vždy mužové zcela nezištní a
starostlivé pracující o blaho svých bližních. —
Jeden organisovaný,

Z Litomyšiska. V neděli dne 8. břesná
koná se důvěrná echůze „Org. českoslov. mládeže
venkov.“ o 2. hod. odp. v bostinci p. J. Nádvor
níka v Horním Ujezdě u Litomyšle.

+ Ant. Dvořák,
děkan v Nebovidech.

Srdce širokých krahů katolických raněno
palčivou bolestí. Opustil tento svět ctihodný kmet
v jehož srdci až do konce háral mladický zápal
pro vše ušlechtilé; zemřel v prostřed energické
práce. Byl jedním z těch, o kterých se velmi málo
píše v novinách, ale o nichž mluví 8 velikou úctou
všichni lidé, aledující z blízka jejich ideální a
obětavou mravenčí práci A kdo vůbec tomuto
věrnéma pastýři daší svěřených a pravému vla
stenci mohl býti nepřítelem? Ušlechtilá tato duše
podmaňovala si každého.

Stále vidíme tu vysokou, štíhlou postavu,
jiskrné oko, vlídnou a přitom energickou tvář,
lemovanou hustým dedým vlasem. A to vzezření
stále Laksvěží, jadrné, rozhodné! Současné proudy
sledoval pilně do poslední chvilky, stavěl se zmu
žile proti kalným příbojům a přítom zůstal všdy
ryzím vlastencem.

Narodil se r. 1841 v Dobrušce. Po studiích
Gymaasijních, vykonaných v Rychnové a v Hradci
Král, vstoupil,do semináře královéhradeckého. Vy
svěcen na kněze r. 1867. Poslán za kaplana do
Nebovid, kde srost] se svojí osadou, působiv zde
plných 40 let. A jak zlatým písmem zapsal se do
srdcí osadníků tento pravý otec stáda svěřeného|
Štědrá raka jeho vždy byla otevřena k podpoře
chudiny, studujících, vlasteneckých a náboženských
podoiků, k odbírání spousty publikací národních
a náboženských. Byl osobním přítelem dr. Fr. L.
Riegra. Jsko člen a později místopředseda výboru
vašeho Politického družstva tiskového nevynechal
ani jediné achůse v Hradci Král. Ať bylo jakkoli,
vždy ze vzdálených Nebovid přijíšděl k rokování.
V Polit. dražstva vyvíjel velikou, obětavou činnost,
nevybýbaje se námaze žádné. A povzbuzoval slovem
a příkladem mladáí bratry, stíhaje leckdy jemnou,
přátelskou satyrou liknavost některých. A při všem
tom byl pravým vzorem skromnosti. — Zemřel
statečně, 3 plnou oddaností do vůle Boší.jako
pravý sluha Kristů v vpátek 28. února.

Pohřeb. tolik dojemný, jaký měl „nebovidaký
jemnostpán“, málokde se naskytne. Všichni účast
níci neplnění byli bolestí nejupřímnější.Co als
prolito od těch, kteří po shlédnutí tělesných po
sůstatků jeho z doma ematku odcházeli! Plakeli
prostí lidé i inteligenti. K pohřbu tohoto zaalou
tilého osobního děkana, bisk. sekretáře s notáře
dostavilyse velikédavys místs,z blískai zdáli.

„Nejdp. biskup dr. Josef Doubrava projevil
faruíkům svoji soustrast.

Ve farním domě vykropil tělesné pozdstatky
v Pánu zvěčnělého vedp. kanovník královéhrad
Kerner s vldp. vikářem, arciděkanem kutnohor
ským Magrem Vorlíčkem za assistanceasi 45 kněží.
Za Politické dražstvotiskové dositýíli se s Hradce
Králové vidp. rektor semináře Nývit a vida. ředitel

namléke ,ld ikářo děl jaroměřský ;sesnulého, vldpp.: vikář a a jaroměh

pásek, děkaa novobradecký Vitvar,-dělea přeměský Hajeler a pak suchdoleký Spurný. Kradné



velikého počtu jiných přátela ctitelů dostavil se
i p. baron Josef Hrubýz Jelení s pp. patronát
ními úředníky, p. míst. rada Vojt. Kostka, p. ko
mísař J. Tomka, pp. šk. inspektoři kolínský a
kutnohorský, p. zem. archivář V. Nováček, depu
tace pp. učitelů z blízkého okolí, všichoi pp. učitelé

místní se žactvom, úřady samosprávné z farnosti
i okolí, četné spolky atd. Věechněm zaplať Bůb!

Děkanův žák dp. farář radbořeký Kratochvíl
v kostele ocenil záslahy zesnulého, poukózav na
jeho ctnosti občanské a vlastenecké. Připomněl,
še zesnulý sebral pro vystavění nového kostela
v Č. Pečkách přes 20.000 zl., postaral se 0 vy

stavění kaple v Polopocm školy v Nebovidech,založil Raifoisenku v Č.Pečkách. Byl všude'zná
mým vůdcem poutí do vzdálených míst, std.

Zpívané rekviem sloužil vikář jaroměřský
vldp. Štěpánek. Hodbu a zpěvy znamenitě řídili
místní pp. ředitelé kůru p. Žilka a p. Volf. V bílé
barvě sloužili mše sv. vldp. Vitvar a dp. Dudek.
Po vykropení na hřbitově odcbázely zástupy s plá
čem od hrobu svého miláčka.

8 Bohem, knězi šlechetný! Přijmi stonásob
nou odměnu z ruky Boží!

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatiIsevknihkupecivíp. FrantiškaHovorky
vŽilné ulicí a ©prodeji novin p. M Vlčkana

Příkopech.

Pontníkům letoóním de sv. zomě
odporačujemepraktickouknížku: Šest neděl
v orientě“. K dostání za 1 K 20 h u spidova
tele Jos. Kovsala, děkana v Hořicích.

Čtemové spolku emeritů = dlecése
královéhradeché ss žádají. aby za příčinou
letošní valné hromady delegátů svá přání, event.
návrhy, zaslali do 12. března vldp. Jos. Kousalovi,
děkanu v Hořicích.

KomncoSvozilova „Herav. Kraje.
Začali vodit odpadlíka od města k městu, dělali
mu z počátku reklamu — k vůli avým vlastním cí
lům a pak, když už přestal býti zvláštní attrabcí,
opustili bo. „Moravský Kraj“ zašel, a nyní ještě
jest slyšeti dozvuky. Brněnské „Bodoucnosti“ do
stalo se do ruky toto úřední oznámení: „Povolení
exekuce. Ne základě rozsudku ze dne 18. prosince
1907,CgVIII. 416.1—38,povoluje se p. Františka
Fediovičovi, soukromému úředníka v Brně, zastou

penému p. drem Hynkem Bulínem, advokátem
v Brně, proti panu Josefa Svozilovi, vydavateli a
redaktora „Moravského Kraje“ v Brně, Liechten
steinova ulice č. 2, ku zajištění jeho pobledávání
v obnosu 3372 K a Sprocentními úroky ze200 K
od 1. května 1907, se 200 K od 1. června 1907,
se 200 K od 1. července 1907, ze 200 K od 1.
srpna 1907, ze 200 K od 1. září 1907, ze200 K
od 1. listopadu 1907, ze 100 K od 16. listopadu
1907 a ze zbytku 1872 K ode dne žaloby, ná
klady soudními per 84 K 72 h a náklady této
žádosti obnosem 340 K 82h již určenými, když
žalobce od návrhu ne vydání prozatímního opa
tření v žalobě č. j. Cg VIII. 416.7— 1 žádaného
byl ustoupil, exekuce zabavením pohledávek dle
udání p. Josefu Svozilovi, jako vydavateli „Morav.
Kraje“, proti jeho odběratelům v příloze 1/1 uve
deným, po 15 K více méně přísluéejících. Pod
dlažníkům se zapovídá, aby k zapravení zabavené
pohledávky nebo na srážku této pobledávky pana
Josefu Svozilovi platili. Tomato se zapovídá, aby
nijsk se zabavenými pobledávkami, jakož ise zásta
von pro ně zřízenou nenakládal a zejména aby po
bledávky tyto sni vůbec, ani s Části nevybral“ —
Tudíž pokroková redakce měla ještě pokrokovější
předplatitele. Ač list odbírala pokroková inteli
gence, která měla přece víc peněz než dělníci,
přece si kupovala Svozilův pokrokvelice lacino.
Apak uškodilo Svozilovi značně,že otiskl několik
peroých pravd o soc demokracii, Tím si poštval
proti sobě rudé a zvláště židy, tak že byl 80 sa
mostatným pobrokařením brzy hotov. Jiné pokro
kářské listy jsou skušenější a proto opatrnější.
Nepostaví se přoti rudé „kultuře“ ani tenkrát,
kdyš vidí skutky víc neš barbarské. Takové listy
pak proti sobě kapitalismus židovský nepopadí.

Rakouské železářství. Výkas skarte
lovaných rakouských železáren za leden ubázal,
še odbyt domácí nebyl u nás dotčen obratem kon
junktory ne světovém trbu a še právě naopak
proti loňska podstatně se svýšil. Značný podíl ne
varůstu odbytu připadá na kolejnice, v niché hlavně
padají na vábu velké objednávky státních drab,
weverozápadní dráby, severní dráhy s společnosti
státních drab. Dosavadní objednávky zajišťují
Válcovnám kolejnic plnou zeměstnanost až du po
Jovice července. Protože v roce dostavují se stále
dodatečné objednávky, možno s toho ususovati,
že odbyt kolejnic bude letos podstatně vyšší neš
v -roktu loňském. Také potřeba ostatního šelesnič

bybky: jšpu sasčně hledány, specielně pak- pro B6
Várol drábu, která se jak smémo pronikevé redř
„gpbisuje. Výroba tyčového železa jest rovněš plně
saměstnána; před kopcemměsíce stanoveny budou
Besměněné ceny pro druhou čtvrt. Také uherské

sávody jsou plné zaměstnény « nemohoo stačiti
objednávkám,které je docházejí. Zračí sei v tom, že
sávody řečické byly nuceny přikázati nedávno opět
250 vagonů tyčového železa rakonskému kartelu
a pošádati ho, aby je sa ně dodal. Při této pří
snivé náladě trbu nelze ovšem přebledoouti, že
náklady výrobní zvýšením msdy a svýšením oevy
surovin s poruchami dopravy uhlí jakož i kok-u
podstatně se zvětšily.

Velikomoční pohbledmiceo Ústřední
Matice Školské, nových, zcela původních
vzorů, octnou se co nejdříve v rakou českých ob
chodníků s pohlednicemi a tím i v rakou přátel

Ústřední Matice Školské. Letošního roků budoupoblednice obzvláště krásné a členové střední
Matice Školské oddávají ee příjemné naději, že
tentokráte podaří se Matici naprosto zlomit cizo
zemskou konkurenci, která na úkor českých ob
chodníků zaplavaje náš domácí trh pohlednicový.
Výběr pohlednic bude velice hojný. Matiční kan
celář pak jest zařízena na to, aby obchodníků:u
dodala poblednice za obvyklých podmínek v kaž
dém moožství. Veškeré dotazy zodpoví kancelář
Ústřední Matice Školské v Prazc-l., Martinská ul.
č. 4., oddělení obchodní.

Dvojí sklismě se decilí, když mezi
řádky petržele, mrkve neb i špenátu do řálků se
vyseje řetkov měsíční či ruuná. Než petržel vzejde
a se zazelená, jest řetkov vyrostlá. Vytrhováním
se kypří půda, což jde k dubu petrželi, kteráž i
chráněna je v první dobé proti větrům a hmysu.

K zakládání iořosíu, obrad a houštia
volme takové keře a stromky plané, jichž plody
aloaží ptactva za potravu na podzim a v době
zimní. Ptactvo se v takových křovinách rádo usa
zuje a hnízdí se zálibou. Zejména osvědčily 84
v tomto eméru planá traka, hloh, brelen, ptačí
zob, ptačí třešně, višně, střemcha, horské a lesní
srstky a meruzalky, chebzí či bez černý u rudý,
jeřabiny, kalina, jalovec a jiné křoviny vobulovité

Pozdní neti vždy má nsblabý vliv ua
sklizeň. Netoliko že později zraje plodina, ale
hlavně proto ae setí pozdní nedoporučuje, že vědy
se tím výnos zmevší, a pozdě seté obilniny mají
vědy nepoměrné muoho pozadkua zrní je celkem
leběí, méně cenné. To platí zvláště o ječmení pi
vovarnickém. Z té příčiny dlužno polní práce tak
uspořádati, aby setba jarní vědy co nejdříve se
mobla vykonati, neboť za stejných jinak poměrů
ranná setba vždy lépe se osvědčuje než poední.
Vtomto sméru platí osvědčená zkušenost: pozdní
setba vydaří se někdy, ranná nezdaří 8e také někdy.
Hledme tedy práce polní vykonati včas, aby plo
diny co nejdříve přišly do půdy, pokud ovšem po
časí a podnebí to připouští, neboť kdu pozdě sází,
pozdě sklízí a stodol nepřistavoje. Z pozdní setby
ještě nikdo nezbohatl, a z ranné nikdo pezchudl.

„Ústřední spolek číšníků“ ve snazeza
zlepšením podmínek zprostředkovacích zavedl nový
způsob přihlašování práce hledajícího hostinského
pomocnictva. Pro uchazeče 0 kondice vydal při
hlašovací blenkety s následujícími robrikami:
jménu uchazeče, rok uarošení, živnost, V níž se
vyučil, znalost řečí, v kterých závodech dosud
pracoval a o jakou kondici ve uchází. Tímto za
řízením získala kondiční kuncelář „Ú. 8.Č.“ přesný
popis všech osob práci hledajících, který jeat pá

nům zaměstnavatelůmv P potřebyk dispo=Bici, na což se upozorňují zvláště majitelé lázul a
1estauratéři ne příští pražské výstavě. Kondiční
kancelář na místě dřívějšího tajemnika vede kon
diční výbor a proto jest nutno veškeré dopisy
zprostředkování práce ae týkající výbradoě adre
sovati jen na koudiční výbor „Ústředního spolku
člšníků“ v Praze, Spálená ul. č. 114—II.

mys na dobytku hubí prášekz čer
stvého vápna nehašeného Vápno de na prášek
utluče s místo hmyzem napadené řádně popráší.
Za několik daí se dobytče okartáčoje.

+ Svatopluk Čech.
(Dekončení.)

Čech nikdy nečinil sbytečných koncesí panu
jící módě, nepochleboval k vůlí nabytí popularity
určitým politickým stranám. Byl přesvědčen zrovna
jako Zoyer, še skutečné krásno jest věcíabsolutní,
které po prožití sěkteré sezóaví horečky nalezne
snova a snova oddané ctitele. V „Plsmích otroka“
jeví se upřímný soucit k utlačovaným vůbec.
Chtál snad těmi verši strboouti na sebe přátelství
těch, kteří se pouze sa otiskované prohlašují, ale
sami páší největší tyraoství? Nikoli. A kdyš viděl,
jek socialisté plamenné verše ve pěch svojí

ně roklamují,
strany snoušívají, pro sebe výhtu se jistě sarazil brsy nad takovými ctiteli.
Aspoň brsy nato četlo obecenstro „Modlitby
k Keznámémo“, které jiš přestali socialisté nad
deně velebiti.

Čech ovšem někdy se silnou vervou sokl do
tábora iatolického. Uvažme však jeho vychování
a prostředí, provanuté busitským romantiemom,
v němě se pobyboval.Nyní, po nových výszumech

-historických jistě by psaj daleko mírněji. A když

všecko nestranně uvážíme, ryenáno my katolicinápců tolik, že mu nebyla vůdkyní slepá, seujatá
sášt proti katolictvu, še nečiníl svojí poesii sluškou

níského fenatismu, že nebylo jeho úmyslem jitřiti
nepěkné pudy vášnivých davů: U něho nedylé:
jednostranné, vypočítavé zloby. Nehledal slávy Ba
tom poli, kde mnozí pídimužci přes všecku svoji"
obmesenost aspoň nóco na popularitě získali.

Poslední léta jeho byla strpčena patřením,
jak špatné vedoucí kruby jebo výzvám rozumějí,
jak se národ potírá, jak zbrabli ti, jichš dali
chtěl povznésti k hvězdám. .

* +
+

Za Svatoplakem Čechem.
V Prase, dne 1. břenna 1906.

Ji tlíte v semi, k níž jsto láskou vřeli,
nad vámi dřímá ticho teskných dam.
Jen časem v útulek váš csamělý
sní davu slavnostního rach a Šanm,
kdyš hroby vaše kvítím obsypává
a řečník slovy dojemoými vzdává
čest mrtvým vlastenoům.

Sv. Čech: Mrtvým vlestencům.

Kamenná vlbká krypta vyšehradského Slavina
opět rozevřela své temné útroby. Smatek vychásí
s těch alavnostolch a přes tak pouurých míst vy
šebradských. Co orlích vznětů, plamenných s08b,.
co hrdých blav, nadějí a přání skryla ta kobka
bělokameunéhoŠlavína!

Zemřel Svatopluk Čech ! Dech svírá Bebolem,
oči se zalóvají slzou. Pohřben jest. Tak slebne
mrazivý vítr listím, tek brůza působí svou Medu
slnou hlavou, jak ohromila smrt Svatopluka Čecha.

I vezli ho v průvodu slavném, mobutaém,
vznešeném. Lkali nad ním ti zástupová dělaictva,
jdoucí v konduktu, Ikali i ti obrovětí tisícové, při
cházející sledovat neobvyklou podívanou slavného
pohřbu. Daprovázely tě, Svatopluku, tisívové děl
nictva, řady Bokolské, studenti university a tech
niky, tebe, člověka skromaého, uložili ne do země,
ale mezi čtyři kamenné stěny, obsypaného spoastou
věnců, kytic a kvétů. Oč, že lépe by BeLobéspalo
na vesnickém hřbitově, v rohu kdesi, v brobé po
rostlém barviokem a rozinariovu ..

Pohteb byl slavný jako celý život a páso
bení jeho. Vpředu kračely organisace dělnické.
Studenstvo | zúčastnilo Be. počtem ©iwpodantním,
rovněž tak Sokolstvo 1 zpěvacké spolky.

Stál jsem v ulicí Juogmanaové, když průvod
šel kolem. Chorál, jenž pravé mohutným sborem
byl přednášen, vzbudí: dojem velkolepý.Mohutné
vonoroí hlasy mužské chvély se dojmutím, žalem,
žalný zpěv ten, odražen stěnami vysokých domů,
nesl se jako zvuky obrovských varban ku předu,
dojímaje k alzám. A slzeio také Lomnožátví,shro
mážděné z3 všech končin Praby, z okolí blízkého
i dalekého. Maohý plakal usedavé jako děcko. A
přijel vůz prostý, černým fiorein potažený, 8 Dřeč
funovými guirlaudami, provážen dvojitým kordonem
studentstva 4 Sokolů, ozbrojených rapíry.

Dojeli na Vyšehrad. Vykouány umuteční
obřady, promluveny slavnostní řeči, tělesná schránka
nesmrtelného básolka spuštěna d) hrobky — — —"

Množství se vzdálilo. Jeu malý blouček stu
dentů zůstal u brobu — s prakali, srdečně pla
kali. V pozadí 4 v pravo tiněl se Kostel av Petra
a Pavla, tmělo se černými mraky nebe, u Vítava
dříve lesklá zsinala, zreadiv jeji osleplo, sosmutnélo.
Spi aladce, veliký myaliteli, obrovaký člověče, bá
aníku, vedie našich vlastenců a předáků!

To nadšení, ješ zářílo rám a čela,
ten vřelý cit, jenš pres vaše břál,
nechť lebky stronchaivěly a ardce ntlela,
i v popela se, věřím, jiskří dál;
vůdyí probusoval kdys mrtvé k dití
a dosud hrěsde nad námi 00 tfpstí —
váš jasný ideálI

(Zasláno).

POŘÁDEK

15, řádné valné schůze
Politiskéhodružstva tiskového

-p- pod ochranou sv. Jane Nepomuckého+

dne 11. března1908 o 1. hodiněodpoloáné
(vedvoraně Adalbertina!.

. Zahájení schůze.
Čtení zápi minulé valné hromady.

„ Zpráva jednatelova.
Zpráva účetní.

. ty o politickésitnaci.. Volbanového výboru.
„ Volné návrhy.

(V navrhns: Zízení právní ochrany
pro členy družstva.)

Poznámka: Mesejde-li se '/, členů, bude ochům
zahájena.o hodinu později

Václav Uhlíř, Dr. Fr Beyi,
přidovdo. E

GDD

uopb

: (Zasláno.)

Přátelům zanedhané a mravně
sp mládože. ,

Ze všech nemí seanívojí otesky, do varůsté
slošisů, opůchoných nejen dospělými, ofbrá |



školou ještě povionými, še stále se množí počet sa
nedbanéa spastlá mládeše. Unárodů nejpokročilejších
ve vedějanosti, o prostřed pravých zázraků, které go
niae vědy a pokroku lidského vykonal, přese všechna
péči věnovanou dkolství vsrůstejí celé generace dětí,
které bída, nedbalost, opilství neb i nemravnost ro
dičů přivádí do zkávy fysické i mravní; vzrůstají celé
legie dětí, o kterých se adá, jeko by jiš od norození
edsouzeny byly k febrotě, tuláctví anebo ko sločivům
nejhorším.

Ubohých tvorů těchto, kteří sdají se dnrůstati
jenom na postrach lidaké společnosti, obětavě ujímá
8e spolek „Serafinské dílo lásky“, založený roka 1889
v Německo a odtud rozšířený do Švýcar i Ameriky.
Za poměrně krátkou doba trvání svého zaabránilo
„Serafinské dílo lásky“ v Německa 10000 dětí osiře
lých, mravně zanedbaných a zpnetlých; r, 1904 za
lolena byla samostatná odnož jeho pro země rakouské
se nídlem v Linci, která se postarala již o 381 malých
ubočáčků, znichž většina dorůstala jen pro kriminál

K podnětu několika Šlecbetných rodin z české
šlechty odhodlal se hlonček obětavých a lidomilných
laikův i kněží „Seraf. dílo lásky“, tento krásný a svěží
strom křesťanské charity, na námě uzrává ovoce tek
vzácné a drabocenaé, na památku šedesátilelého po
movnickéhojubilea císaře a krále našeho Františka
Josefa I. zasaditi také do šírných niv českoslovap
ských a zve, volá i prosí všecky věrcé Čechoslovany
s Č:chb, Moravy i Slezsko, kteří mají srdce soucitné,
jimg není Ihostejna bodononost naší mládeže, aby při
pojih se k nám a přispěli radou, pomocí a dárkem
sobe nepatruějším k dílu task vznešsnému a záslaž
nému. — Za nepatrný příppšvík roční 3 K Izo etáti
se čleňem a členkou, za2 K40 b účastníkem a účast
picí „Serafirského díla lásky“, začež pak v od
méno spolek zdarma zasílá oba pěkné měsíňní spolkové
časopisy „Serafioský přítel dítek“ pro dospěléa „Ditko
mariánské“ pro děti. Stanovy spolkové již jsou c k
semským místodržitelstvím v Praze achváleuy; jedna
s předních rodin šlechtických chce nám věnorati kú
čelům spolkovým rozsáhlý dvůr es vším příslušenstvím,
s jiný vynikající šlechtic tomuto nejmladšímu dítka
deské charity věnoval do vínka 2.000 K a další pod
poru ještě přislíbil. Ústřední uídlo a správa spolková
bude prozatím v Č3e. Bujějovicích, kdež odbývati se
bude též ustavující valná hromada v neděli dne 8
břesna o 6. bod. odpoledne v biskapské residenci —
Přiblášky a věe ostatní adressováno baliž: „Serafin
aké dílo lásky v Čes. Budějovicích *

Spolek náš abírati bude opuštěné a zanedbané
dítky po všech zemích korany České a dávati je na
výchova do spořádaných rodin a ústavů již existují
elch; teprve později, nkáže li se toho potřeba a epol
kové jmění vzroste, byl by spolek ochoten zařizovati
vlsetní útaloy dětské a ochranovny. Prozatím věsk
svorně pracorati chceme re spolky a ústavy již exi
stojícími.

Unás nepčetajese politika ani polemika; ona
Bým přáním naším jest, aby v krásných vlastech česko
olovanských opět zkvétela láska, pravá, apřímná láska
křesťanská, „která n-sávidí a nemyslí zlóho.“ „Pojďte
ko mně všickni, kteří pracujete a obtíčení ja:e a já
vás občerstvíml“ svolal kdysi Spasitel náš. A my
voláme a prosíme: „Pojďte a připojte se k nám všickní,
kdož máte srdce soucitné a pomozte nám gachrániti
tisíce opoštěné a zenedbané mládeže naší; pomozte
nám vybadovati skrovné budovy těm, kdož pepocítili
milého tepla krbu rodinného, pomozte nám býti mat
koua otcem těm, kdoš nepoznali lásky mateřské, kdož
movědí, co jest péče otoovaká; a odměnou sa to bade
vám blahé vědomí. de jste zachrán li tisíce daší ne
emrtelných a národ ovůj zachránili od zločinců přes
eoobých l“ (Následuje mnobo podpisů vyn-kejících
kněží a laiků, členů to přípravného komitétu s Čech
e Moravy.)

(Zasléno.)

Činěny na mne nájesdy od agrárníků, že jsem
saprodanec a koupen od strany katolické jako dpicl.
Vysývám ony pány, aby mi todokázali Pak se mohon
přihlásiti o odměnu 100 korom.

Vssývám pp. pokrokáře, aby mi dokázali, še
jsem byl červeným sociálem a Lo za odměna 100 K.

Dokud mi dotyčné výtky moji přítelíčkoré ne
dokáší, dotud je budu pokládati sa bídné na oti atr
hoče s Ibáře.

Jan Handlíř, t. 8 pokladník
katolického spolku s důvěrník v Ronově n. D.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 39. února 1008 1bl

pésniceK 17:00—0000, šita K 1400—15-00, jedeme
me K0000—00 00, prosa K 10:00—12-00, vibve K 12 00
aš 14—, hrachu K 20'00—t8-—, ovsa K 7-50 —800,
došky K 36-— a$46-—, jahel K 32 00—00-—, krap K
28:00—4000 bramborů K 5-00—3-60,1 hl jetelového
temene červeného K 180:00—000—, ruského K 00000,
3 hl. jetelového semfaka bílého K00-00 —00—,
máku K 40"—46'00,Ininého semeneK £0"—00:—, 106
hg šitných otrab K 16-00—00'00, 100 kg pěeničných
obrab 14'00-—00*00, I hg másla čerstrého K 1—
aš 940, 1 kg másla převařenéhoK —00—0000,
4ky sádla vepřového K1-70—0:00, 1kg tvaroho
0 80—0"82, « vejce K 0*08—0"07, 1 kopa osrele K 0 0—
aš 000, 1 kopa selí K 000—000, 1 kopa kapasty

. K 340—400, 1 hl cibule K 7-00—8-80, kopa drob.
| seleniny K 060—1'80, 1 pytel mrkve K 1 60—200,

K00—0, 1 hl jablek K 600—18-—, Na týd.obilní
trh v Hradoi Králové dne 30. února 1908 odbývaný
příveseno bylo: 1) obilí: pěsmios 147 bektol., | čite
190, ječmene 70, ovsa 865, prosa 00, vikve 20, hra

„ Om 0, čočky I, jahel 10, krap 0, jetelov, semínka
: 2, lněného zěísene 38, máku. 3. — 3.) Zeleniny:
: selí: 00 kop, okurek O kop, kapusty 48 kop, cibale
"0 3hl, drob. seleniny 6? kop, mrkve 80 pytlů,

“ M

12 bl, hrošek 00 bl, švestek beček 0, — 4) Drob.

Kovyáka: vepřů 7 kusů, podavinčat 439 kusů, kůslat13 kusů.

Listárna rodakoe.
Do Zelinkova. Jen zasílejte.

knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
8 závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Vee Skladynmošňní- vyřizování objednávek
závod je jeho ještě téhož dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

pp- Sklad literatury osporaniské. -gm

Nejlepší reklamou pro

"2 UO
Důležité upozornění.

Vys. důst. duchovenstvu, konventům,velectih.
řeholim, ústavům a penslonátům!

Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz
níkům, že rozš řiv svůj závod, měl jsem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl s to, lerně a spravedlivě po
slouřiti sbožím nejlepším. Proto jes, mi umožněno při
odebírce aspoň tří s veškerého sboší čítatií ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokáral, že možno
doegd s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obutarati.

Na eklsdě u velikém výběru mám zboží: mýdla
dotletní, hygienická ve všech vůních 6 cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlaty,
hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, vůně ve stkvosiných
kasetéchpro dárky,osvědčenécrémya mýdlak holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rovněž edelíké potř. vlásenkářské vyrábím
Vlasy ustříhané nebo vyložení bopují sanejvyšší ceny

OB“ Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "NE

Na přání dovolí si osobně přijíti se vzorky a podat
tádané vysvětlení v úctě

Váolay Dvorský,
tovární aklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l, Eliščina tř. č. 1.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrák spol.
v Hradci Králevé.

Sklady:
Badapošt,VIII.kerJózaal
kórát 15 «. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

Ved VII., Mariahilferate.

franko.

Nejnižší měslění
splátky.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

000 20
© odborný poxzlacovač
o Jas, ŠÁJÁL přo práce kostelní

doporačaje závod svůj voledůstojnéma
duchovenstva as] patronátním úřadům
k opravování a řezlacování oltářů,
kazatelen, ch cest a ve

rerých Rognových B nětů jakoá iopravě pomníků, a šolezných
náhrobních křižů, zlacenípam, a.
různých předmětů venku se naler jících
aa eny mírné. Taktéž dodávám celá
nová chrámová zařízení v kaž
dém slobu a pro edení čis 6 uměleckém.

„ Plény a rospočtyaho ovují úplné bez- JM
platně a k ústnímu jednání dostavím se
na požádání taktéž bes nároku n: ce

stovné. MnohoPohralných u nání porace a brohzovástátní medaile svý
stavy v Pardubicích Zárod seloš. r. 1898.

——
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C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE

w Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré Ipředběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

ÚOODO000CX

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerý

kol, poramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Alelier sochařsko-řezbářské
444 13 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,=- PĚTIBOMÍ€.286.
Doporučuje se slušně P. T. ducho

vemstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, spe
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kraciůksů,

rámů utd. atd.

Nd
Opravujeaobnovujestaré

kostelnípráce.

Výkresyarozpočlyna pošádání

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

= koupacíchvan =
G“ skamny| boznich"W

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, začizováni plyne- a vode«
vodů, hromosvodů, pivních tiakostrojů - atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čs, Map,

Ceaníkyzdarmaa freeAa



Příloha
Za svěčašlým šlechetným knězem

ANTONÍNEM DVOŘÁKEM,
děkanem nebovidským.

Není ani možno dokonale vylíčiti zásluhy
šak neúnavně činného a tolik dobrotivého du
chovního.

Odešel ze řad našich navždy jeden z nej
lepších bojovníků, vzorný kněz, výtečný vla
stenec, katolický zemědělec, otcovský přítel
chudého lidu a jeden z prvých podporovatelů
hnutí katolického. Kdo by byl neznal toho
muže postavy vysoké, bělavých, vždy pečlivě
nahoru načechraných vlasů se stálým úsměvem?
Přímou povahou svou a přísným, svědomitým
konáním svých povinností naklonil si srdce
všech. Bylť neúprosným, přísným sám k sobě
v plnění svých povinností, což i urychlilo před
časnou jeho smrt.

Ve farnosti nebovidské jsou dvě školy a
sice: trojtřídní v Nebovidech a pětitřídní v Červ.
Pečkách. Děkan Dvořák sám docházel do Červ.
Peček vyučovati sv. náboženství. Ať cesta nebo
necesta, nic mu nevadilo. Zvláště zimního času
bývá silnice úplně zavátá, že po pás chodec
někdy musí se broditi, a mnohdy byl čas i ta
kový, že kdo nemusil, z domu ani nevyšel; ale
děkan byl ve příčině té neúprosným a v osm
hodin zaklepal na dvéře třídy, vešel — usmál
se a odlehčil si slovy: „To je dnes psota.“
Když mu řečeno bylo, že proč v takový nečas
chodí, byl téměř uražen a odpovídal: „Kdo bude
choditi vyučovati, když já ne? Čí je to povin
nost? Tu povinnost jsem na sebe přijal, proto
ji musím také vykonávat. Vidíme, kam to dnes
vše vede a nebudou-li děti vychovány, co mů
žeme od nich očekávat, až odrostou? To bych
si musil za největší hřích pokládati vynechati
náboženskou hodinu u dětí. Pomalu sem vždy
dojdu a odtud domů již se nějak dostanu“

Proto také horoucně vštěpoval spasitelná
pravidla Božského učení v jemná srdce dítek,
ku kterým mluvíval hlasem přívětivým, srdeč
ným, jímavým, hlasem vroucně milujícího otce,
a opětně zase dítky milovaly jeho.

Opuštěným a chudým dítkám prokazoval
dobrodiní největších. Byl-li upozorněn, že to neb
ono dítko nemá šatů, obuvi, ihned dal vzíti
míru a nové zhotoviti se slovy: „Však to ještě
naše fara vydrží“ Když působil v Nebovidech
vel. pán J. Záruba, nynější dp. prvofarář vGruntě,
říkalo se: „Pan děkan ten dává mnoho, ale
velebného pána by již připravili © poslední
kabát a on by i ten dal.“ Z výroků těchto lze
si představiti, jaké dvě předobré a svorné duše
působily na děkanství a jaká činnost jejich
byla mezi lidem.

Největší svátek vdp. děkana byl na Bílou
neděli, když šla mládež k prvnímu sv. přijí
mání. „To jsem dnes jako znovuzrozen“, ří
kával o slavnosti té. Jak horlivě vyučoval
mládež a připravoval k prvnímu sv. přijímání,
neuvěří nikdo, kdo sám to neviděl. Dobře však
říkal: „Na tomto kroku záleží nejvíce; proto
také hledím, aby v zásadách sv. víry byly
utvrzeny, nebo nenaučí-li se tomu nyní a nepo
znají-li tu velikou milost a důležitost teď, v po
zdějších letech a na studiích to neseznají. Že
někde neklade se na tyto předůležité zásady
mnoho času a odbývají se povrchně, proto až
mládež odroste, je také lhostejná a netečná ke
sv. víře.“ Dojemné bylo, když mládež ve škole
žádal: „A až bude po sv. přijímání, pomodlete
se za rodiče, aby jim dal Pán Bůh zdraví a
přidejte také Otčenášek a Zdrávas za mne!“
Tu mu vždy slzy kanuly z očí.

První av. přijímání, které bývalo v Červ.
Pečkách, bylo slavnostním dnem ipro celou
farnost, což dosvědčovaly nesčetné zástupy lidí,
kteří z blízka i ze vzdálenějších osad přikva
pili, aby účast brali na slavnosti této; to bylo
j důkazem, že símě na úrodnou půdu padá.
Mládež k prvnímu sv. přijímání jdoucí shro
máždila se ve škole, kde každý obdržel svěce
nou svíčku. Děvčata ustrojena jako družičky
s myrtovým věnečkem na hlavě, hoši ustrojeni
černě. Neměl-li kdo na oděv, byla kapsa děka
nova otevřena. Po mši sv. obdržel každý v u
pomínku knížku a skvostný obraz. Odpoledne
zase mládež súčastnila se sv. požehnání v Ne
bovidech, a po něm byla svačina, uchystaná
pro ně na děkanství,

Rovněž i zkouška ze sv. náboženství byla
velice slavnostní. Když bral děkan za řepu, tu
vždy uložil 100 zl. do záložny na zkoušku pro
odměny. Odměny byly rozdávány po třídách.
VL třídě hezoučký obrázek; ve 'T. třídě krásné
větší obrazy; ve IIÍ. třídě obrazy skvostné ipře
vyšující oenu jednoho zlatého; ve IV, a V. tř.
knihy ve skvostných vazbách, modlitební knížky
i v ceně několika zlatých, hochům skvostné
křížky k řetízkům atd. Na to peněz nelitoval.

>

Mnohdy přijel z Prahy a říkal, že mu „stov
čička“ letos nestačila.

Když jako biskupský sekretář sám visi
toval, velice líto mu bývalo, že někde žáci ani
obrázků nedostali; proto zásobu obrázků sebou
vozil a rozdával. To nikdy nedovedl pochopiti,
že někteří duchovní páni ani ten obrázek ne
dají té mládeži.

Kostel v Nebovidech skvostně byl v ú
hledný a útulný stánek Boží upraven. Na nový
kostel v Červ. Pečkách počal sbírati. A částka
ta dostoupila výše nemalé, leč nebylo mu do
přáno jej vystavěti a radovati se z díla svého.

Literaturu podporoval ze všech sil. Vždyť
odebíral ke 40 časopisům a některé, aby více
rozšiřoval, i ve více výtiscích bral a lidu půj
čoval. V rozšiřování časopisů levnějších, brožur
byl neúnavným. Těch odebíral po mnoha stech
výtisků a byl nucen následkem toho i úřední
dovolení k prodeji si vzíti. Dobrých kalendářů
odebíral též mnoho. Porto a podobné výlohy
nepřipočítával, k tomu neměl povahy. Přišel-li
chudý člověk a žádal kalendář, obdržel jej
zdarma. To ovšem se nelíbilo knihkupcům
z Kolína a proto velice jej pronásledovali, z čeho
však on si nic nedělal. Lidé z okolních osad
dostavovali se k němu pro knihy s trakaři.

Knihovnu farní, která obsahuje velice
cenné a vědecké spisy, velice rozšířil; všechny
vzdělávací časopisy, kniby, které odebíral a ku
poval, do ní dával. S největší ochotou půjčoval
sám knihy.

Studujícím býval rovněž velkým. dobro
dincem a podporovatelem. Každý, který mu
přišel ukázat vysvědčení, ať pololetní, ať celo
roční, odešel s pěkným dárkem. Mnoho lidí mu
má za nynější své existenční postavení děko
vati; o protekci, hmotné podpory měl stále žá
dosti a žádná nezůstala bez oslyšení.

Chloubou a pýchou jeho bylo, že z farnosti
své má jednu ctihodnou sestru, odbornou uči
telku v klášteře sv. Voršily v Kutné Hoře a
čtyři duchovní pány.

V domácím životě byl ke každému vlídný,
přívětivý, sdílný, rozšaťný, smýšlení šlechetného,
beze vší Isti a beze všeho tváření. Jeho povaha
ryzí by toho ani nebyla snesla. „Naše fara je
pohostinná, staročeská“, bylo jeho rčením „a
po mně, kdož ví, jak bude.“ Proto také na faře
každý den nějací hosté byli, ať z Kolína, Kutné
Hory, Prahy — zkrátka ze všech koutů krá
lovství českého — každý dobře znal nebovid
skou faru.

Sám nevydržel dlouho seděti, nýbrž maje
černou čepičku na hlavě, ustavičně přebíhal
hned do svého pokoje, na dvůr ano i na pole
odběhl a zase, jako by nikde nebyl, se navrátil
s úsměvem na rtech; hovořilo se dále a hostě
dovedl udržeti v náladě a napjetí co nejlépe.

Každoročně chodíval a nyní, co je dráha,
jezdíval s velkým množstvím poutníků na svátek
sv. Prokopa na Sázavu. Jedenkráte, kdy celý
zemdlen přišel domů a sotva že usnul, vypukl
požár, který stodolu, kolny,chlévy a hospodářské
náčiní zničil. Podruhé blesk zapálil obytné
stavení, a tak dočkal se po dlouhé době, že
budova farní byla nová a pohodlná, leč dlouho
v ní nepobyl.

K chudým byl pravým otcem. Mnohdy,
jda od zaopatřování, nechal peníze na stole
ležeti, anebo doma nařizoval: „Tam a tam se
bude posílat každý den hovězí polévka, kousek
masa“ atd.

Ve společnosti býval otevřeného, sdílného
srdce, jasné tváře, veselé mysli, s nenucenou
radostí bral podíl na všem počestném a slušném
veselí. Proto také katol. spolek tak zkvétal.

Toť úryvek ze života velkého kněze, u
přímného Čecha, který poslední haléř obětoval
ve prospěch všech spolubližních, jen na sebe
nikdy nepamatoval.

Ač nemohl jsem osobně pro churavost
doprovoditi, drahý, veledůstojný příteli, Tebe
ke hrobu, kladu tuto vzpomínku na Tvůj drahý

hrob. —gl.

Organisace českoslovanské mlá
deže venkovské.

Vsbledem k odstavci v dopise s Praby
v „Obnově“ č. 7. ze dne 14. února o organisaci
mládeže uznávám za vhodné o tomto důležitém
přeiměta něco napeati též do „Obnovy“. Po
třebu orgauisace mládeže katolické oznával
sem jiš před mnohými lety. Učinil jsem před
sty i několik praktických pokasů. Později hodlal

jsem, než rozmobl se nynější počet levných
lidových týdenníků, salošiti lidový čtrnácti
dooník s přílohou pro mládež, Úmysl můj byl
smařon.

Pak snažil jsem ce založiti časopis pro
mládež a pomocí téhož. organisovati mládež,

—ě—

-——

Jistý vynikající kněs, Jomaš se můj plán samlouval, pokusil se zjednati mí peněžitou pod
poro, ale pokus ten selhal. Když astavil se
přípravný komitét ku svolání sjezdu delegátů
obou frakcí křestansko-sociálních i ostatních
katolických spolků k ustavení jednotné strany
katolické, podal jsem ma návrh, aby provedena
byla zvláštní organisace mládeže a nabízel jsem
se ku provedení Při sjezdu snmém stala 8; sice
o návrbo zmínka, ale projednán nebyl, Vy
hověno mo do té míry, fe do organisace strany
mohla se dle organisač. řádu přijímati i mládež
od 14 roků stáří. Nic proti tomu nenamítám,
ale upozorňají na některé okolnosti, Účel atrany
je vážný a vyřaduje již pevného přesvědčení a
toho, kdo do ní vstupuje. Tobo mládež ze školy
vycházející nemá, to se má teprve u ní vypě
stovati. Organisace vyžadovala, aby každý člen
platil určitva stálou daň. To může Čiviti jen
ten, kdo má samostatný příjem, a toho ven=
kovská, většinou rolnická mládež postrádá. A
organisace strany sleduje jen vážný cíl, kdežto
mládeži je třeba i zábav trochu slašnějších a
rozmanitějších, než dosavadní zvyk na venku
podává.

Z důvodů těchto chopil jsem se díla sám,
použiv některých projevů mládeže samé v „Sel.
Omladině“, příloze „Sel. Listu.“ Ta vychází
dvakrát za měsíc o 2 listech osmerkya tisknon
se obyčejně dvě čísla najednou, která se na
dvakrát vydávají. Dlouhé pokračování povídky
„Blanka“ v „S.0.“ bylo začato dříve, než jsem
řízení přílohy té převzal. Mimochodem podo
týkám, še spisovatelem povídky té je jinoch
16letý.

Účelem orgamisace českoslovamské mládeše
venkovské jest vyhledávatí hodné jinochy a dívky
venkovské, sdručovali je © organisaci, chrániti je
před skásou, vsdělávati je, šířité megi nými uvědo
mělost a pěstovati národní $ náboženskou statečnost
a pravé vlastenectví, přípravovati je pro Šivot, sta
rali se o vh+dné sábavy zejména v duchu národním
a křesťanském, pečovaté i o jejích saopatření v ši
votě, pokud sály a prostředky stačí a pokud toho
bude třeba. Členové jsou ze všech stavů. Kdo
se přihlásí, zaplatí L K zápisného jednou pro
vždy a pak platí kdy a mnoho-li chce a může.
Mosí se chránit vší hrubosti a všeho, co by
uráželo víra a mravnost. Za č'eny obětuje 86
každý měsíc mše svatá. I starší, ženatíi vdané
moboo býti v organiaaci jako příznivci. Jest.
v organisaci i několik kněží členů dílem jako
příznivců, dílem jako dachovních rádců míst
ních organisací.

Organisace vydala již čtyry letáky, z nichž
první obsahuje provolání k mládeži podepsané
těmi, kteří se nejdfive přiblásili; drahý obsa
huje řád organisace « vysvětlením podstaty
organisace a příkladů téže; třetí obsahuje pc=
jednání o působení místních organisací, čtvrtý
poučení o sebevsdělání a sebevychování. Otisk
všech pak obsažen v 1. čísle: Knihovny českc
slovanské mládeže venkovské pod názvem
Organisátor venkovské mládeže.

V místě zřizojí se místní organisace, ve
farnosti obvodní a nyní na dvou okresích sa
počato s budováním organisace okresní. Zalo
žení a adržování organisace není spojeno se
žádnými obtížemi. Organisace jsou zřízeny
v místech, kde není žádného spolku ani orga
nisace dospělých, a daři se. Je založena v místě,
kde je spolek katolický, £dobře prospívá. Jsou
organisace 8 kněžími v čele a prospívají vý
borně, jsou bez koěží a nejsou špatné. Jsou
v místech, kde jsou organisace jiné, směru ne
přátelského,a neškodí jim to. Vnaší organisaci
seskupí se b.dná mládež a ostatní? — Tu ne
přijímáme vůbec| V žádné jiné organisaci není
tolik volnosti jako v naší. Kašdý člen můž
své schopnosti a přání uplatnit.

Že je potřebí pro mládež zvláštního ča
sopisu, věděl jsem, avšak něco jiného je vědět
a něco jiného mít prostředků k tomu. Těch se
mi nedostávalo. Konečně letos po mnohých

„Jaro mládí“, jehož koncem ledna vyšlo první
číslu. Vychází o 16 stranách velké osmerky za
8-K ročně, pro členy sa 2 K. Až se bude
vypláceti, bade zvětšován a szlepšován bese
zvýšení předplatného. Je třeba této organigace.
A v místech, kde dosud žádné organisace není,
lze začíti s touto bez velkých překážek.

Promloví-li duchovní s rodiči dětí ze
školy vyšlých a doporačí, aby děti své dali
do organisace zapsatí, jistě poslechnou; tak
také Ise doporučíti i časopie. Obracím ee ku
všem laskavým Ččtenářám Obnovy 8 uctivou
prosbou: Podporujte organisaci mládeže! Dejte
své, škole odrostlé děti do ni sapsati, přihlaste
se za přísnivce její!

Jest povinností rodičů otarati ae o řádnos

výchova dětí. Mooným součinitelem při výcbově mládeže je společnost, v níž šije, nebo
8 nojšce stýká, A že i z dobré rodiny děti se
skazí stykem se špatnými společníky, je známo.



noši a hodné dívky, scházejí se v přítomnosti
rodičů, působí druh na draha. Jest předsudek
u moobých lidí, že nesluší se dospívající mlá
deři spolu stýkati. Mladík, který nechce zů
stati panicem, ale bodlá jednou vstoupiti v stav
manželský, má si vybratí družku pro celý život.
K tomu zajisté třeba též trochu znalosti po
hlaví ženského vůbec, případně i jednotlivé
dívky. A kde ji má poznati? V tanečních zá
bavách, kde je vše strojené a líčené? Vkostele?
K toma kostel není. Ve schůzkách místních
organisací čtoa se věci vážné i veselé, provádějí
se bry. Jak pěkná to příležitost ka poznání
toho, kdo 8 mnoho-li má smyslu pro vážné
věci, jakož i ku poznání pravé povaby, která
při bře netajeně se jeví. Sobůzkyty konají se
v domácnosti a dobře lze pozorovati, jak Be
děti chovají k rodičům.

Podobně i dívky mají příležitost pozná
vati jinochy. Tak se děje v místě, tak 8e po
snávají i ve farnosti při schůzkách obvodních
i při schůzích krajinských, jaké byly pořádány
jiš na Košomberku, v Lubné a jinde,

Organisace českoslovanské mládeže vep
kovské je přípravkou pro organisaci katolic
kého lidu a čítá celkem bezmála 1900 členů
a příznivců. Strana agrární jako taková zakládá
organisace agrárního dorostu. Ta potrvá, dokud
bude strana v rozkvětu; až bude tato muset
zápasit o své bytí nebo nebytí, nezbude jí času
k tomu a bode opět klesati a to tím spíše,
ježto je stranou stavovskon. Naše organisace
slučuje mládež všech stavů. na Širokém a pev
ném sákladě víry i národnosti, jest však dosud
málo podporována i od rodičů i od dacho
venstva a beze vší podpory strany. Poměr její
vytknat na str. 65. brožurky „Organisátor“
takto: „Strana katolickéholidu. . . budenám

přímivá 3 my jsme, musíme býti jakousi domo

Do organieace nahlejí

branou její . .. Podpory, sejména hmotné, od
strany jako takové očekávati nemůšeme, potřebuje
sama“

Mravní podpory však potřebujeme na
vzájem. Naše mládež mužská ve volbách do
říšské rady prokázala straně platné služby a
zaslabuje vzájemné podpory též. Nechťpovzbu
zuje duchovenstvo mládež ku vstoupení do této
organisace,; rodiče dejtež zapsat své děti, za
šlete kašdý adresy svých známých, příbozných,
aby jim provolání moblo býti zasláno.

A konečně vznáším prosbu ke všem čle
nům Politického družstva tiskového v Hradci
Králové: Doporačte naše místní organisace, aby
mohly dostávati Obnova za snížené předplatné
5 K. Budeme hleděti, aby dle možnosti v každé
aspoň poněkud četnější organisaci byla odebí
rána a čtena. Adresy, kam by se mobla posí
lati, s radostí oznámím, bude-li třeba, doporu
čujícímu členu družstva nebo přímo sdmini
strací.

K seznání zřízení a bližší informaci o této
organisaci vůbec doporočoji zmíněnou brožurka
pOrganisátor“, již zašlu za 20 h ve známkách
zaslaných, při větším počtn levaěji. Objednávky
zaslány buďtež na adresu Fr. Jelínek, poste
restante Malotice u Zásmuk. Časopis „Jaro
mládí“ zašle též ochotně na ukázku. Předplatné
se zasílá do Prahy do tiskárny V. Kotrby.
Končím přáním pražského pana dopisovatele,
aby všude neprodleně založena byla organisace

tato. Nevyžadoje to žádné práce. A to by bylo
zle, aby na každé farnosti se neuhledalo aspoň
6—10 jinochů a dívek. Vím ze zkušenosti a
vlastního přesvědčení, že leckde duchovní z růz
ných příčin dosud žádné organisace nemají.
Tuhle může každý zavést hravě. Povzbodit ně
kolika slovy boď mládež nebo rodiče, zaslat
mi adresy hodných mladilbů a dívek nejednou
stačí. A tolik konečně může učiniti i laik, každý
čtenář „Obnovy.“ Prosím za to a děkuji již
předem: Zapluť Pán Bůh! — Snad neřekne
nikdo: Není zač! F. J.

Kulturní hlídka,
Pokrytectví volnýchmyslitelů. Lidé, kteří hlá

sají, še se mají s domácnosti odstraniti obrasy
jakýchkoli krvavých výjevů, šli se pokloniti z praž

sjezdu — Jana Žižkoví s Trocnova. Lid6,
kteří chtějí odstraniti náboženstvíze škol, prohla
šují se sa ctitele Jana Amosa Komenského a Husa.
Bojujíce úporně proti náboženské výchově, hlučně
uctívejí tyto dva muže, jimž přece náboženská vý
chova byla zásadou přední. Oba kladli náboženství
výše než všecky ostatní ideály dohromady. Již
jeme uvedli dosti dokladů, jak Hus i Komenský
oenili náboženství nad všecko lidské snažení. Nyní
pak dodatkem uveřejňujeme ještě tato slova Ko
menského: „Nebo svět jest plný marnosti a da
remných zaměstnání. Pamatuj raději na amrt, sbys
se k ní botovil; na soud Boží, abys ho čekal;
Ba muky pekelné, abys jico znikl; na radost ne
beskou, abys jí došel“ („Praxis Pietatia“, kap. XVL)
Jak mohou tudíž volní myslitelé bráti nadarmo
jméno muže tolik náboženstvímsaníceného? Jak 00

sěmu mobou hlásiti ti, kteří sledují ý al
Jjebe hlavního ideálu, předaího jeho snažení?

Volní myslitelé tvrdí; že chtějí vásti národ
ku blahu místo na půdě náboženské cestou vědy.
Kde jen tu uvoji vlastní, lepší vědumají, když
jiní, daleko učenější myslitelé aní na základě
správných vědeckých výzkumů nedovedli nábožen
ství vědou nabraditi? Nejlépe by se odporučovalo,
aby volní myslitelé napřed sami ve skutečné vědě
trochu více se cvičili Pak teprve nepovede slepý
slepého. Leč pod krásným heslem vědy pasou ti
lidé slídivě blavně po takových domněnkách a
frazích, kterých by se dalo výhodně užiti proti
křesťanskému světovému názoru. Na tom jim nejmíň
záleží, zda takové protikřesťanské mudrlantatví jest
skutečně vědeckým. Vždyť přece volní myslitelé
velebíjako velikéhoučencepodvodnéhoa komicky
fanatického Haeckla, který skutečaou vědu přímo
poličkuje, Jen aby mohl výhodně utratiti své strun
nické nápady. Masarykova „Naše Doba“ sama píše
o Haecklovi v čísle únorovém: „V útocích na pro
tivníky Haeckel nezná mezí. Ať útočí na církevní
dogmata, ať na odpůrce vývojové theorie .
nikde ani stopy pokusu a pochopení, ani stopy
po tom, že by mu bylo třeba přemýšlení, aby
ge dopracoval svého násorn, nikdy 86 nedo
zvlš, jak vlastné si věc ten jeho přítel — ne
přítel představuje, nevidíš než kyj, kterým mává
proti nepříteli, a nesmírné laskání přátel ...
Pořád obrací tutéž myšlenku, hledaje jen silnějších
a bezohlednějších slov, aby jí dodal nového dů
Taru, a myslí, že cizí slovouž je nová myšlenka...
Nových myšlenek Haeckel nepřinesl, jeho hesla
jsou jen hlučným opakováním toho, co jiní před
ním a lépe pověděli; ostatně libovala si v tom
celá jeho doba.“ Tak a podobně píše o tom učenci

dr. Em. Rádi, jemuž se nedá vytkoouti strannická
saujatost. Tedy dle „Naší Doby“ není v Haecklo
vých útocích „ani stopy po tom, že by mu bylo
třeba přemýšlení, aby 8e dopracoval svého názora.“
A tomuto nemysliteli pálí kadidlo, před jeho au
toritou se klaní — myslitelé volní. Lidé, kteří se
stále nabízejí s vědou (které ani nemají), velebí
muže, který byl předními vědeckými odborníky
naprosto odsouzen. Postapují tedy vlastně volní
myslitelé za praporem Haecklovým proti vědě.
Není to tedy hotové podvádění širších davů, jestliže
tito lidé se cblubí, jak jim jest nestranná věda
posvátná?

Dur a moll. Črty a obrázky ze života hu
debního a hudebníků napeal Frant. Michl, c. k.
prof. odborné školy sochařsko-kamenické v Hoři
cích a vydal Mojmír Urbánek v Praze. — Autor
napsal zajímavé črty a obrázky, počtem 24, které
pro svou rozmanitost a zajímavost od začátku až
do konce čtenáře náležitě pobaví.

Hned při první črtě „Na hrobě Bedřicha
Smetany“ pisatel slovy procítěnými uvádí nás
k hrobu našeho hudebního velikána na král. Vy
šehradě a vzpomíná tam jebo trpkých zkoušek ži
vota i slávy a nehynoncích záslahbo budbu českou.

Dále seznamuje čtenáře s intimním životem a
různými náhledy našeho českého krále houslí Fer
dinanda Lauba a jeho koliegy Mišky Hausera.

Jako bývalý Hlaholista před 30 lety edílí
s vámi poutavě původ a vznik překrásného sboru
Bendlova „Růžinko má, dřímej.“ Dále líčí život
s rodné země vyštvaného skladatele českého a au
tora písně „Kde domov můj“ Frant. Škroupa,
který znenznán svými, vystěhovati 8e musil do
Holandska a po trudném životě na hřbitově rotter
damském svého věčného klidu našel.

Zajímavě též vzpomíná zapomenutého vídeň
ského skladatele hudebního Ferdinanda Kanera a
v črtě „Vězeň dirigentem opery“ velice poutavě
seznamuje čtenáře s pestrým životem pekařského
učné — napotomního slavného hudebního sklada
tele italského Domenica Ojmarosy.

Dále zde jsou interegsantní episodky ze ži
vota Mozartova, Paganiniho, Beethovena, atd.

Odporoučíme jmenovanou kn(žečku milovní
kům budby a hudebníkům zvláště,

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Rudí o učitelstvu. „Právo 1.“ napsalo 2.

února: „Zreformujem naše školy i, á, 0, za
kantory dáme voly i, á, 6, učitele spřáhnem
k pluhu i,á,6, to jim půjde lépe k duha i, 4, 6.“
AG si touto sprostotou myslilo „Právo lida“
cokoli, ať se vymlouvá všelijak, tolik dlužno
Hci, že hrubost zůstane hrubosti. Čekali jsme,
jak se asi rozčilí nad takovou „básní“ pokro
kářský „Čes Učitel.“ Ono nic — pokrokářské
učitelstvo nesmí 8e rozhněvati na tak mocnou
strana, která mu pomáhá v utloukání kato
lictva. Jaké ječivé signály by zněly, kdyby ta
ková slova otisk) list katolický|

Kdo podporuje germanisaci © brněnském
okolí? „Schulverein“ si postavil školky a školy
v Židenicích a Husovicích. Marná jest námaba
starostů, aby české děti chodily do škol čes
kých. Němečtí socialisté starají se za pomoci
českých soudruhův o hojoou návštěvu. Plno
českých socislistů posílá své dítky do přelej
váren. Ale nadto pomáhají čeští soudruzi ží
dovsko-německé rospinavostí ještě jinak. Jali
ánovětí soudruzi nechali ve svém Děloickém
domě uspořádati veřejnou schůsi německým
„Soudrahům“, kdež ládáno za rozšíření šido

nické přelejvárny, ješ je naplněna skoro vý
bradně českými dětmi. Němečtí soudrazi dělají
ta Jenom agenta německým „měšťákům“, kteří
nevědouce, jakým způsobem mohli by slomit
český odpor proti jejich záměrům, naetrčili
několik svých věrných, kteří prohlásivše ce za
sociální demokraty, vytrvale za pomoci svých
českých soudruhů provádějí agitace pro ně
mecké přelejvárny. „Politische ©Organisation
der Sozial-Demokraten fůr Jalienfeld and Schi
mitz“ pořádala v sobotu 22. února za pomoci
brněnských německých spolků „Faschiogs-Un
terhaltang“ ve prospěch německých škol v Ži
denicích a Husovicích — v českém Děloickém
domě v Jaliánově! V ryze českém Jaliánově
sve se velkými německými plakáty na tuto sá
bava. Uí několikrát dovolili čeští soudrozi
německým svým kollegům (všichni jsou téměř
měštáky) pořádati zábavy ve svém domě a
vědy v plném počtu 8e dostavilia podporovali
choutky oěmeckých měšťáků z radnice. Brněnští
Němci, kteří na takové zábavy houfaě 80 do
stavují, dopouštějí se urážlivých eprostot. Pro
jevují svoji německou brdinnost hulákáním po
ulicích, urážejí drze české obyvatele obce,
zkrátka — pod ochranou českých soudrahů
jsou ve svém „živla“, — mohou jakkoliv řádit
v českém Jaliánově. Ba dokonce na jedné
schůzi „soudrubů“ německých cbtěli i bíti české
národně uvědomělé účastníky schůze, když tito
vývodům Dra. Czecha a NieBnera odporovali.
A k takovým účelům propůjčají čeští soodrazi
svůj Dělnický dům. Rozami 'se, že oficielní
vlastenci, kteří zrádcojí katolíky, nedají dů
raznou odpověď na takové radé provokace.
Socialistů bojí 6e každý.

Jiš je poznávají. Do živnostenského soudu
pro kopecké zřízence v Berlíně obdrželi kandi
dáti protisocialističtí 12.387 hlasů, kdežto radí
přes fanatickou agitaci sehnali pouze 1951.
V Německa již mají až po krk sobectví a řá
dění soc. demokracie. — Hlavnímo orgánu
socialistův italských, wilánskému „Avaati“,
jest stále hůře. Na posledním sjezdu strany
zjištěno 35.000 lir ročního defioita a dluh
80.000 lir. Teď by snad někdo čekal, že „obě
taví“ pohlaváři, kteří z mozolů dělnických
zbohatli, něco na úhradu dluhu ze svých tuč
ných příjmů dají. Ale kdež! Výbor radé strany
8e usnesl na vypsání nové damě. Dělníci musí
tedy něco připlatiti, aby „Avanti“ nezabyoul.
Patrno, že i v té Italii uastává vyjasaění a še
tam mooho lidí opouští vyděračný radý prapor.
Jinak by hlavní socialistický orgán nepropadl
tak povážlivé finanční chorobě.

Vědecké důkasy socialistů. V Hamrech u
Kramsina řečnil 23. února Petr Šrámek ke
katolickému dělnictvo. V četném počtu Be do
stuvili do schůze i radí. Socialista Hájek re
plikoval uboze, že naposledy nevěděl kud
kam. Bylo mu oáležitě odpověděno. Tu počali
radí „va důkaz svojí pravdy“ aspoň divoce
řváti. Volali též, že katoličtí řečníci Šrámek a
Dostál nesmějí do Hamer přijíti, sice že na ně
vezmou „kopáče“. Proč se jen tolik socialisté
obávají pravdy, že bojují takovým způsobem?
Náhodou jejich terror tentokráte málo zmobl;
tmooho dělníků ten den přistoupilo do naší
organigace.

Opravdovost „nesištného“ tisku. A sase Často
se opakující případ dvojí tváře. Socialistioký
„Metallarbeiter“ varoval soudraby před láka
vým insertem továroy na aatomobily „Alby“
v Terstu, ale přes to ten insert za peníze ave
řejnil. Když na tuto dvojí tvář „Christlich
soziale Arbeiter-Zeitang“ v 6. čísle poukázala,
tu „Metallarbeiter“ ve dvou následujících čí
slech iasert sice vynechal, ale — ve třetím
jej zase uveřejnil. Kdyby se bylo dalo peněz
víc, nebyla by výstraha ani v části redakční.

Jakou smělost spáchal vádeňský soudce proli
socialistoví. Považte si, odvážil se odsoudit 80
cialista Jendla, který snažil ce zamoziti zatčení
rváčského soudraba, když byl křest. sociál
Kunschak přepaden. Proto „Arbeiter-Zeitang“
ve své zpupnosti napsala, že se nechal vláčetí
soudce věrolomně při svém rozsudku stran
nickou záští. Vědyť se odvážil odsouditi soci
alista!! Soudce ovšem takovou urážku ne
mohl si dáti líbit, žaloval — a socialistická
redakce odsouzena k pokutě 100koran. Kdyby
tak drze a nepoctivě kritisoval soudce časopie
křesťasnký,dopadlo by to s redakcí daleko bůře.

Zlodějství agitačním prostředkem soc. demo
kbracie.Křesťanský horník Jan (Gaidt v Algria
genu (v Lotrinsku) zpěčoval se vytrvale vetou
piti do rudé organisace. Socialisté tedy vynalezli

svláštní prosiředek, jak by bo učinili poslušnějším. Delšíčas posoroval křest. sociál, že
mu mizí velé náklady rudy. Začal bedlivě s0u
druby stopovati. Dne 14. ledas pak dopadl
člena radého představenstva Jiřího Stammle

při čine. Týž sám před soudem doznal, žeaidtovi v jednom měsíci odvlekl osm vosů

pravil ubožáka o čtrnáctidenní msdu. — Ta
kovým slodějstvím měl býti slomen odpor
křest. sociála. Případ ten osnámen státnímu
pávladnictví.



Besídka.
Naoleji.

V Českomoravském pohoří obývá lid zvlášt
útho drubu, který roste a žije ještě ve starých
tradicích,jak je zdědilod otcůva dědů. Kdepole
jsou na svabu, tu nemožno koném anebo kravami
vyvážeti úpravu Z jara a na podzim jezdí s úpra
vou na kopaniny vlaky zvláštního drubu; a kdo
poprve vlaky tyto viděl, tomu do smrti nevymizí
3 paměti. Kolik mužů v osadě, tolik také trakařů
ve vesnici, a trakař tam hraje roli velmi důležitou.
Jakmile na podzim se uklidí žito, tu již začíná
jezditi na kopaniny trakařová dráha. Muži a od
rostlí mladíci vyrukují s trakařemKčíslu, z něhož
se má úprava vyvážeti a postaví se kolem hno
jiska; trakaře plní se hnojem. Pak se pěkně tra
kaře nastaví do řady a když poslední trakuř jest

pak třetí a konečně poslední, a již pobybuje se
dráha vesele do kopce.

Každý trakař má jméno nějského koně. Je
den sluje ryzák, druhý fuks, třetí braun, čtvrtý
valach, pátý klisna, šestý hřebec, a cestou každý
vozka popohání svého »konfka.« Nechce-li do
vrchu, slibuje mu opálku ovsa, nebo otep sena,
ba i cukr mu slibuje, aby jej k dalšímu klusu po
pohnal. Někdy také zapráskne, ovšem jenom ja
zykem, aby se skůňe bál, a tak za žertu a šprýmu,
ač se provazy až do remenou zařezávají, vyjíždí
první vlak na políčko a skládá obsah jednotlivých
trakařů. Klouznesli kdo do kopce, smějí se mu
ostatoí, že valacna dobře neokul. Zůstane-li kdo
státi anebo sedne-li si chvíli u trakaře, posmívají
se,že »mrchu zdechlou« patří už dáti pohodnému
anebo že jí ráno dal málo ovsa.

Zcela jiný obraz a výjev poskytují muži tra
kařníci kol desáté hodiny dopolední a kol čtvrté
hodiny odpolední. Tou dobou se svačívá, Hospo
dyně donese na míse vaječník, tolik krajíců chlebu,
kolik jest formanů a k tomu bání kořalky. Tu
nutno s těmi formany jezditi, aby mohl pak včas
svačiny s nimi se veseliti a radovati, Vtup řine se
za vtipem, žert za žertem, takže by nikdo neřekl,
že tito muži před malou chvílí dřeli se tak, že až
na ramenou mují mozoly a podlitiny.

Každý si vaječníku namaže na cbléb, vytáhne
kudlu z kapsy, ukrajuje kousek po kousku, aaby
lépe sousto sklouzlo do krku, pomáhá mazáním
vaječníku. Žádný labužník s takovým gustem ne
pojídá ústřic, jako horalé černý chléb. Bohužel
také pilně se zalévá kořalkou, aby, jak říkají, ssta
věno bylo nejenom kamením, ale také maltou, a
aby stavba v žaludku dobře držela.«

Nejhůře jest při svačině těm, kteří teprv do
cechu -trakařníckého vstoupili, Ti jsou obyčejně
terčem *tipů a žertů.

Když pak z jednoho sla mrva jest vyve
žena, jJe se k číslu druhému, a tak trakařníci
objedou čísla veškerá, Mrvu rozbazují po políčku
obyčejně ženy. Hůře jest, když mrva jest již ú
plně vyvežena a má se zaorati. Kůň a kráva by
se na svahu neudrželi. Co tedy? I v tom ohledu
jest horal vynalezavým. Z rána vezme na trakař
pluh, rádlo a kolečko a za trakařem jdou dvě
ženy, vlastní žena mužova a žena sousedova,kte
Tousi muž předtím pod večeru okna sousedova
vypůjčil. Staloť se jednou, že náš neunavný Sušil
zabloudil na faruv Českomoravském pohoří. Když
byl vyslechl písně starých babiček a mladých ho
lek, usedl pod večer s místním farářem ve farské
zahradě pod jabloní. Mezi hovorem zaslechl Sušil,
že u souseda farského tloukl pod večer někdo na
okno. Okno se otevřelo, a ten, jenž stál venku,
volal na hospodáře: +Půjčíš-li mi zítra ženu ?=
A odpověď zněla: +1 půjčím, ale pozejtří mi
musíšpůjčitii ty ženusvou.«—»Půjčím=,zněla
odpověď, okno bouchlo a handl byl skončen.

Sušil byl celý roztrpčen nad takovou osadou.
Proč prý tarář proti zlořádům takovým nekáže?
Farář mu na konec vysvětlil, že si soused vypůj
čuje sousedovu ženu k rádlu, protože jeho vlastní
manželka na tak těžkou práci nestačí, Zapřáhne
réno obě k rádlu, aby se sám uchopil kleče a za
orával mrvu. Nyní Sušil byl zase jat velikou ú
trpností nad lak těžkým živobytím.

A jestliže příval mrvu i sosením a nezřídka
i mělkou prst neodnese a na kopanince se oves a
žito anebo brambory poněkud urodí, zase vlakem
trakařnickým musí býti svážena úroda do stodoly
anebo do sklepa, s tím pouze rozdílem, že muž
sváží na trakaři, žena pak nosí snopy anebo pytle
na zádech,

A jaký to radostný pohled na rodinu, když
matka poprve nové brambory z hrnce vysype na
stál, a děti plny nedočkavosti kupí se kol stolu,
aby každý hodné velkou kupu bramborů mohl si
naloupati. A pak, když vyleje matka zelnačku na
mísu, jak cinkají a hrají lžíce, a s jakou chutí po
jídají se brambory tak pracné vypěstované! Vždyt
i v zimě děti přespolní ve škole mají brambory
studené k obědu, a jak jim chutnejíl A lid ten
jest se svou chudobou spokojen. Alespoň za mé
doby, kdy jsem byl tem farářem, neslyšel jsem, še
by si byl kdo stýskal, ale říkali lidé: sJen když
Pán Bůh dá zdraví a políčko brambory, pak se
tady méme, a jak?le

Al: dvakrát do roka přece tské boralé slaví
hody, a sice o vánocích a © posvícení. Tehdy
chodívají na olej a pak na oleji smaží kobliby
s pekou buchty.

Pěstujeť se na horách dosud len. A není
jediného domu, kde by aspoň kousek pole nebylo
oseto Inem | Hlávky Iněné se drhlenem otrou a
uschovají. O vánocích před štědrým dnem jde
hospodář a hospodyně do mlýna na olej Tam
se ve stoupách lněné semeno rozmačká a pak se
z něho tlačí olej, jediný omastek, kterým cbudý
horal si pokrmy činí chutné.

Astojí věru za to, podívati se na hospodáře
a hospodyni, ubírající se na olej! Nejprve třeba,
aby si řádně upravil obuv; na kluzké cesté snadno
se může státi, že smeknou se nohy, a baňka 30
lejem jest ta tam, Veškerá radost rodiny horalovy
jest rozlita a děti marně se těší na koblihy a na
koláče. Avšsk i v tomto případě mají děti boralů
náhradu. Těšíť se koblibami, které vyrostly v brá
zdách na poli, a m'sto buchet pochutnávají si na
skapounech.« Kapouny nazývají horalé vařenou,
oloupanou řípu. Proto než vypraví se hospodář
s hospodyní na olej, musf nejprve ovázati si obuv
hadry, a pak musí míli na provázku baněčku, do
níž se vytlačený olej nalévá. A pak chodí celá
procesí na olej do mlýna, a každý stoupá tak o
patrně, jak jen může. A než vykročí kdo ze mlýna,
bývá často napomínán, aby dával dobrý pozor, by
místo oleje nedonesl domů z baněčky pouhé střepy.

Děti pak doma stále vyblédají u okna, jde-li
už tatíček a matička s olejem; neboť obyčejně
každé dostane krajíček chleba, který se pomaže
Iněným olejem. A jaká to vzácná lahůdka a po
mazánka! Jak se děti na ni těší, jak se jim vočích
jiskří, když matka krájí chleba a drží nad talířem
a olejem polévá! Ovšem velikým neštěstím jest,
jestliže se omastí olejem místo koblih země. Tu
nebývá nářku konce. Tak jednou kmotr Zamastil
s manželkou ubírali se na olej, přikázavše dětem,
aby doma dávali dobrý pozor, že dostanou pak
pomazánky. Na cestu vypravil se kmotr, jak nej
lépe uměl. Obul staré bačkory a pro větší jistotu

bvázal je hadry a přivázal špagáty. Do ruky
vzal pořádnou sukovici a baňku pro olej pevně
přivázal kol pasu, Žena jeho také podobně se
vystrojila. A nyní brali se do mlýna. Tlačení se
dařilo dobře, olej byl vylisován do poslední krů
pěje; bylo bo skoro plná baňka. Zamastilke svázala
záboje do plachty. Vykročivše ze mlýna pravou
nohou, ubírali se pozorné a ostražitě k domovu.
Krok za krokem kráčeli dále, až pojednou bylo
jim jíti kolem potoka, který vystoupil z břehů a
tvořil jednu ledovou plochu. Zamastil pevně se
opíral o sukovici. Zemastilka pak šla napřed, vy
hledávajíc schůdnější místa a vybízejíc neustále
muže, aby se držel stopy její. Již byl větší díl té
nebezpečné cesty vykonán, zbývalo jenom ještě
několik kroků. Oba manželé v duchu již jásali,
jakou hojnost oleje tentokráte donesou domů.
Avšak lu pojednou Zamastilovi ujela sukovice a
Zamastil nemoba se udržeti, skácel se na zem.
V tom, co padal k zemi, ještě měl tolik duchu
přítomnosti, že vykřikl: »Ženo volejte

A žena obrátivši se volala: »Kriste na nebi,
volej náš je na zemi !«

A skutečně led a sníh byl žlutou tekutinou
obarven. Ovšem oba manželé oběma rukama sbí
rali řinoucí tekutinu, ale což to vše plat ol A
pak se ubožákům ještě lidé smáli, jak při té ne
malé ztrátě volali,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačství
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 45,
(dříve Praha II. čp. 1926)

k sřízoní oltářů, kazatelem, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmíroější ceně.

Šposlelní čistění zašlých maleb.
Odborné porady, nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnéma nahlédnutí.

kAAikAikAikAkkJM
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Kupie sl tyto splsy:

Karel|V. jako křesťan a vlastenec.
Píše Jiří Sahula, Cena 5 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Již Bahuls. Cena 1:10 K.

Objednávky vyřídí

Nešní vína.
Velodůstojnému duchovomstvm dovo

luji si nabídnouti

pravá přírodní vína
k oběti mše sv.

Brionské I. drab 88 h., II. druh 76 h. za 1 litr.
Blattenské I. druh 80 b., II. druh 72 h., za 1 litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejících z Brionských ostrovů),
MY“zašlu zdarma. "PE

ALOIS ČÍŽEK,
wamajitel vinných sklepů m

v HUMPOLCI,
dodavatel pro klá ter král. kanonie Praemonstrátů
v Želivě a pro četné důst. farní úřady v Čechách.

ČESVĚ“
(hrámové svíce
voskové = svíčky a obět.před

dle liturgických před= měty pro místa pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové ij Ploběně, obrázkyo
(ceresinové) svíce pro chrámové

Instry,velikonoční svíce

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

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkovýdrát,
svíce obětní "UN
©te všechvelikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora
svíčky ke křtu,

toho spadající výrobky dosv. přijímání a av.

biřmováníse stuhami Řachovnímnejvětšímn
a případnými nápisy, elní

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
ách:Vyznamenáno na výstav:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Pašíž 1000, alatá
medalie.Londýn 1008, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom čestného umání. Vídeň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorkya cenníky sdar? » fraako
2.,
Lesní sadbu
velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, © 2—4letý, školený, tisíc za K 3:40 až 13—
borovici 122 » 4 „ „n 160 ." 1T—
modřín 1—3 ,„ » 280 , 12—
akát, 20 až 170 em vysoký „ „ „730 , 25-—
dub, obyčejný a americký —„„ „630 „20—
dále: borovici černou, hedvábnou, modřín japonský,
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, břízu,
jilmy a mnohé jiné druhy. Balení do mechu, zdarma,
koše v ceně výrobní. Žádejte cenník, který ob
sahuje krátký a jasný návod pro neodborniky.
Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží za

cenu zboží nákladního.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o

(dle Ord. listu č. 8., str. 83)

dostatiJse 1kussa 3hal. —60 kusůsliK
v bletupské knihtiskárně

v Hradel Králové. ||:
——



Paramenta.

doporačuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
end)varědčsnýa dusto yznamenaný R

: výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praperů a kovového náčiní.

E Cenníky, vzorky i roucha hotová ns ukázku [
: se na požádání franko zašlou. '

C3 X G6) XGSIX GODXCSDX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
7 Juze mého ryze křesťanského závodu za

2 U dobu více než třicetiletého působení.čiňte, prosím, malou objednávku na

M zkoušku.

i Velejemnélátky na taláry.

X GEJ X CODXGODXG6 XCBD

CP3X683X

DX683X

KRSDIXES3XEBSM563

643X683Též na splátky bez zvýšení cen!

STRA lan KrčníZa -danMISI,
VS (J. Sylvaterův

n: synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlDu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 29novó blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročuje se
ku dodání oken chrá

movýchodnejjednoduě
šího až k bohatému fi
guralnému provedení a

sice i 8 ý

rámy, sítěmi vsasením.

Vefkeré rozpočty, skirey I odborná rada hosplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

RY- Nosóotnájvotejnáizpisemnápochvalnáuznání.ij
Založeno roku 1836.

6
USVAVATAVAVA
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Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Půjčuji za nejmírější poplatky

ku národním slavnostemoblekyi
všech druhů.

Upozorňuji zvláště r.a svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.

sg- Každý -9%

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
| Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
. polychromované,

z pevné tvrdé sádry
——velice levné.

Veledůstojnému

duchovenstóvu!

JanStaněk,Zš

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob anáčiní,
ako: monstronce, kalichy, ciboria,dní

te o a „v
7. Řaném alohu církevním. Staré
předměty znova opravuje v původní

Intencí a jen 9 ohaí slatí a stříbří. Na pošádání hotové

práce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškerá výrobky a zlacení rudím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úje
va v placení. Více uznání po ruce.Žádní presované vý

Pánám sklenářům A zahradníkám

Babízíme sklo tabulové do pařeništ

30/80 em po 16 bal.
2626 , „ l2 ,
44 A «10,

50 kg tmole sklenářského za 9 koraa.

Sklenářské, saručeně vyzkoušenédiamanty kos 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Wkladytabnlového skla. ======T=
JK.V. Skuherský,

e, a k. dvorní dodavatel
Hradcetrál.,

=E=——2proti hotelu„Merkur“ZZ

deseenné. Vile posílám jiá posvěcené,

Jan Stoupa v Praze,
nyní

Jindřišská ul. č. 1.
. DOPORUČUJE CT. OBECENSTVU

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

cena levná, jakost výborná,

vsbuzují levné ceny mýdel s
svíčekrmy:

=šJosef Jelínek, =
i mydlář v Hradci Králové. u

Zvláštnost
závodu: “

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levande
lové mýdlo neutrální k bolení s mytí i nej
citlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ s vůní
A falkovou. 5

Cenníky sdarma 4 franko.

Seob, úvěrní společnost
sapssné společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

sárokuje vklady 4',%, 59, až 6'/%,.
Záruka K 656.139'57.

Složní Jístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. břesna 190T
Jednotou záložen opětně revidována,

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první 4nojiazší vlberná dílna pasířekáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých k6=
stolních nádob zestříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostabi
ího provedení, v každém

vsorku a ryze církevnímslohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje ze v mé vlastnídílné
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškeré vzorky jmu Jeho
Biakupskou Mílostí rovide
vány.

Melní nádoby jen v obmí
ulatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
melních se ry-sle, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vso U spočty, 1
hotové sloší maukásku
se sášlou.

Chuděim kostelům možnosplácet bes přirášek.
OR“Staodporačeníačestnýchuznáníporace.-a

Prosim veledůstojné duchovenstvo o laskavoupřísoů
a důvěrusérodadou ácíma.

Wpo'kám doporučují rychlé o levná prorodsní vd
aniků spoikových atd.



Sternberg, říšeký poslanec, Vídeň, poněvadě
při osnačení bydliště měl prý býti pozname
nán okres římskou jedničkoa. Z téhož důvodu
zamítli v Krčíně 6 blasů, v Kamenici 13, v Bě
lovsi 6, v Dobrošově6, v Dol. Radechově5,
ve Rtýni 12, v Bíl. Újezdě 7, v Kr. Lbotě 7,
v Pohoří 6, atd. atd.

Tak se vycházelo vstříc svobodě voličatva!
Voličové podpláceni, volební lístky docela kra
deny z osudí, kupovány volební legitimace. 0
těch a podobných uměleckých "kousojch bude
ae ještě mloviti při trestním řízení.

U jiných kandidátů v týž den prohlášeno
sa neplatných 12, 16, 16 hlasů, u Sternberga
plných 224, pondvadě skrátka Stermbergsvolen
býti nesměl. A teď ta spoosta vejprolhanějších
letáků a plakátů! Kulturo, zastři si tvář s
prchni z pašalíků našich odpůrců! Jinak tě
tam otýrají na dobro.

Dnes už dosti. Tak že se projevuje láska
k svobodě? Tohle že bvly volné volby ? Hotový
maseakr lidu katolického. Krajní rozbořčení
kypi na všech stranách a vymstí 80 straně
agrární co nejdříve. Agitace sebe horlivější
jest věcí dovolenou. Ale zavádět na venkově
hotovoo škola čachrů a neopřímných manévrů
— to enad má sloožiti skotečnéma pokroku,
sušlechtění mysli?

Na štěstí náš venkov jest ještě dosti za
chovalý a opravdový, aby svrhl nesnesitelné
jho při nejbližší příležitosti.

Stakovou stranou bade těžký kompromis,
i když o něj sama bude žádati. Při příštích
volbách přestanou se našinci namábati pro a
grární nepoctivce, až při užších volbách 80
badou držeti v křížku se socialisty. Aťsi tyto
dvě násilné strany rozhodnoa svůj spor Samy,
i kdyby agrárnická mocná Šlechta najednon
zase si vzpomněla, že jsou někdy katolíci k
mouřenínským službám dobří. Ta se nás měla
sastati proti bezpráví dávno dříve a nikoli
platit tisíce na podvodné ugrární tiskoviny.

Dopis z Prahy,
Oláska katechismová. Měl bych 80 snad

s těmito řádky achýliti do některého časopisu
odborného. Nečiním tak z toho dobrého dů
vodu, že to, o čem chci promlaviti, má prak
tický aktuální význam, a proto domnívám Ae,
že v týdenníku dojde větší pozornosti maohých
čtenářů. Katolický náš týdenník jest obniskem,
v němž se soustřeďoje celkový obraz protiná
boženského boje. Píší se v něm delší i kratší
obrany, odrážejí se útoky, a všechen tem ru
šivý duševní život skýtá mnoho látky k vážným
úvabám.

Význačný rys protináboženského boje jest
pozornost, kterou nepřátelé věnojí náboženství
ve škole. Žádajíce odstranění náboženství ka
tolického ze škol, ovádějí též důvody svého
požadavku, a mezi těmi důvody ne poslední
místo sanjímá kritika náboženského vynčování.
Máme-li pravda mlaviti, řekněme bez zatajo
vání, že nepřátelé v jistém ohledu nás pro
bouzejí a natí, abychom o náboženském vyu
ování nejen pěemýšleli, ale také konečně jed
pali. Konec kouců ozývá ee ta atará pravda,
že dlužno se učiti i od nepřátel, jako oni Často
učí se od nás. Bond, že dlužno co nejdřív při
kročiti ke vhodué úpravě katechismu. jest
(S

léhve šedé s rumem nedostal. Nedostal ani nic na
dluh. Skřípaje zuby odešel a přísahal pomstu. —

Odpůldne přišel do krámu Lóvyho znova,
furisntsky. Postavil se ruce v kapsách, pak vyndal
z levé náprsní kopsy lábev a poručil si: Plnou «

sAha, má peníze«, hidal pan Lóvy a ochotně
posloužil.

»Ale platit budu až zejtra, pane Lóvy«, po
vídá prosebně Lojzíček a zastrčil si naplněnou lé

-hev zase do kapsy.
sNic, nic, hned to dejte zpátky, to by tak

brálo, nedostal bych od nich ani fiidus, sípal se
pan Lóvy.

»Tek tu mají, ápíno, a vypijou si to třeba
sáme«, sáhl Lojzíček do kapsy a břmotně položiv
láhev na pult, odcházel s krámu.

»A přinesou mi tu druhou Asšku ode včírka.«
»Přinesu, jen co z ní vypiju medicinu l«

cbechtel se Lojzíček a utíkal jak blázen odtud.
»Co je mu, kujonovi?« přemítal pan Lóvy

uleknutě, »jistě mi zese něco provedl, jen co ale, co
miten—proved!Acobychsetrápilhloupostiře

Yzsl láhev stojící na pultě, odzátkoval ji.
»Musím to vlejt někam do rumu. Ještě si to

nechá, Jump, smíchat, teď z toho není ani šedé,
ani rum| No, rum to snese.«

Pojednou však se zerasil. Z láhve teče teku
tina bílá jsko voda! Přičichne. Skutečně vodel
Div že ho neranila mrtvice, .

Lojtíček ae pomstil. Měl v levé kapse prásd=
pou láhev, v pravé lábev s vodou a ty šikovně

vyměnil. dk někde v zákootí požívá sladkéhomělktáru brdůtka lábve.
Pao Lóvy si rerignovaně vzdychl a — vylil

dlátou vodu do rumu. Nějek se oděkodait: musel,

jednoblasný u všech praktiků, kteří dovedou
posorovati a skušenostmi chtějí samí 60 po
učovati.

Vyslovil to také ns říšské radě dr. Drexel
proti Masarykovi, že úprava náboženského vy
učování jest předmětem pilné úvahy odborníkův
a že otázka ta nezmizí již z denního pořádku
kompetentních činitelů. Právě v těchto dnech
dočetli jsme se v „Korrespondenci katolického
duchovenstva“ v Čechu, že otázka katechismová
hýbá skoro celou střední Evropou a že jest
ozvěnou boje proti nábožanství ve škole. V Ba
vorsku běží o zavedení nového katechismu;
právě tak děje se ve Francii a v Uhersku
nové katechismy vydány již loni 1907. Věc
Jest jasna svojí logikou. Vevřavu protinábo
ženského boje vyzbrojit dítky ve škole tak,
aby, nesouce v mysli poklad pravd věroučných
a mravoučných, v boji nepodlebli a nestali 60
kořistí těch, kteří af již vědomě nebo nevě
domě protináboženským svým názorem cbystají
rozvrat společnosti a připravojí revolaci.

Ať již jsou názory © úpravě katechismu
sebe různější, tolik jest aspoň jisto, že doBa
vadní úprava nevystačuje, zejména proto, že
podstatným snakem svým jest mechanická.
Jako ve světě technickém mechanism dodělává
se stkvělých výsledků, tak zase se světě do
Ševním dosaboje pravého opaku. Náboženství
jest život, a již toto bledisko 8 dostatek na
značaje, jak potřebí jest, aby náboženství
vyučovalo se co nejlépe. Duševní život dítka
znám jest již dostatečně, vznešené pravdy
Kristovy jsoa osvědčeny celým lidstvem, po
můcek, dokladů a zkušeností jest taková hoj
nost, že nezbývá nic jiného, než přikročiti ko
nečně k dílu, jebož správné řešení může při
nésti hojnost požehnání a oduševněnější náplň
náboženského života. V nové úpravě katechis
mové vidím takový vznešený úkol, že jej bez
dlouhého přemýšlení nazývám nejdůležitější
náboženskou otáskon v přítomué době. Podá
vání náboženského chleba dítěti — člověku
pro všechna období jeho života, jest takové
povahy, že třeba k cíli takovému vyzbrojena
býti všemi nejúčinnějšími prostředky. A proto
i nová úprava katechismu jest práce, jíž podjati
8e jest nejen se všemi potřebnými vědomostini,
ale i s nejhlabší modlitbou a 8 nejposvátnější
saniceností duší.

V obecném rozvratu společenském, mrav
ním a náboženském jest nutno, aby katechism
vyjádřil nejvhodnějším způsobem ta sílu, kterou
Kristus pro všechoy potřeby lidstva přinesl.
Hledá se smysl života, sestavují se rozličné
předpisy mravní, ale všechny takové pokusy
novodobých myslitelů vyznívají do prázdaa,
zanecbávajíce po sobě jen kolísavou nejistotu
a strobé sobectví. Všechna náboževská a mravní
učení, bodovaná na podkladě čistě lidském,
ovšem chtějí se přimknouti ke všem odvětvím
činnosti lidské, ale den ze dne se ukazuje jejich
malomoc. Nuopak v učení Kristově jsou zásady,
dle nichž uspokojivě lze řešiti různé otázky,
které z novodobých poměrů se zrodily. Lidstvo
sténá únavou a blouděním v temnotách, a ode
všad zaznívá volání: „Pevnou zemi, jistý ně
jaký bod, silnou oporal“

Pravda, katechism je určen jen pro malé,
ale nicméně i v něm musí hýti podávány léky
pro nemoci lidské společnosti. Katechism musí
ukázat, že nelze založiti trvalý společenský
a mravní řád bez povinnosti, která jest nej
vyšší zásadou výchovnou a která učí vytrvalosti
a obětem. Katechism musí přesvědčiti budoucí
občany, že jako synové jediného Boha mají
býti vykonavateli jeho zákona, že mají žíti
pajen pro sebe, ale také pro jiné, že cílem
jejich života není, býti více nebo méně šťast
ným, nýbrž činiti sebe samy i ostatní lepšími.
S povinností spojoje naše náboženství i zod
povědnost, která jeat v dnešní společnosti ptá
kem, jenž oletěl za hory a doly. Slovem : nová
úprava katechismu co nejvíce bude přihlížeti
k potřebám epolešenským a dokáže, že nábo
ženství naše zůstává stále pramenem vody živé.
A proto již z tohoto obleda budoací katechism
vynechá podrobnosti, které dle povaby avé
patří na vyšší očeliště a které zabavají du
ševní činnost dítěte na úkor živného, hutoóho
jádra a světlých pravd životních. A jelikož
dnes panuje sásada: všechno učivo oživit, do
moívám se, že by velmi prospělo, kdyby sů
kladoí pravdy doprovázeny byly příklady
z Písma Sv., s dějin, s denního života, s pří
rodopien. To se děje, nebo má se díti i při
nynějším katechbisemo. Vím to. Jé však ohcí
naznačit, že by radno bylo, aby katechism byl
upraren jako čítanka. Jaké na příklad poutavé
doklady mohly by se v katechismu nalstit
s přírody o moudrosti s velebnosti Boží, jak
by se podepřel výklad o modlitbě výrokem
některého bvězdáře, jenž oskláměl pokorně
hlavu před Stvořitelem všech věcí, jsk by pro
spíval příklads dějin všeobecných, še otnost
vyvyšoje národy a hřích je bídnými. činí, jak
by učecí o sebekézní jako vítězství med sebou
samým krásně. moblo býti doloženo příkladem
Swšivota ovatých, u maoho. bohaté létky jinél

Zdůrazňoji myšlenku čítanky proto, že kusy
čítankové má -dítko stále před sebou, že je
můše stálo skoušeti a o nich přemýšleti a že
by bylo vyhověno tomu důležitému požadavka
vázornosti, poutavosti a šivotnosti nábožem
ského učiva. A pak taková čítanka stala by se
i knihon rodinnou a vykonávala by své apoš
tolské poslání i u dospělých, kteří se zajíma
vými příklady utvrzovali by v životě svém
stále hlásící se pravdy náboženské, neboť
lidetvo, jak pravil jistý myslitel, jest člověk,
který stále se učí. .

D k novodobé tak řečené vsdělanosti.
Minule v „Obnově“ zmínka byla ačiněna o p.
Hladíkovi, kterak v „Národ. Listech“ způso
bem velmi neslošným otřel se o české katolíky.
A při jaké příležitosti to učinil? Právě ve
chvíli, kdy národ český pochovával svého vel
kého básníka, a kdy tedy mají umlkati všechny
strannické vášně, Vracíme-li se k této záleži
tosti, činíme tak proto, abychom si na p. Hla
díka jasněji ještě posvítili jako na typ domý
šlivých nafonkanců, kteří přes všechen nátěr
vzdělanosti ukazují nedostatek všeho ušlechti
lejšího smýšlení a mravního základo, třeba by
jinak o mravnostní otázce dovedli náramně
učeně hovořiti.

. Tito lidé zjevují vo evém konání pravda,
če všechna gečtělost a obratnost péra nechrání
před skutky, kterých se nedopustí nejprostší
a nejjednodušší člověk, jehož duše však, aniž
k tomu potřebuje tak zvané vzdělanosti, dobře
rozesnává rozdíl mezi dobrem a zlem. Ba hro
madí se doklady £ obecného života, že v mrav
ním jednání náš prostý věřící člověk o hlavu
převyšuje ty, kteří co den překusají fráze o
pokroku a osvětě. To jest právě ten veliký
omyl, že se mnozí domnívají, že dobro prýští
s vědy, literatory, ať jakékoli, a že podtrhá
vatí slovíčka a násilně vykřikovati jistá hesla,
znamená připravovati člověka pro řádného
člena lidské společnosti. A strašně se mýlí,
kdož, odvrhše křesťanství, namloovají si, že si
zachránili základ mravního řádu. Neméněuboze
vypadají ti, kdož hlava nehlava při každé pří
Ježitosti „protiklerikáloím“ žvaněním chtějí do
kazovat jakousi vznešenou dachaplnost. Z toho
pochodící směšnost jest velkolepou pomstou
na pýše rozamo, jenž pro okamžitý efekt ob
libuje si frázovitou povrchnost, na místo aby
jí pobrdal.

Veliký anglický básník Pope hovořil s ji
nocbem o smyslu jakési řecké věty. Po malém
vábání pravil jinoch, jenž byl důstojníkem v an
glické armádě, k básníkovi: „Myelím, kdyby
chom dali znamení otázky na konec věty, že
by byl smyel její úplné jasný.“ Pope, mrze se,
že byl předstižen v důvtipu, zvolal: „Eb, co
jest však znamení otázky ?“ A důstojník, po
hleděv e octivým úsměvem na svého tazatele,
jenž měl zkroucené, nepodařené tělo, pravil mu
vtipně: „Zaamení otázky jest zkroucená figurka,
jež se pořád ptál“ Obdobně můžeme se ptáti:
Co jest novodobý liberální vzdělanec? Vztý
čená figorka, kteráž co chvíli automaticky vy
pouští skřehot proti klerikálům.

+ o
*

Po volbách. Před zemskými volbami byla
prorokována všeobecná porážka mladočechů,
ale výsledek přesvědčil, že mladočeská strana
v městech má dosud značné posice. Nebylo se
také proč diviti, že mladočeši nekandidovali
na venkově. Neměliť na venkové nikdy pevné
organisace, a pak jest jisto, že venkovští voliči
jak za vedení staročeského tak mladočeského
čádaého přerodu ve svém politickém přesvěd=
čení neprodělali. Byli to titíž lidé, kteří od
staročeské strany ke mladočeské byli převe
deni jen agitací. Teprve, kdyš blouběji zasábla
na venkově strana agrární a katolická, počalo
třídění duchů, a sa těch okolností pro mlado
čecby nic již nezbývalo, než z vemkova docela
ustoupit. Mladočeské vedení to vědělo a podle
tobo ee sařídilo Úspěchy mladočeských kandi
datur ve městech však ukázaly, že strana da
leka jest ještě svého sánika a še klamoy jsou
naděje realistů, kteří předpovídají Eramáťově
straně drolení a zánik. Naopak jest pozorovati,
že strana mladočoská nabývá čilosti, a že orga
pisační a agitační prací může nabýti půdyi
tam, kde jí nečenností svou ve prospěch stran
státoprávních stratila. Není přecenikoho tejno,
že státoprávníci upovňovali se zejména v těch
místech, kde mladočeští důvěrníci epalí. Kdo
přílišný klid mladočeských předáků v moohých
městech soá, musí dle výsledků volebních
usnati, že strana mladočeskáé má ještě silnou
setrvačnost.

Vedle spojených stran státoprárvních sa
útočili proti mladočechům pokrokáři. Masaryk
a Bonček vybrali si v Prase okres, v němě

jesš rád okrašinje ae oslonou klidu a došovní
vyrovoanosti, mlavil místy velmi novybraně,
rosjitřeně a prudce. Volební kampeš obýbale
Masarykem jako vítr rákosím, neboťdocela sa



pomaěl, jak on sám a jeho tělesný žurnál 8
vysoka a opovržlivě zavrbovali vždy radikaliem,
a zatím touha po zemském mandáta způsobila,
le vůdce pokrokářů všemi plachtami veplol na
moře pueté demagogie a vytrvale házel adici
planóho radikalismu. Neovládal tedy Masaryk
události, nýbrž dal so velmi ochotně ovládati
nevybíravou volební agitací, takže povídání
„Času“ o jasných řečech politických, o prohlou
bení politických názorů bylo jen paušálním pále
DÍm laciného kadidla. Zasloužený osud pokro
kářské kandidáty však neminul, neboť byli po
raženi přes všechnu pomoc židovskou. Opětně
podán přesvědčající důkaz, že pokrokářská
strana židovstvím jest prosycena, 4 právě tuto
stránku její jako národní zlo voličové odsou
dili. Propadl také pokrokářský kandidát Hajn,
redaktor „Osvěty Lidu.“ Na venkově sebnal
hromádku hlasů evangelických a v městech:
Polná, Hampolec a Něrvecký Brod dostal počet
hlasů přímo ostudný. V krajích, kde „Osvěta
Lido“ dlouhá létu již osvěcuje, byl redaktor její
banebně smeten, a proto není to pouze porážka
politická, nýbrž tuké a hlavně porážka mravní.
Měl tedy vždycky pravdu Alois Hajn, když
velebil zdravý emysl a pokrokovcet toho če
ského lidu, který právě nyní ve volbách zdra
vým smyslem Hajnova židovskému pokrokář
ství ukázul dvéře.

Četba „Osvěty Lidu“ působí tedy na tří
bení myslí velmi blahodárně, neboť čtenáři po
znávají, jak Hajn pod záštitou krásných hesel
provozuje švindl a ja“ žene vodu na židovské
mlýny. My musíme jen gratulovati uvědomě
losti toho voličstva, které Hajna a jeho list
skrz na skrz prokouklo. Voličstvo svým hlasu
váním odsoudilo „Osvěta Lidu“ jako list, jenž
plní své sloupce dopisy o různých místních
kočičinách a klepech, přináší osobní nejhnas
nější útoky, nízké pomlavy a živí protikato
lické štvaní. Petrolejnictví nejvyšším soudem
lidu odsouzeno. Z pokrokářů prošel dr. Stem
berka. Při prvé volbě shromáždil značný počet
blasů na svou osoba ne jako pokrokář, nýbrž
jako pracovník českých menšin Při užší volbě
pomobly mu k mandáta hlasy katolické. Zda
tento pokyn katolickým voličům byl vhodný
a prospěšný? Uznáváme ovšem násilnou 4 urá
žející agitaci agrárnickou proti kandidátům ka
tolickým, ale na druhé straně nemůžeme za
vříti oči před tou skutečnosti, še pokrokářská
strana a její noviny nezoají proti katolíkům
nic jiného, než nejkrajnější nenávist a zapří
sáblé nepřátelství a že katolický kandidát za
podobných okolností ani jednoho hlasu pokro
kářekého by neobdržel.

Obrana.
Na žida při soudu počkalí. (Věno

váno panu faráři borobrádeckému.) Když se
měla projednati žaloba faráře borohrádevkého
a jeho kaplana proti pokrokářskému učiteli
Peiskrovi, stala se nehoda. Kaplan u soudu
musil oznámiti, že následkem právě nastavší
passivní resistence na drahách jebo obhájce
dr. Halouzka se teprve za chvilku dostaví, a
že p. farář u soudu ješté není proto, že má
faukci pohřební. Nyní se mohlo vyslýchati 36
evědků, což by bylo trvalo hodiau. Dr. Ha
louzka ostatně dostavil se v pěti minutách. Na
důrazné námitky pokrokáře dra Štemberky však
soud nad Peiskrem zastaven. Trestní $ 46.
praví, že nedostaví-li se soukromý žalobce k
hlavnímu líčení, má se za to, že od žaloby
opouští. Dr. Štemberka chytl se toboto para
grafo, ač kde kdo vědě), že farář zásadně od
žaloby nenpustí. A dostavil se aspoň fspolu
žalobce a zástupce žalobcův.

A teď obratme zřetel jinam. Dne 26. ú
nora mělo býti v Hradci Král. přelíčení a kraj.
soudu o půldesáté hodině ráno S jakýmsi
Tejchmanem z Libňatova, který byl obviněn,
že zbil zedníka Vítaz Maršova. Tejchmanaměl
obhajovati židovský advokát z Úpice dr. Falk,
týž, který před soudem obhajoval dříve lich
váře Belsu. Pan doktor však se včas nedosta
vil. Vznikla snad zase jím nezaviněná passivní
resistence? Nikoliv. Zaspal ranní vlak, který
vyjíždí o *, na6. Proto telefonoval do Hradce,
aby se na něbo počkalo. Jel k eouda teprve
po8. hodině — a c. k. krajský soad na israel=
ského advokáta počkal. Prodlením nestalo se
žádné neštěstí; zato však moblo býti přelíčení
pravidelně prováděno. Patrno tudíž, še para

pry nevykládají ae všdy stejně. Tentýš c. k.rajský soud, který dal okres. souda v Ko
stelci n. Orl. roskaz, sby žalovaného osvobodil
k vůli nezavinénémo zmeškání vlaku p. obhájce
a proto, še jeden epolužalobce se nemohl do
staviti, počkal ochotně e přelíčením, pokud
opozděný p. dr. Falk nepřijel. Patrno tedy, že
při tomto případě byla jiš reforma při nasí
rání na smíněný paregral.

: "Připomenuté sočkání zajisté bade příště
"dobrým vodítkem těm právníkům, kteří málo
levného paragrafe ihned se Jekají.

Vděk za sluěby mouřenínské. Před
volbami mladočeské kapacity obcházejí kato
Jické voliče a prosí hodně zdvořile o hlasy.
Na venek však se musí zachovati čest mlado
české oniformy. Proto se v novinách volá: „My
sklerikály vic! My jsmepřece protiklerikální I“
Aby vlk byl nasycen a koza zůstala celá, píchá
se do katolíků míň než vlistech pokrokářských.
Zato však, aby se židé nezlobili, nenalezne
sebe hodoější katolík zastání v listě mlado
českém aní tehdy, když se s ním zachází bar
barsky jako se zločincem, když jest o Svoji
svobodu přímo olupován. A přece snad právě
svobodowyslný list nic by si nemohl zadati,
kdyby důrazně řekl: „Zacházejte 8 katolíky
uspoň jako 8 lidmi. [ v boji proti nim jest
potřebí jeviti kus spravedlnosti a poctivosti.
Sprostými nadávkami jich pro jiný program
nezískáte.“

Ne — naopak.
Mladočeský oficielní žarnál ještě se po

smívá jiným že jim pomohly katolické hlasy.
A mlavi o tom s takovým despektem, jako by
katolíci vlastně k národu nenáleželi, jako by
snad byli rumanskými židy. Tak mladočeský
list! A vědí mladočeši přece velmi dobře,
kolik by těch mandátů asi měli, kdyby na
jejich prosby nebylo podsypáno hlasy našimi
proti stranám radikálnějším

Jak dlouho bude trvati tat) neupřímná
hra na schovávanou? Máme snad býti pouze
ochotným materiálem pro politické čachry?

Zato všuk o pražské germanisající židy
byla před volbumi hotová rvačka. Pokrokáři

antisemity; a mladočeši místo zřetelné odpo
vědidbali úzkostlivěji ojto, aby byli považová
ni za „hodnější.“ Dr. Podlipný pouze dal židům
výstrahu, těm židům, kteří si v Praze vystavěli
německou vyšší konfessní Školu, a už byl oheň
na střeše. Mladočeši bned convali před křikem
požidovětělých a židovských listů.

To ovšem mladočeské orgány neřekly, že
přece jen katolík patří do národa spíš uež ger
manisující žid. Není pak tak podivné prakti
kování vlastenectví bolou komedií? Proto jen
pozor, pánové! Mcuřenínských služeb konati
nechceme.

Politický přehled.
Jazyková otázka v království Českém

rozrašoje Němce v celém Rakousku. Němci
představovali si původně upravení jazykové
otázky říšským zákonem pouze v Čecbách a
s tím se úž pomalu smiřovali, ale teď najed
nou i Slovinci, Rosíni, Romani a Vlachové
zcela právem problašojí, že i jejich jazykové
poměry badou muset býti tak upraveny jako
v Čechách. Tím mezi Němci poplach, kteří cítí
dobře, že by takto pozbyli na své neobmezené
panovačnosti na celé čáře. — Svaz velkoprů
myslníků v království Českém zvláštním pa
mětním spisem žádá vládu, aby v příštím sněmu
českém byla utvořena zvláštní kurie velkoprů
myslníků; komory nemožno prý považovat za
representanty průmysla, protože soustředojí
také obchod a rpaloživnostnictvo. — Bar. Beck
piloě konferoval s devítičlenným výborem né
meckých stran, s německými ministry, na drahé
straně pak s drem. Kramářem a ministrem
Práškem, jenž pak se radil s českými poslanci;
jedualo prý se ta o otázko moravské ouiver
sity. — Ministr Prášek zavítal ve středu oa
Morava — do Broa, aby prý z vlastního ná
zora poznal potřeby české Moravy; ve čtvrtek
pak odejel ministr do Olomouce. — Ve Vídni
konferají právě zástapcové zemských výborů
z celého Rakouska o spořádání zemských fi
pancí. — Politika polská slaví nový úspěch.
Strana lidová, skládající 8e ze 17 poslanců
haličských, usnesla se vstonpiti do Polského
kola. Zástupci národa polského na říšské radě
až na sociální demokraty budou opět sjedno
ceni. Rozmnožením členstva Polského kola
vzroste vliv polské delegace v parlamentěi
ve vládě. S tím bude také počítati všem stra
nám na řišské radě.

Rakouská delegace jest ochotna beze
všeho zvýšiti vojenské platy, v maďarské de
legaci nebyli by také proti tomu, jen že za
povolení toho žádají nové ústupky maďarskému
Šoviniemu v armádě. Delegáti křest. sociální
rozhodně se postavili na odpor takovéma
přání maďarskému, tak že konečně mioistr
zahraničních záložitostíbar. Aehrenthal, ministr
války Schěnaich i bar. Beck sávasně prohlásili,
že se nepodrobí rozkazům s Uher, že delegace
budou koncem května svolány a platy vojenské
upraveny. To se stalo poprve, že ae takto
v Rakousko proti Maďarům rázně opřelí.

Zčinnostikatol. spolků.
Z Nového Bydšove. Dne 8. březnako

male katolická ženská organitace důvěrava sobůsi.

Za účastenství 160 členek přednášela pi. Marie
Věchtova v povionostech katolické ženy v naší
době a povzbuzovala energicky členky k horlivosti
a statečnosti, Velmi pěkná její přednáška se zájmem
vyslechouta a odměněna bouřlivým potleskem. Po
jednáno pak o návrzích pí. Vackové a usnegeno,
aby organisace proměněna byla v odbor katol.
národní jednoty. Po zapění papežské a národní
bymny za všeobecného nadšení schůze skončena.

Hudební
skladby a školy

koihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod hudební

v Bradei Králové.
(Bývalý závod Pospišilův.) Založ. r. 1808.

Velké sklady umožňují
vyřizování objednávek
ještě téhož dne, kdy

dojdou.

Nejlepší reklamou pro

návod je jeho
stoleté trvání.

mg- Sklad literatury esperantské. -gm

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

B. Latb, kaplan v Mladých Bukách, zi faráře da
Českých Verneřovic; p. Frant. Novotný, zámecký
kaplan, za administr. v Cholticích; p. Boh. May,
administr., za kaplana v Železnici; p Váci. Sokol,
administr. v Cermné, za administr. do Rudoltic;
p. Aug. Michálek, koop. ve Štěpanicích, za admi
nistr. do Dohaliček; p. Vít Kaska, katech. obecné
školy, za katechetu měšť. dívčí školy v Náchodé;
p. Ladvík Moláček, koop. v Loaenici, za koop. do
Nížkova; p. Rud. Laňka, koop., za administr.
v Pohledu; p. Jiří Blioka, administr. ve Svoja
nové, za katecheta do Vys. Mýta ; p. Jarosl. Seho
vanec, kazatel u sv. Ignáce, za suppl. katechetu
na gymnasiu v Jičíně; p. Jan Beneš, kaplan v Č.
Janovicích, propošlěn do arc. Chicago v Americe;
p. P. Aug. Komárek, Congreg. Ss. Redemptoris,
obdržel jarisdikci pro konvent v Králíkách. — Na
odpočinek vstoupil p. Váci. Vykoukal, bisk. ootář
a farář v Cholticích. — V Pánu zesnuli: p. Ant.
Janáček, (V Vula ), osob. děkan v Pobledu (oar.
1843, vysv. 1870), + 13. února; p. Frant. Bočička,
bobárenský farář na odpoč. v Litomyšli, (nar. 1832,
vysv. 1860), + 14. února; p Frant. Douda, farář
v Dohaličkách, (narozen 1849, vysv. 1875), + 19
února; p. Jan Gebert, farář hradištský, na odpoč.
ve Vrajtu, (ar. 1842, vysv. 1868), + 25. února;
p- Aut. Dvořák, (V Valo.), b. notář, dékan v Ne
bovidech,(nar. 1841, vysv 1867),+29. února. —
Uprázdnéná místa: Rudoltice, fara, patron. kníž.
Liechtensteina, od 1. března; Pohled, fara patron.
kočžny Kbevenbůliler-Metecb, od 20 února; Do
baličky, fara. patron. hraběte Jana Harracha, od
20. úaora; Choltice, fara, patron. hraběte Thun
Hohensteina, od 1. března; Nebovidy, fara, patron.
Josefa bar. Hrubého z Jelení, od 4. března b. r.

Sehůze městské rady dne 9. březnat.
r. Technické kanceláři uloží se, aby provedla o
prava prázdného bytu v obecaím domě čp. 62.
Rozpočet měst. dívčíbo lycea na rok 1908 vzat na
vědomí. Zpráva p. Josefe Lepšíka, c. k. notáře
v Dobříši, še pí. Marie Ponetzová, vdova po ra
dovi vrch. zem. soudu v Chrudimi, v poslední vůli
své odkázala K 200 zdejším chudým, vzata na vě
domí. Žádost řiditelatví „Borromea“ za předláždění
silničního přechodu proti achodům „Bono publico“
a sa úprava chodníku mezi tímto přechodem 3»
Orličným mostem postoupena technické kanceláři
k předložení rozpočtu a vypočtení nákladu. Žpráva
technické kanceláře o provedených opravách v há
jovně Frimlově a přípis c. k. hejtmanství, kterým
svolává anketu na den 23. t. m. pro upravení por
platků jatečních, vzaty byly na vědomí. Ankety
té vúčastní 90 jateční odbor a měst. zvěrolékař.
Návrh tech. kanceláře na úpravu a prodej staré
hájovny Frimlovy a na postavení nové hájovny
nad rybníkem „Plachtou“ postupuje se lesnímu
odboru. Rozklad Společenstva hostinských a vý
čepníků k usnesení obec. zastupitelstvaze dne 25.
úpora t. r. obledně svýšení obecních dávek z víme
a lihových nápojů postoupí se zemakému výboru.
Výkaz o činnosti policejní stráže v měsíci února
t. r. vzat na vědomí. Ozoámení c. a k. staničního
velitelství, še po čas střelby pracují lesní dělníci

Náboně, postoupí se loanímu odboru k podání
správy. Jedné žádosti o poskytování léků na účst
ústavů chudých, 4 šádostem o lístek rybátekýa
jedné šádosti o zvýšení cbudinské podporybylo
vyhověno,jedaa žádos.o zvýšení chudinské pod
pory byla zamítnuta.



Zdlecésní Jeduoty Cyriliské. Zkouška
úplného ensemble s orchestrem koná se dne 16.
března přesně o půl 2. bod. v sále Adalbertina.
Zkouší ge Mozartovo „Regulem“. P. T. dámyi
páni spoluáčinkující račte se všichni a přesnědo
staviti. Pro sola jsou již získány znamenité afly
domácí i císí. Nádberná skladba Mozartova, (na
programu jest nejslavnější část : „Dies irae“) nikde
na venku neprovozovaná, sama o sobě jest s to
sajistiti umělecký požitek prvního řádu. — Večer
po koncertě přátelská schůzka v Adalbertinu na
počest solistů i hostí.

Firma Bud. Pajkr a opel. postavila
právě v těchto dnech velké dvoumanvální cottagové
varhany pro účely duchovního koncertu Cyriliské
Jednoty, který dae 25. t. m. pořádán bude vKlic

perově divadle. ohromný stroj přispůsoben jestrozměrům divadla a síle úplného orchestru vo
jenské hudby. Posudek znalců zajisté potvrdí sna
menitou pověst světové firmy Pajkrovy.

Pregram duchovního komeerta dne
25. t. m.: 1. „Hospodine pomiluj ny“, staročeský
chorál. Pro smíšený abor s prův. varhan spracoval
A. Dvořák. 2. Jos Haydn: „Hle viva lahodná“,
Arie z oratoria „Stvoření“. Solo pro soprán (pí.
Jančová) 8 průvodem orchestru. 3. J. 8. Bach:
„Smiluj se Buže“. Arie z oratoria „Pašije dle sv.
Matouše“.Solopro tenor(p.prot.Rubličz Praby)
a honsle (kapelník c. a k. pěš. pluku č. 42)
8 průvodem smyčců a varhan. 4. E. Grieg „Před
branou klášterní“. Solo pro soprán (pí. JanČová)
a alt (slč. Novobradaká), čtyřhlaeý dámeký sbor
8 průvodem orchestra. 5. W. A. Mozart: Z „Re
guiem“: „Dies irae“. Pro gola i sbor s průvodem
orchestru a varban. 6. A. Dvořák: Biblických
plení č. 3. Zpívá p. Kretschmer z N. Paky. 7.
Mich. Haydn: „Tenebrae factae sunt“. Smíšený
sbor. 8. F. Liszt: Iutrodukce z oratoria „Bv.
Alšběta“. Orchestr. — Začátek koncertu o 6. hod.
večer, konec v 8 hod. Záznamy na sedadla, ješ
zvláště z venkova za včas učiniti nutno, přijímá
jiš nyní koihkupectví p. Melichara.

Zábavný večírek mučednické Be
vídky. Sotva 3 měsíce trvá učednická Besídka
v „Adalbertinu“ a již mohla se vykázati 8. t m.
překvapujícími výsledky. Celý večer vyplnily cho
vanci 3esídky pěveckými, deklamatorními a dra
matickými čísly. Nebylo by sice nutno na pro
dukci nedospělých ochotolků klásti žádného umě
leckého měřítka, ale bylo by to zase nespravedlivé,
kdybychom nepřiznali výkonům těmto plné nznání.
Jak jednotlivé výkony, tak i celkový průběb ve
čírku přímo překvapovaly a sympatie obecenstva
získávaly. Horlivost a plný zápal pro sábavu
ušlechtilou dlužno pochváliti u chovanců Besldky.
Trpělivost a obětavou snahu dlužno vděčněoceniti
ve správě Besldky. Je to zajisté potěšitelným
zjevem, že právě pomecnictvo živnostenské ujímá
se dorostu svého stavu. Pan Jenšovský hnedle od
prvých počátků Besidky obětuje každé nedělní
odpůldne této úmorné činnosti. Při zábavném ve
čírku ke sdaru platně přispěli pp Svaták, Oldříš
ský a Svratecký. V mesisktí koncertovali členové
tambnrašského odboru jednoty katolických tova
ryšů, a v hledišti mezí publikem byl dosti slušný
počet pp. mistrů, takže naskytl se nám o večírku
zajímavý obraz sonladného organického složení ře
meslnického stavu, jenž skládá se z učedníků, to
varyšův a mistrů. Kdyby všichni pp. mistři o
nutné této vzájemnosti byli přesvědčení a také ji
ve veřejnosti praktikovali, masily by skvéati lepší
doby řemeslu. Zdař Bůb!

Organisace sociálně-domokratické
mládeže v Hradel Král. pořádaladne 8. t
m. veřejnou schůsi řemeslného dorostu, na níž re
feroval p. Lustig z Prahy. Přednes měl! slušný,
neštěstí nestalo se žádné, neboť z mladého obe
censtva posluchači málo politice rozuměli. Po ú
vodu, jak již zvykem bývá, obražoval se proti
tomu, aby náboženství na školách pokračovacích
se vyučovalo; jinak zahájí organisace sociálně
demokratické mládeže stávku. Nevíme, které ná
boženství tím p. Lustig mínil; leč d'e původu jeho
a jak přítomné na prvních místech sedící židovské
slečny tleskéním a „výborně“ dotyrsovaly, máme
za to, že židovské. Hned os to száčal reforent
s hnutím protimilitaristickým, v němž skutečně
Se vysná, jak jinak ani nemůže býti, protože z jeho
národa se každý flinty (bojí. O světovém moderním
noru, jsk velký plakát sliboval, ani muk. Každý
učeň má vstoupiti do organisace soc. dem. mládeže,
člsti a odebírati Časopisy, z nichž se vsdělá (II)
a učiní si teprve pravý pojem o okoveeb, které
mu tato společnost lidská připjala atd. To byl
konečný, jistě působící recept. Nikoli povsbusení
k nabytí odborného vzdělání, v němž jedině ka
ždému snaživámu jedantlivci budouenost se saji
šťuje, nýbrž poukas nu poroba pracujícího veške
renstva má řemeslný dorost povznésti. Jen tak,
soudrasi soc. demokratičtí, pokračujte, a ovoce
pro vás dozraje v několika letech! Dnes máte ve
svých organisacích eíly, jež byly vychovány kom

provedenou prací nedal by si pracující zlatem vy
vážiti.“ Zásada tato vychovala pracovníky, bos nichž
by velké závody dnes neobstály. Tytonejlepší atly
vychovaly malé řemeslné dílny, kdežto z vaší to
vární soc. dem. ry vychází sakrnělá mládež.
Jez pokračujte ve svém ničivém programu, při

pravíte tím vbodnou půdu pro símě křesťanského
sozjalismu|

Z Kl va divadla. Za pohost.účin
kování pí Benoniové, člena nár. divadla, sebrala
v neděli dae 8. t. m. Jednota „Kliopera“ Bere
stelnovu novioku: „Zloděj.“ Žena Voysinova, aby
měla na parádu a mohla se tak svému muži lÍbiti,
krade své přítelkyni Isabelle Lagardes peníze se
stolku. Přivolaný detektiv, mylnou stopou veden,
označí co pachatele mladého Fernanda Lagardesa,
jenž £ lásky bere na sebe vinu Voysinové. Zatím
Voysin zjistí pravý stav věcí. (II. akt) Logardes
má se na rozkaz otcův odebrati do Bracilie, leč
Voysinová, vidouc neštěstí, jež zavinila, přizná 5e
— a všeobecným smířením končí kus. Je dobře
stavěn, ba místy tašíte, jak pečlivě s efekty po
čítá. někde snad až apřílišňuje, aby vás vzrušil; než
poslední skt obsahuje skoky psychologické, jež
skutečnosti by neodpovídaly; snad chce autor
udržovati zájem — ale tím sesteno, že něco vůbec
nechopíte, na př. jednání Voysinovo. Provedení
celkově uspokojilo. Pí Benoniová v hlavní úloze
byla ovšem středem poz »rnosti a to vším právem.
Postavu ženy Voysinovy vypracovala do nejmenších
detailů; výbuchy vášní nejrůznějších, jež smítají
ženou trochu koketnou, lebkomyslnon, přece všuk
v jádra dobrou, dýchaly pravdivou životností a
přímo uchvacovaly. Což divu potom, že naši ochot
nici i při nejlepší vůli zůstávali bodně pozadu|
P. Broukal (Voysin) držel se sice dosti čestně, tak
též u p. Peřiny (detektiv) líbila se mi tajemná
ráznost, která této úloze patřila; leč nemohu po
mičeti o tom, že p. Růžička (Lagardes), ač se ku
konci I. aktu pěkně rozebral, velmi nejasně mluví,
tak že celým větám nebylo rozaměti. Rovněž p.
Dušek (Fernand), jehož úlobu zcela jinak chápo.
Mladý elegán, jenž si dovede vydržovati dvě zná
mosti, sázeti na dostizích, nebude přec vystupo
vati tak bojácně. Zejména konec I. aktu nebyl
správně hrán; třetí byl lepší. Francouzská slova
je třeba správně vyslovovati, jinak to zní ko
micky. Režii v druhém jednání skládám sice svou
poklonu... ale ta pauga! Dr. Aliguis.

v panoramě Národní Jednoty Severočeské v Hradci Králové za Bílouvěží
předvádí se ve dnech 14. až 20. března t. r. řada
krásných obrazů nádherných horských scenerií
z oblasti Alp tyrolských, štýrských, korutanských
a slovinských, Velmi upontají horské skapiny, le
dovce, údolí a pásma jako : Ortlerské, Mangartské,
Triglavské, jezera Vrbské, Bledské, Bochyňské,
Bělopečské, peřejedivoké Aachy, vodopády Stuiben,
Peričník a Savice,soutěskyŠlicea Vintgara ma j.

Dary uáložny v Hradci Králové.
Spolek okrašlovací 50 K. Podpůrný fond hasičů
50 K. Podpůrný fond II. společenstva 50 K. Pod
půrný fond IV. společenstva 50 K. Družstva Bo
kolovay 25 K. Obecná kuchyně 25 K. Místní od
bor Ú. M. Š. zde 30 K. Místní odbor N. J. S.
sde 15 K. Místní odbor F. Husova 15 K. Čítárna
Palackého 16 K. Spolek ku podp. stud. c. k. škol
10 K. Spolek na podporu stad. obob. akad. 10 K.

Bed. jednota pošumavská Praha 10 K. Úbrnem
Mistní odbor Českoslovan. Obchod

mické Besedy v Hradci Král. odbývaldne
9. února 20. výroční valnou hromadu, v níž
svolení: kol. C. Skalický opět předsedou, do vý
boru kol. J. Šmejc, Štěpánek, Rada, Tichý 0.,
nábradoíky kol. Uher a Wild.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.
odbýval dne 5. t. m. 39. řádnou valnou hro
madu v zasedací síni vlastní bankovní budovy.

Schůzi zahájil předseda cís. rada V. Col
lino. Uvítav přítomné, představil zeměpanského
komisaře místodržitelského radu p. H. Steinfelda
a konstatoval, že dle praesenční listiny přítomno
jest 39 akcionářů oprávněných k hlasování
8 počtem 1670 akcií. Valná hromada byla dle
stanov správně svolána i jest proto způsobilou

projednání programu
k usnášení.

Přikročenop kvalné hromady. Výroční zpráva obchodní a
účetní. Předseda p. cís. rada V, Collino k bodu
tomuto přednesl as následující: K tištěné vý
roční zprávě, již každý má po ruce, dovoluji
si na následující ještě upozorniti:

V roce minulém vyznamenán byl ústav
náš návštěvou J. E. Dra. J. Fořta,jako ministra
obchodu, který si celou bankovní budovu pro
hlédi, dal se o celém ústavě podrobně in
formovati a vyslovil se o vedení ústavu co nej
chvalitebněji.

Smutnou událostí předešlého roku jest
však ztráta našeho revisora p. profesora v. v.
V. Ctibora, který s opravdu nevšední obětavostí
a pílí funkci revisorskou po dobu 31let zastá
val. Žádám proto velectěné shromáždění, aby
povstáním vzdaločest jeho památce.

Jinak s výsledky obohodní činnosti, dou
fáme, že bude velectěné shromáždění úplně
spokojeno.

Pravda, nedáváme letos, jako léta minulá,
dividendu 7 proc., leč kdo lépe povšimne si ci
farních porovnání, že mohli jsme i letos
navrhnouti 7proc. dividenda. Uváží-li se věšák,
že zvýšením akciového kapitálu změnil se pod
statně poměr k ropervním fondům, jeví so

nutnost tyto poměrně doplniti, i usnesli jsme
se proto navrhnouti valné hromadě dividendu
pouze 6'/,"/,, naproti tomu však přiděliti více
reservním fondům, takže tyto budou letos do
továny celkovým obnosem K 44.37061.

S opravdovým potěšením můžeme vám
oznámiti, že loni provedené zvýšení akciového
kapitálu přišlo nám velice vbod, neb jsme tím
nemálo přispěli k rozkvětu průmyslu a obchodu
zdejšího kraje, což se zadostučinšním můžeme
konstatovati. :

Jinak ptapiár v centrále, tak i vefiliálce zkvétaly způsobem velice potěšitelným,
o čemž zajisté nejlépe vás přesvědčíporovnání
ve výroční zprávě uvedené.

Dovolím si upozorniti hlavně na následující
výňatky z porovnání naší výroční zprávy:
Celkový obrat za r. 1906 obnášel K383,311.946:26
Celkový obrat za r. 1907 obnášel K 687.462.379-40
tudíž v r. 1907 větší o. . . K204,150.433-14
Stav vkladů na knížky, poklad

niční poukázky a běžné účty
obnášei koncem roku 1906. K | 6,652.82850

koncem roku 1907 . „K 13653.349-38
tudíž v roce 1907 více o . . K 7,000.520-88

Rovněž za letošní leden a únor vzrostly
vklady o obnos K 2,766.846:10, takže koncem
února 1908 vykazujeme vkladů K 16,420.195.48.

Počet zaměstnaných sil obnáší nyní 37.
Další podrobnější zprávy račte míti v rukou

ve výroční zprávě.
Vzhledem pak ku letošnímu 60letému ju

bileu panování J. V. císaře a krále Františka
Josefa I. dovolujeme si vám navrhnouti, aby
z čistého zisku přiděleno bylo mimořádně
K 10.000 pensijnímu fondu úřednictva.

Tím by byla zpráva obchodní vyčerpána.
Jelikož na dotaz p. předsedy cís. rady V.

Collino k přednesenému nikdo neměl nějakého
dotazu, byla obchodní a účetní zpráva schválena.

Zpráva revisní, obsažená vevýročnízprávě
a přednesená p. Fr. Vachkem, byla schválena
a správní radě uděleno absolutorium.

Do správní rady zvolenipp.: Ant. Sluka,
majitel realit, JUDr. Frant. Ulrich, advokát, sta
rosta města Hradce Králové, Vilém Waldek.
majitel realit, censor rakonsko-uherské banky.
Za revisory zvoleni pp.: I'rant. Vachek, řiditel
v. v. a Václav Morávek, účetní pivovaru.

Z bilance uvádíme následující:

Účetrozvážný pro rok 1907.
Aktiva:

Hotovost pokladniční. . . „K 188.267-70
Směnky v zásobě . . . . . „ 6,353.94932
Cenné papíry vlastní. . . . „| 977.36065
Devisy, cizí valuty, mince a

kupony . . . ©- < +.) 45.39476
Půjčky na cen. papíry a zástavy „ 1,657.122-66
Dlužníci. . . . - « «.. + „ 11,058.40022
Nemovitosti 568.688:80
Movitosti . . . <- < + * 30.756'42
Účet transitorní — převodní

položky . - o, 14.513-35

Úbrnem. . K 20,894.44391
Passiva:

Akciový kapitál — 10.000akcií
poK40— ...... K 4000.000—

Fondy . . . © ©. -em 622.35362
Vklady. . -< < ©, 13,663.34038
Věřitelé . . . . < - . . + „ 149960141
Nevybraná dividenda.. . . . 1.24—
Účet garančních akceptů: zaru- ,

čená dň . . . . . . +, 221.000—
Účet transitorní. . . - . < „ | 7238240
Zisk: zůstatek z roku 1906 . , 2.129-98

za rok 1907.. , 317.423-12

Úhrnem. . . . K 20894.44391

Účet ztráty a zisku pre rok 1907.
Má dáti

Služné, příbytečné, remuneraceadrabotné.. .. .. .K. 690302%
Náklady správní ..... 28.01595
Daně, přirážky, kolky,poplatky , | 87.11591
Úroky: z knížek vkladních. . , | 215.269-76

z pokladn. poukázek . , 10.940:42
z běžných účtů . . . „ — 250.34985
ze směnek. . . „ 456.160.33

5, amortisace movitostí . ., 1.618'75
s a) zůstatek z roku 1906 , 2.129-98

. b) za rok 1907... . . , 31742312
Úhrnem. . . .K 1,418.054-32

Dal
Převodzisku zroku 1906.. .K 2.12998
Úroky: z cenných papírů „ 3684791

ze směnek. . . . . , | 6034450%
z běžných účtů a zástav , © 56385207

Výnos ostatních obchodů ban- o
kovnícha směnárny. . ., | 109512%

Výnos realit a skladiště. - 14466.28
„ E" 141800482Úbrmem. .



Dále schválen následující návrh na roz
dělení zisku:

Celkový zisk (včetně zůstatku
z r. 1906). . -. , K 31955310

1. Dle S 48. stanov
59, | dividenda Korun
z K 4000000— 200.000—

2.1%, superdivi
denda . . . . 80000—

3. Záložnímu fondu
akcion.[4*/, úrok) —18.42048

4. 5%, záložn. fondu
akcionářů (z K
99.002.64). 4.950:13

5. Pensijnímu fondu
úřednictva 15.000—

6. Fondu pro Opo
třebování realit 6.000—

7. Tantiéma správní
radě (dle $ 48.
stanov). 9.900'26

8. Odměna reviso
rům účtů. 1.500.— „ 315.77087

Zůstatek . . K. 3.782'73

přenáší se na rok 1908.
Po schválení tohcto návrhu bude se vy

pláceti dnem 6. března t. r. počínajíc za kupon
čís. 54. resp. 4.

K 26—= 6/9
Volné návrhy: Se zřetelem ku stále stou

pajícím obratům byl podán návrh, aby místo
dosavadních 2 revisorů účtů byli voleni revi
soři tři. Tento návrh však vzhledem k tomu,
že dle stanov mohou býti voleni pouze revisoři
dva a byla by tudíž nutna změna stanov v tom
směru, samo sebou odpadá.

Ve smyslu loňské valné hromady byl
podán návrh, aby členům správní rady za
schůze bankovního odboru, správní rady a cen
surování, resp. podepisování vydávány byly
praesenční známky, což jednohlasně schváleno.

Konečně navrhuje správní rada, aby sta
novy ústavu, které naprosto dnes již nevyho
vují moderním požadavkům bankovnictví, byly
přepracovány a za tím účelem aby se zvolilo
bělenné komité, které by případné změny stanov
příští valné hromadě navrhlo, což rovněž schvá
leno a tím valná hromada skončena.

Spořitelna Kralobradecká. V měsíci
únoru uloženo na vkludní knížky K 246 803 88,
vybráno K 182.821 96, vklady koncem měsíce ú
nora t. r. K 12,493 85239, ua hypothéky půjčeno
K 27.661-42, na bypothéky splaceno K 8 76254, na
bypothékách koncem února t. r. K 9,659.089.58,
cenných papírů v zásobě K 2,138000, uložené
přebytky 1,463 954 82.

Kemcert ve prospěch chudé mládeže zdej
ších obecných a měšťanských škol pořádá ve středu
dne 18. března 1908 hudební ústav M. Nepeřeného
v Hradci Král. v městském Klicperově divadle.
Laskavě spoluáčinkají: Hradecké smyčcovékvaritetu
(pp. Nepeřený M. at., Klapka K., Strégi J. a Ne
peřený J. ml.), p. Hannš Wittocb, koncert. pěvec
s Pardubic a Emil Pick. Program bohatý a pestrý.
Začátek | přesně u půl 8. hodině večer. Klavír
„Petrof*. Předprodej lístků obstará knibkupectví
p. B. Broukala.

Pohřeb —p. V. Sternberga konul se
sa neobvykle značné účasti dne 6. t. m. Dostavili
se jebo přátelé všech společenských vratev: úřed
píci, duchovenstvo, zdejší společenstvo hostinských,
důstojníci, deputace hostinských z Cbocně a z Par
dubie, atd. Upřímná soustrast zírala z tváří všech
účastníků Odpočívej v pokoji!

K přednáškám Al. Svojsíka. Oznamu
jeme, že prení přednáška o Japonsku a jeho lidu,
která bade tuto neděli 15. t. m. v Klicperově di
vedle, započne teprve o 3'/, hod. a nikoli 0 3.
hodině, jak dříve bylo oznámeno. Druhá před
váška o cestě kolem světa začne v 7'/, hod. odp.
týž dem, jak jiš dříve bylo oznámeno. Při před
nášce odpoledne i večer bade promítnuto 200 umé
lecky kolorovaných obrazů. Slovutný tento cesto
vatel, jenž přednášel o svých cestách ve více než
500 místech v Čechách, na Moravě a v Americe,
jest kritikou uznán sa vynikajícího cestopisného
vypravovatele. V přednáškáchlíčí slovema sbvost
nými světelnými obrazy, jež umělecky koloroval
akademický malíř Špillar, cestu kolem země,
zvláště pak: Spojené Státy americké a naše kra
jany tem dlící, Mexiko (býčí sápasy), Japonsko:
semi a lid, Čínu, Zední Indii, ostrov Jávu, Ceylon,
Předsí Indii, cestu Suezekým průplavem atd.
Obresy promítány budou svláštním strojem ze St.
Louis z Ameriky a osvětlují se avětlem Dramon
dorým. Slovutný cestovatel odebéře se ještě lelss
p Cesty do Sibiře a Australie. Zajisté každý, kdo
$ouží po uměleckém a vědeckém pošitku, obě tyto

Hot navětíví.Cenymíst: Loše6 K, křeslo© sedadlo ns balkoně 1 K 80 h, sedadlo I. třídy
1 K 40 h, sedadlo II. třídy. 1 K, sedadlo na ga
leriigÓh, parket60b, parterre40b, galerie80
hb,aggideniský, vojenský a dělojeký lístek (os le

i aci) do parketu 40 haj., do parterru 30 bal.
"letek 30 b. Předprodej lístků převzalí ze
ochoty ma odpolední přednášku p. B. E.

a,knihkupeca mavečernípřednáškup. B.

Melichar, knibkupec. Pro dítky na odpoledne jaru
sedadla ve snížené ceně: Křeslo a tribuna 1 K,
sedadlo I. třídy 80 h, IL třídy 60b, galerie 40h.

Neáťastný mladík. Dne 9. březnat. r.
o 6. bod. odpol zastřelil se v Nor. Hradci tra
hlářský děloík Josef Syřiště, zaměstnaný v továrně
Petrofově, z nešťastné lásky. Román, stále se opa
kující: rodiče nepřáli známosti, kterou si mladík
učinil, a proto týž v rozechvění sáhl si na život

-A přece při dobré rozvaze nalezne se dosti cest
— byť i později — aby taková krise byla
urovnána spůsobem nekrvavým, přátelským. Vždyť
rodiče spad nebyli vedeni úmyslem zlým. syna
svého roshodně nechtěli mít nešťastným. A teď
mají velikou žalostí otrávený život celý sami. Či
se vědělo, že budou ge stavěti proti té známosti
vytrvale j v budoacnu? Jak veliká neštěstí již
byla přivcděca mladickou nerozvážností a netrpě
Jivostí! Bylo toho všeho potřebí ? Rodičům se ne
libila známost ta blavně z toho důvodu, že dívka
byla chadá. Ale přitom byla zcela spořádaná.
Měli tedy míti na mysli že hodná dívka, třebas
nuzná, spíš učiní muže šťastným než bobatá,
která vemá povabu dobrou. Příkladů je hojnost!
Nešťastný mladík zanechal dopie rodičům i své
milence kde je prosí za odpuštění. .

Zleděj pokladniček. V úterý minulý
týden ukradeny byly v Nov. Hradci Král. v ho
stioci „a Nešpůrků“ dvě pokladničky. V podezření
jest jeden mladík. Vinu takového skutku ovšem
nenese jen jednotlivec. Tunec, tanec a zas tanec.
A čím se víc tančí, tím větší chuť a tím — méně

peněz, které se pak opatřují — vezmi kde vezmi.
V Nov. Hradci tancovalo ge čtyry doy za sebou;
v úterý dokonce ve čtyrech hostiucích. Taková
bohatá dohra masopustu stojí ovšem mnobo — a
kdo se chce veselit, shání ovšem peníze. Všeho
moc škodí!

Z Třebechovie. Koncert pořádaný8. t
m. zdejší katolickou jednotou vydařil se v každém
chledu © Provedení jednoaktovky svěřeno bylo c
avědčeným silám. Sopravdu vzácnou ochotou před
nesl výtečný cellista vldp. Frant. Vacek, pr.f.
reálky z Kostelce n. O., několik skladeb, a uchvátil
obecenstvo k neutucbajícímu potleska; ukázal se
opravdu mistrem na cello — zdálo se, jako by nástroj
jebo takřka mluvil. Virtuos p. A. Malátek, který
dopr:.vázel p. professora a přednesli své skladby,
byl za umělecký výkon odměněn zaslouženou po
chvalou. P. T. hiadečtí tamburaši. ač dv večera
v Hradci působili, nedbali ani obtíží ani námaby
cesty, aby připravili obecenstvu opravdový umě
lecký hudební požitek. Výkony avými přiváděli
obecenstvo v nadšení, takže velice nerado opou
štělo útulnou místnost Velice mile působilo, že
p. dr. A. Pekař, obv. lékař z Černilova, přišel sem
navětívit voliče svó do zem. sněmu.

Korunní svědek dra Lhotya Osvě
ty lide. Již 27. února bylo odsouzenopro křivé
svědentví individuom, jemuž ge slušný dělník na
pět booů vyhýbá. „Osvěta 1“ však trochu déle
uvažovala, kdy a jakým způsobem o tomto ochránci
pokrokářského hrdioy má se zmíciti. A šikovně
to provedla. Lokálka ze 4. března, drobně tištěná,
má obratný názov „Dozvuky affiiry P. Teplého
8 drem L. Lhotou.“ Prý byl souzen „jeden z vý
vodních svědků dra Lhoty p. Skála z Pardubic.“
Prý se měl (!!) dopustiti křivébo svědectví. Za
loba mu kladla za vinu. ..“ A teď následaje roz
mezování svědectví Skálova tak šikovně, aby na
Teplém přece něco uvázlo v očích prostomyslného
čtenáře. Také jest zde uvedeno, že Skála »vtrval
při svých původních výpovědích. I bydejť ne!
Lehce Ise uiodnouti motivy, z nichž to činil.
Zato však zapomoěla „Osvěta lidu“ dodati, jaký
ch rakter to byl znovu odkryt v „panu Skálovi“
při tom přelíčení. DoplĎujeme tadiž Skála dostal
dvakrát po 5 dnech a jednou 8 dní vězení pro
krádež a jednou 7 měsíců pro veřejoá násilí.
Označen policejním úřadem pardabským jako „méně
pravdomluvný“. Také s ním konáno přelíčení pro
podrod zvlášťbezcharakteroí. Kladeno mu za vino,
že vylákal od své obce Libišani od obce Pardubské
17 K 55 h na pobřeb svojí matky; vydal však
na pohřeb sotva Ó K, nezaplativ některým lidem
pobřební rekvisity. Odsonzen byl tedy netoliko
pro křivé ovědectví, ale i pro dokázaný podvod.
Tak vyblíží ten sloup, o nějž ae pokrokáři při
známé atéře tolik důvěřivě opřeli. „Osvěta lida“
ovšem z lásky k tomuto ochránci pokrokářské po
věsti ráda o různých ocharakteristických okolno
stech pomičele,

Z Pardubie. (Opozděno.)Jiš jedenkráte

v tomto listě upozorněno bylo zpovodí na působosí jistého vychovatele na škole u Kostelíčka
Lid ji nazývá školou pokrokovou proto, poněvadě
zdejším pokrokářům nestačí na př. škola novo
městská, kam dítky jejich mají mnobem blíže,

žhe posílají právě dítky své ke Kostelíčku proto,abybyly — řekněme — „u pramene pokroku a
nejdovednějšího paedagoga okresu pardubského.“
Kašdý by myslil, že snad tam působí nový Ko
menský. Ale chyba lávky! Pán tento jest pravým

opakem toho směru, kterým se sám Komenskýdil a vychovratelům mládeže doporučoval. Plete
se katecbetovi do jeho mětu a dítkám vy

-kládé na př., še- ného nemí, po vyučování
bes: modlitby jako stádo domů dítky přopouští
-práci katechety podrývá atd. Za to sorruba

+

v 5. třídě dítkám vykládá, jak a kudy telátko na
avět přichází, aplikuje pak na člověka a siče spů
sobem tek drastickým, že dítko 89 sarděním doma
rodičům vypravuje, čemu ho p. učitel ve škole
naučil. A tak to jde dále Naproti tomu nestačí
mu ka výkladům předepsaná čítanka aní školní
knihovna. Jak to ale vypadá s násobilkou a pravo
pisem, toť sáhadou aneb v tom jsou jit žáci ko
vaníf! Prozatím tolik Vám, p. učiteli, před veřej
ností sdělujeme a uveřejnění Vašeho jména pardo
najeme, důrazně však Vás žádáme, abyste dítky
naše doma dobře vedené také ve úkole dobře vy
chovával a předčasnými věcmi, které u Vás záhy
enad se příliš brzo probudily, oaše dítky neobtě
žoval. Odporoačíme Vám, byste si zopakoval ka
pitolu XXIV. Didaktiky Komenského.— Volební

tím v neděli navázal styky u Střebských kandidát
poslanectví p. Kozelka, „dvojctihodaý pán“, starosta
města Chlunce a okr. tajemník tamtéž, se zdejšími
pokrokáři a přednesl svoji kandidátní řeč za malé
účasti posluchačů, a co přítomno bylo, baď mělo
orientální vzezření anebo bylo z tábora evang.
klerikálů. Panu kandidátovi nelíbila se ani strana
staročeská ani vedení strany mladočeské, zato ale
zulíbal vůdce strany pokrokové a doznal, že sám
též, ač se k žádné straně nehlásí, na Chlumecku
pokrokově a osvětové působí. Strana soc. demokr.
se prý lepší, dříve byla beznárodní, ale nyní sa
číná vbraceti. Takticky si počínal, aby pro případ
užší volby získal hlasy těchto stran. Pak postil se
do strany křesť. sociální a dozoal, že se 8 ní musí
počítat (to si myslím a bude ae 8 ní i v budoacou
nutně počítat); celkový program její achvaloval
aš na tu, že ee opírá o hierarchii a šlechtu, na
druhé straně ale stojí prý štáb pokrokářů (židů,
belvetů, bezvěrců), kteří vliv strany této paraly
sují A když tu a tam Štulec udělil klerikálům,
ukončil, a předstoupil frázovitý pokrokář zdejší a
kandidát prof Rosa. Vyklepal kožich mladočechům
a doznal, že, zvítézí-li zde tito, stane se to pomocí
klerikálů, kteří zde jsou. Auo, p. profesore, jsov
zde katolíci čČilí, po masarykovsku klerikálové a
buďtež ujištěn Vy i celá vaše požidovštělá strana,
že Vám vodu kalit budou. Ano, jsme zde katolíci,
a přijde chvíle, kdy přes všecky podvody „Osvěty 1“
i v Pardubicích se osvou katolíci. — Jest po vol
bách. Zvítězil p. Fr. Kuchbyoka, zdejší starosta.
Před volbou večer pěkné dostaveníčko mu učicila
„Osvěta 1.“ Vydala svláštní číslo, které celé vě
povalu p kandidáta Kochynkovi jako neinteli
gentu. Vlezla v předvečer volby „Osv. 1.“ ke
každému voliči, i chtěla takto připravit odpor proti
Kuchyokovi. Způsob, jak ei počínala „Oav. L“,
zasluhuje, aby se jí dostalo odměny jí důstojné.
Iateligeoci dosnal p. Fr. Kachynka daleko větší
nežli se honosí „Osv. 1.“ i všickni křiklouní a sice
tím, že žádný čleo jeho strany tak osobně neútočil
na ostatní kandidáty jako právě učioil orgán Haj
nův. Kdo jsi inteligent, živnostník, průmyslník,
kdo jsi člověk cti dbalý, kdo jsi karakter, s housem
se od listu toho odvratíé a poblavárovi zdejších
pokrokářů, redaktoru Hajnovi, list jeho zpět po
šleš. Toť nejlepší odpověď na útoky proti muži
poctivému.

Z okresu mechanického. Předposled
ními volbami do okresu nechanického 9 starostů
a dva velcí rolníci z okresu nechanického byli vy
tištění na následajícím provolání: „Skupina ven
kovských obcí oiresu nechanického dne 3. ledna
1907 má vykonati volbu 11 zástapců do okresního
zastupitelstva pro nové tříleté období Zajisté jest
vám znám zvyk zahnísděného hospodářetví v našem
okrese. Protož nyní pomozte sami sobě oplatniti
svoji majoritu obcí venkovských, dokažte, že máte
zdravý smysl pro sdravé hospodářství. Nenechte
se více korteši a náhončími přivésti do vlády ně
kolika lidí, již okres více let vlekou do dluhů ne
dosírných, dnes přes 200000 K stávajících a v o
čekávání, „splal-li se touha jedinců“ — a tak to
jde dále, až praví se v provolául: „A což ty su
božené silnice okresní, poslední v Českém království,
dle starého systému udržované? Není maličkostí
vsíti sina bedra zrokonstraovat okresní hospodář
ství v okrese našem. K tomu sapotřebí jsou síly
poctivé, ryzího charakteru, které nelpějí na bono
rovaných funkcích závodů peněžných. V tom 8p>
číval vždy terror na účet poplatalků okresních
přirážek“. A tak to pokračuje v provolání tom
dále.. Z provolání toho vidět, že nová strana vidí
do starého hospodářství. v okrese. Kdo jsou ti
vůdcové a svůdcové, to ví kašdý, kdo jen poněkud
sná okres nechanický. A proto budeme dle plánu
poučovati a dle pravdy popisovati. Hlava okresu
jsou Nechanice. Vádcoré Nechanic jsou vůdci
okresu. To jsou kortešové a nábovčí. Není toma
dávno, co v Clevelandu v severní Americe pro
slula škola tím, še v ní zahynulo požárem na dvě
stě dítek. Maličeí chodáci musejí pykatí sa nedba
lost dozorců a úřadů školních a nedostatečnost
všech opatření. Pobleďle ma školu necbanickoa.
sirkárou a tam nahoře i dole matlučeno malých
dětí, které musí po schodech dřevěných, úzkých,
tmavých ze školy a vedle té badovy obebod ahblím,
dřívím, prkoy a střecha lepenková a vazba plná
velikého moožství dříví. Ne tak Coling Wood,
nýbrá Nechanice musí býti výstrašnou pobídkou,

jme ed stalo Pospočactm : mezíchskuučiniti pro nevianých šivotů.
Podivao, jak mobou s místuí Šk.Pady nastuplol



stva a. jiní školní orgánové b č spátipřitak

bídné škole echanické Kortedové rlek "řekli

Čporae nebudemechláti, školu nepostavíma,“
Z Týniště m. ©. Sdružené kalol. s lky

v Týništi n. Or), sebrají v neděli dne 15. března
1908 v sále „Panského domu“: „V sajetí“. Ve
selohra o 3 jednáních od Blumenthala. Začátek o

pa 8. hodině. Ceny míst obyčejné. Předprodejstků u pana Karla Bičíka, obchodníka.

-| Nábešný poslamee. Agrární poslanec p.
danák z Bříšťan u Hořic byl první, který ukásal,
še agrárníci nejsou tak zlí, jak o nich ti slí kle
rikálové roztrušují. První neděli postní zastavil
se u kostela v Milovicícha odevzdal vlastnoručně
v sakristii zlatku na modlení v poděkování Pánu
Bobu za vítězství při volbách. Dobrák! Od úst

sí utrhne a sanege klerikálům, kteří za to nakoupí
bezpochyby jen brožurek: „Diety snadno a rychle.“
Neprozrazuje toto první politické vystoupení páně
Janákovo getlemana? Musí se tomu útrpně uamát.
— Kdo? Inu „Hořický Obzor“, jenž polemisoje
8 pokrokářskými krajinskými listy a s jich tvr
sením,žedruPreissovinaKr.Dvoraku—Náchodsku
a Novo-Městsku pomobli k vítězetví vlastně
klerikálové. A kdyby?! Snad se zato dr. Preiga ne
stydí? Či stydí se „H. O.“ za něj? Myslíme, že
hlasy katolických voličů jsou stejně cenné jako
agrární s j., což p. dr. Preiss dovedl lépe oceniti.
V těchto městech jsou silné orgunisace křesťanského
dělnictva — v Náchodě silný politický klub —
jichž počet jde ku př. v Kr. Dvoře a Hořicích
do set; s těchto dělníků byla — jak volební ka
tastr objevil — pětina voličů; přistoupí-li k tomu
duchovní, katecheti a j. katolické osobnosti, jest
to cifra, s níž ae musí počítati, a která by pře
kvapila, kdyby ve volebním okrese, v němž zví
tězil umírněný Mladočech, postaven byl samostatný
kandidát katolický, jak se skntečně ebmýšlelo.
Nestalo ae tak pouze z jediné příčiny a sice,
že proti dru Hajnovi stál dr. Preiss, resp. proti
dru Preissovi dr. Hajn. Za jiných okolností bylo
by o kandidáta vice a změní-li se poměry osobní,
také katolický kandidát postaven bude. Před
volbou 8e nikdo „útrpně neusmíval“, naopak hlasy
křest. dělnictva braly se vážně, k předáku děl
nictva přišel předák živnostnictva « za blasy přímo
žádal. A jak bo známe, nenčinil tak o své újmě.
Nebylo by mondřejší, kdyby „H. 0.“ na pokro
kářskou polemiku nereagoval ?! Křest. dělnictvo dr.
Preissovi hlasy dalo, to je jisté, ostatní neorgani
sovaní katolíci volili ho beze vší pochyby a je to
pochybné kavalírství, dělati z nich po volbě čer
nocha z Othela. Tyrdí-li „H.0.“, že „klerikalismus“
ve venkovském volebním okrese Hořickém žádné
půdy nemá, mýlí se poněkud, neboť voliči, kteří
k volbě nešli — v samých Bříšťanech bylo jich
devět — byli právě „klerikálové“, t. j. katoličtí
zemědělci,kteří ustoupili jen agrároickématerroru,
kteří se však v pravý Čas přihlásí.

Z Bychmeva. Divadelní ochot. jednota
v Rychnově n. K. pořádá podrahé ve prospěch
místního odboru spolku pro potírání tuberkulosy
v neděli dne 15. března t.r. divadelní představení
„Strakonický dudák“. Národní báchorka se zpěvy
ve 3 jednáních a 12 proměnách od J. K. Tyla.
Některé promény při otevřené scéně. Hudba a
zpěvy upravil u řídí p M. Franenberg. Mezi 1.,
2. a 3. jednáním delší přestávky. Začátek přesně
o 7. hodině. Konec o půl 11. hodině. V. meziaktí
účinkuje ct. hudeb. spolek „Dalibor“, Ceny míst
obyčejné, dělaický listek 20 h. Předprodej lístků
na čísl. sedadla laskavě obstará p. J. Říha, ob
chodník v Rychnově. Divadlo jest vytopeno.

Katolická nárední jedmota v Nov.

K dšově koná ua den sv. Joseta, 19. březnazábavný večer s bohatým programem. Dne 22. t.
m. o Ó. bod. odpol. přednášeti bude „n slatého
anděla“ vdp. dr. Frant. Reyl = Hradce Králové
0 „šenské otázce.“

Ze Smidar. Na vyvrácenívšelikýchklepů,
které pověst v kollatuře o mé osobě šíří, dovoluji
si na objasnění pravdy podati toto: Dne 6. února
1908 o 3. hodině súčastnil jsem se schůze místní
školní rady ve Lhotě Smidarské jako zástupce dp.
faráře V. Šráma. Po přečtení protokolu p. předse
dou Čížkem přihlásil se o slovo člen místní škol.
rady p. Jar. Ryohtera, říšský poslanec liberálních
agrároiků, u problédnuv zákonník, pravil: „Farář
jest sice oprávněn a snad i kaplan býti účasten
místní školní rady. ale ukažte mi, pane Červinko,
plnou moc.“ — „Račte se podívati do oběžníka,
v němž dp. farář napsal: Nemocného faráře za
stoupí J. Červinka, kaplan“, odvětil jsem. „To mi
nestačí“, zněla odpověď. Jiný člen, p. Rodr, řekl:
„Když již tady je velebný pán tak abychom ho
tady nechali.“ Načež p. předseda: „Pápové, kdo
je proto, aby tady velebný pán zdstal?“ Já pak
cítě 80 uražen tímto pašovským jednáním ipře
avědčen, že jsem zcela zákonitým způsobem sů
častoěn schůze, odešel jsem ne ovy: „Já ae vzdá

, m, ale budu cestou zákonitou hledati natisfakci,“
«= Nato dne 11. února podala duchovní správa
celou tn zálešitomt al. c. k. okr. škol. radě v Nov.

áloně. Be žádostí, aby laskavě poučila místnívlní radu (vínstně člena p. Jar. Rychteru, říš.
ppalance) O tom,zda-li kaplan jest oprávněnbez

"fešly.ŠíŘátoal. o. k, okres. školníráda na

základě vynesení velesl. zemské školní rady ze
dne 21. května 1881 č. 8810 odpověděla dne 21.
úbora pod čís. 567.: „Ve smyslu tohoto vynesení
sluší kaplany pokládati za ex offo náhradníky,

ří nejsou povinni plnou mocfod faráře vystuve
nou se prokázati. Musí tedy na příště kaplan
smidarský bes námitky ke schůzi místní školní
rady ve Lhotě Smidarské, kde je kromě tobo ka
techetou a tedy osobou obecně známou, připuštěn
býti tehdy, kdy farář smidarský sám ke schůzípro
jakoukoliv příčinu dostaviti se nemůže.“ Kdo mél
tedy pravdu, ptám se vás, pane říšeký poslanče?
Vy ses zákonníkem v ruce, nebo já? — Josef
Červinka, kaplan.

Volby v Úplel. Při první volbě mělu nás
Holanec 118 blasů, Sternberg 95, při drubé H. 147,
St. 148, při užší H. 163, St. 160. 5 lístků Stern
bergových uznáno za neplatné. Pro Holance agi
tovali všichni, kteří nějakou moc měli. Starosta
Pitaš, učitelové, velcí rolníci a třináct cizích agi
tátorů. A při tom ohromném příboji naše strana
se obmezovala výhradně na roznášení letáků.
K volbě pro Holance dostavili se všichni učitelé,
židé a jejich úředníci. Jakých zbraní používáno
proti naší straně, o tom přímo banba mluvit. Teď
jsme však aspoň poznali tu moderní pokrokovost
a svobodomyslnost| Vždyť i učitelka ve škole ne
dala si ujíti před dětmi příležitost k otření se o
naši stranu a hr. Steroberga. Tážeme se, zda také
takové věci patří do školy. Budou agrárníci bro
jiti proti zneužívání školy, jaku nespravedlivé pro
testují proti „zneužívání kazatelny“? Velká kniha
by byla, kdyby se měly uvésti všecky dryáčnické
sliby, hrozby a zastrašování stranou Holansakébo.
No — oa shledanou! Kdo se směje naposledy,
směje se nejlépe. Tolik předem prohlašujeme, že
náš odpor proti straně zelené jen se utažil a že
po terorismu jéjím půjdeme v boj ještě s větší
zmuožilostí a vytrvalostí.

Z Libštátu. Katolická jednota v Libštátě
pořádá v neděli due 15. března t. r. v hostinci p.
J. Kováře v Libštátě divadelní představení: Pali
čova dcera. Činobra v 5 jednáních od Jos. K. Tyla.

školním není vstup dovolen.
Z Vel. Dřevíče Zábavní odbor katolické

jednoty ve velkém Dřevíči pořádá v neděli dne
15. března t. r. v sále pí. Math. Samkové „na
Špici“ ve Velkém Dřevíči divadelní představení:
„Soud Boží“ aneb: Nevyzpytatelné jsou cesty Páně.
Obraz ze života ve 4 jednáních. Dle povídky dra.
Václava Řezníčka pro jeviště upravil Ant. Jákl.
Ceny míst jak obyčejně. Začátek o půl 8. hod.
večer. Dítkám školním vstup zakázán.

Z Hreomova. Bojdobojován... Nášprapor
hrdě vlaje dále na našem okresu volebním, třebaže
agrárníci budou míti svého poslance v osobě u
čitele Holance. Nejlepším důkazem vaší síly jest
to, že neštítili se naši páni užiti zbraní nedovu
lených a nezákonných. Volby byly odbývány dle
vzoru maďarského (a ještě o něco podařenější)
Zde při prvních i druhých volbách obdržel Hu
lanec většinu, ale jak byly ty blasy sískány, o
tom je stydno povídat! Páni učitelové a několik
občanů, kteří se domnívají, že mají na rozum pa
tent, roznášeli podepsané lístky volební a legiti
mační. Pisatel těchto řádků sám přišel na lístek,
který byl takovým způsobem dodán majiteli vo
liči. Ostatně jest sjištěno, že, když slav. městská
rada odřekla roznesení leg.timací a lístků, ačkoliv
byla c. k. hejtmanstvím vyzvána, utvořily se
oddíly agitátorů, z kterých každý převzal určitou
část voličů a legitimační lístky 1 volební dormčo
valí jiš se jménem Holancovým. Nechali si pode
psati plnou moc, aby mohli lístky vysvednout a
sároveň vyplnit jménem Holancovým. Na popud
městské rady dali se tisknout plakáty; pověřili
žida, aby jim to obstaral. Tyto prolbané plakáty
dali podepsat slovy „Několik pestranných Čechů.“
U nás zamítnuto bylo také více hlasů. Všechny
zněly na br. Sternberga. Při užší volbě 3 — kde
snad bylo napsáno Stemberg místo Sternberg. Ko
mise sestávala vesměs z pokrokářů. Všeobecný
úsudek jest, že jednáno bylo při těcbto zemských
volbách přímo barbarsky a musí naplniti kašdého
poctivce největším odporem ku straně t. zvané
agrární. Hlavně můžeme konstatovati, že palmu
z tohoto „vítězství“ přičítati lze z největší části
našemu „pokrokovému“ učitelstvu. Také jest třeba
se zmíniti o tom tažení na Červ. Kostelec. Ka
Tavann tuto vedl nad jiué učený pan Klikar, to
várník z Hronova a veleuče ný pan Bohumil Švor
cíkvdomnění,že Červ. Kosteec podlehnesugessci
a bude volit jako stádo na jejich (bronovských

pána) komando! Ale nábodou v Č. Kostelci nejsouidé, kteří by se nechali tak omráčit, jsko to
bylo v Hronově. První pán má do sebe cosi cha
meleonského, což dosvěděuje to, ie doporučujepři
každé příležitosti volební kandidáta, který se mu
bodí nejlépe do krámu pro jeho hospodá řské po
třeby. A tak pracuje „pro dobro národa.“ My však
máme oči otevřené,

Pravda ©pohřbu evangolika v Já
slavi. „Hus“, vycházející v Cáslavi, otírá se o
d úřad čáslavský, že nedovolil, aby pan
pastor Kozákřečníl na katolickém hřbitově. V,Ó4

Th jet kn ommonální: odděleníFtolioké,e předpisů olrkve avaté posvěcené, pa ovange
lioké a fidovské. Zemřelp. dr. Se jobož a

každý pru jeho obětavou činnost pro město vážil.
V závěti přál i, aby pochován byl na katolickém
oddělení, poněvadž celá rodina jeho jest katolická,
Děkanský úřad čáslavský byl ochoten přijati do
posvěcené půdy zasloužilého Čáslaváka, ale nechtěl
připustiti, aby pan pastor řečnil na katolickém od
dělení — když mohl své fankce vykonati na od
dělení evangelickém, které pouze remízem oddě
leno jest od oddělení katolického -— při čemž
mohla slušným a důstojným způsobem přenesena
býti mrtvola na katolické oddělení, jak toho zá
kon z roka 1868 žádá „Takové potopení evang.

nemoh!", píše „Hus“; a proto měl katolický dě
kanský úřad mlčet a připustiti, aby katolický
obřad a katolická církev byla zlebčena na katol.
hřbitově. Dovolil by pastor, aby na př. v kostele
evangelickém kázal kněz katolický? Milý „Huse“,
ty doby, kdy jsi katolíka sahnal aš ke zdi jeho
vlastní budovy a pří tom jsi mověnamí křičel, jak
si utiskován, a při tom ti tleskali mnozí taky
katolíci, jsou pryč! Dnes věrní katolíci srážejí 86
už také v pevný šik, který i u veřejnosti hájiti
bude instituce a práva církve katolické, Milý
„Huse“, znáš výnos ministerstva vnitra za 800
hlasu ministerstva kultu z roku 1878% Ty vice
vykládáš si písmo sv. jak chceš u obánlš se
evapjeliem na váechny strany, ale vykládati zá
kopy rakouské -— to už musíš pouechati c. k.
ministerstvu, nebo by jinak ve správě státní na
stal žalostný zmatek. S tím středověkem tedy jsi
nepochodil, teu bychom mobli my tobé hodit na
blevu, kdybychom uveřejnili jeduání některých
pastorů s intellgenty, kteří se rozhodli vystoupiti
z evaog. církve. Zmiňaješ se o nedůslednosti.
Dobře; i iy 86 o ní zmíuíme. Mistr Jan Hus
učil, že jest 7 av. svátostí, mezi uimi sv pokání
a sám ještě ve vězení nábožně se vyzpovídal,
vroncí láskou Inul k Boží Rodičce, ulonžil měi sv.,
uctíval svaté... Zda-li pak taká ty, milý „Huse“,
tak učtš? Proto buď opatrný, chceš-li mlaviti ve
20. století o nedůslednosti|

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse v knihkupeciví p. Františka Hovorky
vŽičnéulicí a vprodeji novin p. M Vlčkana

Příkopech.

Škola hrobem dětí. K obrovskémupo
žára školy na předměstí v Clevelandu sděluje se
z Londýna: Katastrofa přivodéna byla pochybenou
stavbou budovy, jež byla v půl hodině celá jedi
nou výhní a za druhou půl hodiny proměněna
v hromadu popele a trosek. I65 martvel mho
řelých dítek bylo = pošárovišté vyta
žeme, 1% se jich posud pohřešuje. Tak
strašlivý počet dítek zahynul proto, že oba vý
chody byly zavřeny. Někteřírodičové,atojíce
za zavřenými mřížemi, museli se dívati, jak ubohé
dítky jejich bynou v plamenech. Otcové a matky
upadali v šílenství. Scény, které se odehrávaly při
zjisťování mrtvol, byly srdcervoucí. Dle nepatrných
kousků šatu poznávaly matky svoje miláčky a sr
haly se s nářkem na jejich zohavené mrtvoly ...
Zaznamonávajíce tuto truchlivou událost ve školní
budově, vzpomínáme na horonský řev socialisti
ckých a učitelekých listů při katastrofé, která před
lety ve Vídni při kostelní pobožnosti připravila
jen několik málo dítek o život. Jakých protestů
bylo tehdá pronášeno proti návštěvě kostela, kde
požár je téměř nemožným' Jak by to působilu na
Školské kruby, kdyby dnes někdo analogicky z ví
deňského případu začal protestovati proti docházce
dětí do školy, aby tam aeuhořely? Z příkladu to
boto je vidno, še se nesmí z jednobo chybného
případu činiti generální pravidlo proti celému sy
stému.

Suchodel v novém vydání. Našedoba
bere ráda v pochybnost zjevení Boží v bibli. Po
chybovačnost tato však jí nevadí, aby nehorovala
pro privátní zjevení a visionářaká blouznění. Na
účet této módy lze přičísti loni vydanou knihu:
Zjevení přesvaté na hoře Ls Saletské dae 19 září
1846. Kniha tato v původním vydání obdršela
schválení biskupské, ale schválení toto uděleno
bylo z nedopatření a bylo později odvoláno. Po
divno jet, še knihu tuto odporačuje dp. S. Bouška
v Polici, kdo ješté suchodolské zjevení je v čerstvé
paměti. Před lety byl dp. S. Boušku rázným od
půrcem suchodolského švindlu a dnes by odporů
Čoval Sucbodol v novém vydání? Varujeme před
vážným pojímáním této snůšky chorobných snů.

Kdy konečně francouzské chudina
nějaký frank = ulonponého jmění cír
kevmího dostamef Již tak dlouhou dobu
jmění jest zkonfiskováno, ale — likvidátoři úřední
posud nejsou se soupisem, prodejem atd. hotovi.
Zatím se plní aspoň měšec židovský. loraelští
kapitalisté kapují veliké budovy církevní za babku.
Sám bývalý ministr Combes jest celý nervózní nad
tím podivným hospodářstvím a pronáší v Rerse
Bleu“ ostré obžaloby — ovšem také k vůlí tomu,
aby postavením Clemenceanovým otřávi u sám wby
we k tučnéma zobu smovudostal Combesmapř.
edůluje, še v depariementu.(okresu) svizakémpo



vedli tři likvidátoří celkem 148 likvidací; při ogmi
z těchto likvidací vydělali tito nesištní dobráci
146.514 franků. Co však vydělali na všech 148
případech? Zajisté celé miliony. Teď vidí dělnictvo
jasně, jakými byli pokrytci ti radikálové, kteří
slibovali, že chudému lidu bude ucbystán ze zkon
fskovaného jmění ráj. A jak bude, až přece něco
s penězstržených vládě bude odvedeno? Vědy,

Francie potřebuje mnoho a mnoho peněz pro
vojsko v Marokku. Bylo tam vysláno již 1300 0
mužů; náklad s tím spojený dostoupil výše 16
millionů franků. Mimo to ministr námořnictv“
Thomson prohlásil, če výdaje mámořní aprávy
posud obnášejí 4 mil. franků, nečítají-li Be do
toho lodi, které posud se nalezají ve správě. Ač
koli Francie tudíž vydala oa uklidnění Marokka
přes 20 mil. franků, posud tam nemá vážných
úspěchů. Zbrojí se dále. Co se pak stane se jmé
ním od likvidátorů odevzdaným? Praskne všecko
na militarisemos, aby si Francie nomasila znovo a
znovu vypůjčovat.

Ještě o zlodějském ministru Nasím
a jeho přátelích. Nasijako muž32letýzvolen
od zednářů za poslance. Stal se ministrem pošt a
telegratů, později ministrem vyučování. Když se
mu dostalo křesla ministerskébo, ihned přesadil ze
msty všecky professory lycea, na němějako jinoch
studoval a propadl. Tak sloužil tedy -— národu.
Peníze, jež dostával na zlepšení přebídných platů
učitelských, rozděloval sobě a svým úředníkům.
Přitom ovšem podporoval z „vyvlastněných peněz“
(vlastně podplácel; professory a nčitele, kteří ho
chválili. Taky práce pro národ! kradli dle zpráv
zednářekých tehdy v nejvyšších i nižších úřadech
jiní, nechtěl tedy Nasi činiti výjimku. Dle Lm
brosovy zprávy jistý nedávoo zemřelý ministr
chtěl v italském námořnictví provésti obrovské,
neobvyklé úspory — pro svou kapsu, jiný ministr
dal vymalovati sebe a avé milenky ve velikém
obrazovém formátě a započítal je v účtech mi
nistra orby jako obrazy názorné, jež rolníci po
třebují. Jiný ministr projezdil v Neapoli 2000 lir,
jiný započital za sirvy 1000 lir. jiný (jako kdysi
císař Caligula, jenž jmenoval koně senátorem) po
výšil svého kočího za inspektora starožitností —
zkrátka a dobře, takové nepořádky fioanční byly
v ministerstvu obyčejem a zatašovaly se. Co zvláště
jeho geniálnosti musilo lichotiti, bylo, že celé
město Trapani, které avými dary přímo)dusil, ba
celá Sicilie, by byly za ministra do ohně skočily;
měliť příbuzní Nasihbo, kteří byli štědře ministrem
obdarováni, zase svou stranu, která věrně 8 nimi
držela. A když přece někdo dodal si kuráže a
upozornil ministra vyučování, řka: „Pane, co či
níte, jest proti zákonu“, odpověděl Nasi: „Právě
proto to dělám.“ Zedaářský učenec Cesare Lom
broso aděluje dále, že Nasi ucházel se s nynějším
římským purkmistrem, semit)u Nathanem, o vel
mistrovství italských zednářů ; poněvadž však volbu
svou nemohl proraziti, přesadil všechoy profeasory,
avobodné zednáře kteří hlasovali proti němu.
Misto aby Nathanovi byl vděčným, který před ae
nátem ma dobře vypovídal, pometil se Naei Na
thanovi tím, že ukázal senátu obsab žaloby, kterou
Nathan na Namiíhbouž tři měsíce před tím a gehe
měl, nežli senátor Saprido kroky své učinil. Vůbec
Nasi ukázal, že mu chybí smysl pro mravnost;
jsko obžalovaný ministr i jako žalovaný před ee
Dátem mluvil o sobě jako triumfitor; všechnu vinu
se sebe strkal na svých pět podřízených úředolků
a d-cela soudcům se přiznal, že ei platil špicly a
že podplásel — ze státních peněz. Nasi hrál ai on
velikébo státníka a na člověka, jenš nená přo
práci ani chvilku kdy. Když ho však napadlo, po
tloukal se u římských starožitníků a kupoval
si včci pro sebe, na něž psal velké falšované účty.
S úřednictvem zacházel špatně. Toble jsou sdělení
až příliš kčíklavá, dokazující, že u zednářů přiro
sená mravooka jest obrácena na raby Muž, do
stávající veliký ministerský plat, krade jako straka
£ peněz sebraných mezi lidem, zneužívá svého
vysokého postavení k pomstě, k podplácení atd.
A když se přišlo na jeho úžasné podvody,
sednářstvo povstává na jebo obranu 91 po
slanců (tedy zástapců lidul!) šádá, aby nebyl sa
své kousky potrestán. Zednář Lombroso (chlouba
volvých myslitelů) sice doznává jebo vinu, ale
všelijak ji omlouvá, moudrý Nathan zvé jebo
Švindle, ví dobře o jeho cikánskýchkrádežích, ale

gd povídá před soudem o něm příznivě. C-láměstu ano i proviocie povstávají k jeho obraně;
sednářské zástupy dělají demonstrace, jak: by
byl velký zloděj ubobým muč-dníkem. Co se děje
při takové scenerii v duší poctivých Italů, kteří
8e šiví řádnou prací? H-dné daleko to přivedl
v Italii protikatolický pokrok. Máme se snad na
takovou „pslatvadobu“ těšiti také? To by se pak
lépe vedlo panamistům než poctivým děloíkům.

Vzácný muž Dne 11. t. m. odešel « tohoto
světa muž, jemuž tak boed neví rovao. Josef
Hlávka, architekt a předseda České akademie pro
vědy, literatura a umění, byl věru povahou svou
rysí jako slato. Život pvůj zasvětil práci, vlasti,
potřebným. Vlastní silou proslul jsk: jedem z nej
přednějších stavitelů, agchitektá v Rakousku, jenž
provedl mnoho význačných staveb. Takto získal

domů, něholky. ND ořídat České arudodt
prověda,Jikapaxggm,a.sim věparal400.000K,

jubilejoímu fondu pro vědatkou literataru českou
70.000 K, pro studijní a cestovní stipendia na
akademii pražeké 200000 K, na sřízení jízdecké
sochy sv. Václava na Václavském náměstí 30.000
K, zřídil stadentskou kollej pro posluchače českých
vysokých škol pražských atd V závěti své odká
zal Hlávka svoje jmění, asi 8,000.000 K, na otvo
ření „Nadání Josefa a Zdenky Hlávkových“; výnos
z těchto nadání poplyne 70%, na podporu vědec
kých, uměleckých a literárních snah Českého ná
roda,a 30%, na podporu snaživých studujících vy
sokých škol českých. Šlechetný tento muž dočkal
se i vysokého věku, 77 let. Budiš mu Bůh od
platitelem|

, Maďarská surovest ukázala so zase
Dejnověji před soudem v Rutomberko, kde pro
krvavé události v Černové většina obžalovaných
odsouzena s barbarskou krutostí celkom na 50 let.
I ženy dostaly až 3 léta káznice pro „popuzování
proti národnosti maďaraké.“ Loni před posvícením
v Černové stříleno do lidu, a teď mu ke všemu
ještě naděleno žalářem. Da nebe volající bezpráví
páchá se tu oa lidu slovenském.

Rozvrstvení bohatství v Rakousku.
Pro seskupení kapitálu v naší říši jest zajímavá
statistika o přiznání osobního příjmu k daci. Dle
této statistiky má ročního příjmu mesi 20.000 až
40.000 korunami v Předlitavsku 7011 osob,40až
100.000 korun 2982 osob, 100—200.000 koran
650 osob, 200—500.000 korun 264 osob, 500 až
1,000.000 koran 52 osob, 1—2 mil. korun 14
osob, 2—3 mil. korun 9 odob a více než 3 mil.
korun jediná osoba, jejíž příjem páčí se však více
než na 15 mil. korun ročuě. Celk+m má ročního

přijmu nad 20000 kor. 19.983 osob. Že přihlášky
právě těch, kdož mají nejvíce, nejsou správné,
problásil veřejně v rozpočtovém výboře ministr
finance a netajil se, že nyní skorem po 10leté
platnosti zákona o osobaí dani z příjmu finanční
úřady budou ae vší přísností nastupovati proti
tém, kdož učinili vědomě nesprávná udání o svých
příjmech. Dle mínění mioistrova je takových v
Rukousku veliký počet.

Zásobování Vídmě mhlím MéstoVídeň
potřebuje pro své obecní zařízení jako elektrárna,
pro školy své, úřadovny obecní, atd. ročaš 3.000
vagonů ublí. Toto uhlí dodávala dosud do Vídně
židovská zkartelovaná praská firma Kóniger; teď
však správa Vídoč zadala dodávání ublí křesťanské
firmě Hallerově, která není v kartelu. Karteláři
ovšem zuří. Vídeň jde však dale; právě vyjednává
s báňskou společností v Ostravě o koupi podniku
toho pro město Vídeň, čímž by se občanstvu mnobo
pomohlo a zžírající židovský velkokapitalismus byl
by přece aspoň v jednom udolán.

Skolský rozpočet města Vídně narok
1908 vyžadaje nákladu 26 mil. K. Učitelů jest ve
Vídni 5127, katechetů 173, vedle nichá vyučuje
náboženství ještě 866 světských učitelů,

Maturita mlehčena. Dlenovéhozkušeb
ního řáda pro zkoušky maturitní při plssmných
zkouškách odpadá na g mnasiich překlad z vyu
čovacího jazyka do latiny, na reálkách překlad
z francouzštiny. Na reálkách i gyinasiích nebu le
až písemné zkoušky z mutematiky. Při zkouškách
dovoloje se používat slovníku. Při pfsemné práci
z jazyka vyučovacího dají se žákům tři themata
na vybranou. Ústní zkoušky na gymnosilch budou
jen ze Čtyř předmětů a sice z latiny nebo Čštiny,
z jazyka vyučovacího, ze zeměpisu nebo dějepisu,
ale to jen s dějin a zeměpisu rakou-kc-uher. říše,
a z matematiky. Na reálkách bude maturita také
jen ze Č.yř předmětů, totiž z jedné moderní řeči,
ze zeměpisu nebo dějepisu jako na gymnasiu,
z matematiky a fysiky. Z matematiky dují 8e jen
příklady k řešení a vyloučeny jsou úkoly obzvláštní
zběhlosti a paměti vyžadující; při ústní zkoušce
z fysiky upustí se od theoretických a experimen
táluích důkazů. Kdo neobstojí při zkoušce pí
8-mné, bude přece připaátěn k ústní. Při ústní
zkoušce má se dáti zkoušenému čas na rozmyšle
oou, uež dá odpověď na danou otázku. Tim do
stalo se studentetvu velkého ulehčení.

Dovolená vojska. MiuistrválkySchěnaich
problásil v rakouské delegaci, že se letos učiní
pokus s dovolenou mužstvu v době žoí u všech
vojenakých oddílů,

očetvelkého osobního parníku
cestou z Evropy do Ameriky a nispět obnáší:
úrok z kapitálu a amortisace 79 260 franků,slažné
sřízenoům 30.000, náďobí a nářadí 26008, topiro
125 000, zásoby potravin 10.000, vódu, olej a p.
15.000, poplatky přístavní 25.000, pojistné 80 600,
celkem 449.750 franků. Nato se vybere, když
všecka místa obsasena, od cestujících 700000, za
zboží 12500, z prodeje 12.500, subvence státní
(ve Francii) 58 750, tedy celkem 743.750 franků.

Čistý důchod velkého parníku poštovního za cestu
do Ameriky a zpět byl by tedy 334.000 franků.
Bývá ovšem o to menší, oč méně má cestujících,
Ale už větší polovička obsazených míst přináší zisk.

Velké podzemní jezero. Vyoikající
geolog brasilský dr. Santiago Roth objevil neda
lek) Rufina v provincii Santa Fé veliké podzemní
jezero, ležící 160 m pod povrchem zemským, které
má na mnohých místech bloubku přes 300 metrů.
Nejpozorahodnějším jest však jezero toto pro te
plotu své vody, která obnáší až + 33“ C, kdežto
všecka ostatní známá jezera podzemní mají tem
peraturu o mooho nižší. Tímto objevem p. Rotha
dostalo ee vysvětlení podzemnímu vzniku krago
vých řek, vytékajících z pohoří San Louis a Gor
dóba, biavně řeky Rio Negro.

Podivná věž. Na březíchKalifornie,blíže
města Ls Angelos bude brzy vystuvěna věž, která
bude sloužiti za maják. Základy její budou 9
metrů bluboko pod vodou. Zvláštností jest, že
bude celá stavba ze skleněných ploten, aby se
mohl pohodlně pozorovati život mořské zvířeny,
která je v oněch končinách velice bohatá.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. března 1908.1 bl

pšenice K 17-00 —17-89, šita K 14-80 — 16-80, ječme
ne K 10'50—11-20, prosaK 00 00—90 00, vikve K 11-20
až 13'—, hrachu K 24:00—28—, ovea K 6*40—7*50,
došky K 86:— a839—, jahel K 20'00—37—, krap K
2100—34'00 bramborů K 3-00—3-20, 1 bl jetelového
semene červeného K 140-00—180-—, ruského K 00000,
1 bl. jetelováho semínka bílého K 00:00 —00—,
máku K 86-—43'0, lněného semeneK 17-50—23 0, 100
kg žitoýchotrab K 16:00—00-00, 100 kg pleničných
otrab 1400—00'00, 1 kg másle čerstvého K t—
až 240, 1 kg másla převařeného K —'00—0000,
1 kg sádla vepřového K 1-76 — 0:00, 1 kg tvarohu
0-28—0-82, 1 vejce K 0*05—007, 1 kopa cerele K 0 0—
aš 000, 1 kopa zelí K 000—000, 1 kopa kapasty
K 100—400, 1 hl cibule K 3:00—4:00, kopa drob.
seleniny K 0-40—000, 1 pytel mrkve K 180—0'00,
1 bečka brašek K 00 — 00—, 1 bečka švestek
K00—0, 1 hl jablek K 000—00—. Na týd. obilní.
trh v Hradci Králové dne 7. břesna 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 145 hektol., žita
189, ječmane 93, ovsa 847, prosa 7, vikve 68, hra
chu 8, čočky 3, jahel 0, krap 25, jetelov. semínka
58, lněného semene 0, olejky 6. — 9.) Zeleniny:
zelí 00 kop, okurek 0 kop, kapusty 26 kop, cibule
59 hl, drob. zeleniny 60 kop, mrkve 84 pytlů,
brambor 126 bl, salátu O kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 hl, švestek beček 0, — 4) Drob.
dobytka: vepřů 6 kusů, podevindat 432 kusů, kůslat
100 kusů.

NEKRNRERNÉNKRRNNKN

Proti Volné myšlence.
Takový název nese právě vydaná brožurav „Ča

sových Úrabách“, jiš sepsal

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
ORP“ Stran 33. Cena pouze 8 haléřů. "Mg

Při hromadných objednávkách značné slevy,

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Časových Uvah'!
v Hradci Král.
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své vroucí díky,

velmi pečlivé vypravení pohřbu.

Spánemsvýms přibazonatva:Frant, |Fisoher,
o. k. gymn. profamor.
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Volební švindle.
(8) Pokračajeme. Má-li se národ zdravě

rozvíjeti, jest mu potřebí více svubedy, Jid má
býti uvědormován o svých právech, má se ma
vštípiti úeta k cizímu přesvědčení, ale také
větší rozbodnost při užívání práv občanských.
Jednotlivec nebuď sestměšňĎován, uechf 8e na
něho nedává svěrací kazajka ud despotů. Vzdě
lání ať proráží všude; tíro se národ zušlechtí.
Takble v různých variacích mlaví sami naši
protivníci. Ale jaký obraz rozvíjí se před na
Šimi zraky ve skutečnosti?

Málokdy vynikla tak veliká zdivočilost,
jakou bylo viděti na straně našich fanatických
nepřátel při volbách. To, co se dělo proti na
šim kandidátům, byly rány pěstí do tváře kul
tory. Rafiucvané barbarství slavilo triumfy nad
těmi, kteří chtěli užiti při volbách skotečné
svobody. Svobodal Agrárníci že bodou bájiti
avcbodu proti „tinářským zálodným choutkám“?
Že se postarají dobrovolně o rozšíření hlasu
vacíbo práva zlásky k utiskovaným vrstvám?
Tito nástupci pověstných Franců odírali ue
stoudné o blasy i ty občany, kteří již hlaso
vací právo mají. Žádná lež nebyla dosti ha
uebná, aby jí nenžili proti nám, jen když
vypoštění lži takové elibovalo aspoň chvilkový
úspěch, jen když se daly zmámiti dovy aspoň
do té chvíle, kdy se přistopovalo k volebnímu
osadí. Pokrok, uvědomění! Tskové maďarské
volby uekonány u nás doposud nikdy. Ani
socialisté při loňských říšských volbách ne
pracovali prostředky tolik odpornýrni, jako a
grárníci, kteří prý chtějí politickou mravnost
povznéstil Volební roch má tříbiti názory, má
býti školou vzdělavací. Ale co zůstává po du
konaných volbách na bojišti? Naučení, jak se
dá švindlovat, jak se dají ze strannické vášně
novinářské citáty drze i tiskem překracovat,
jak skerna, Jpicí ra jednotlivci, dá se rozma
zat na čela všech katolíků, jak se lze pomstiti
tomu, kdv nechce uznati, že by zazobaní die
táři chtěli obětavě pracovati pro celek národa.
Místo řečí výchovných mrskali „taky-katolici“,
dokazující své katolictví spojenectvím s evan
geliky, židy a volnými mysliteli, nemilosrdně
ty spolaobčany, kteří se nestydí za svoji kato
lickon víru před veřejností. Kde jaký klep Be
sehnal, hned se to utratilo. Venkov byl zasy
páván prolbanými letáky. Tohle měl býti vý

FEUILLETON
Žízeň aúklady čili zlost ajejí náslodky.

(M) Měl žízeň ubožáček! Kroky jeho vrávo
ravě nesly ho přes hřbety hrud a brázd, namá
havě zvedal těžké boty, bořící se do mazlavé
matky země, sípal a tuněl jako lokomotiva, když
dochází jí voda, pysky lepily se mu, patro práhlo.

"Inu žízeň je těžká věc a vodu píti pro Lojzíčka
je ta nejtěžší věc. Aspoň trochu kafe kdyby bylo,
když ne šedá s rumem! Mít tak šesták, to by si
dal Lojzíček bene. Ale kdepak! Matka nemá, pan
táta nedá a Lojzíček, ta dobrá duše, má žízeň.

lednách|
Cbudák Lojzíček! Měla to s ním jeho matka

kříži V mládí cbodil za maminkou, držel se její
sukně, ani do 14 let neslyšeli kalé řeči od něho.
V 15 letech mu tatík umřel, v šestnácti šel poprve
k muzice, v +9 letech už měl tatíkovo dědictví
prolumpováno.

Když se vrátil z vojny, byl z ného hotový
člověk; pít uměl, kouřit, holky prohánět, jen
vadil mu trochu červený nos. V 27 letech byl
s něbo otrbaný obecní rošťák »Lojzíčeke, strbaných
zraků, zdánlivě přihlouplý, ale chlapík drbaný.

A dnes zrovna měl žízeň jako rám. Pantáta,
u něhož se Lojzíček klackoval, dával mu za jeho

práce nestála. Beztobo byl u něho jen v simě;
v létě utekl a živil se všelijak, Od pantáty nemohl
čekati ani nového, matka nemá, žid na dluh nepočká.

Vzdychl bolestně.
L ..“

—————

chovný kurs našeho lidu. Tak pcobopován —
pokrok. Avi čeluější agrárníci neznají dobře
svého vlastního pr gramu hospodářského. Což
teprve lid prostější? Ale t> všecko jedno. Před
dobou volebního rachu vysvětlovala agrární
strana národohospodářské otázky příliš málo.
Před volbami však hned si vzpornněla na pr
třebn siroko založených poočných ex'ensí. Celé
zástupy placených kortešů vrbala slo jednotli
vých okresů. Jan co se uchvátí mandáty! Pak
zase může nastati klid — at už lid hospodář
ské otázce rozumí, Čili nic.

A volby samy dály se ve znamení tako
vého nekřesťanského a nevlasteneckého fana
tisu, jakóma neví rovno. Ministr Prášek za
pomněl, jakým „dobrodiním“ pro náš národ
jest německá strana Peschkova. Stoupenci
Práškovi ruku v ruce postapovali s Němci
proti českým katolíkům. Volby ve dvou okre
sech, kde se počítalo na jisté vítězství našinců,
chytráckým rozkazem shůry byly odloženy ze
due 25. únera na 28. února, aby zelení korteši
mohli po práci v jiných končinách společným
útokem v hustém šiku hnáti na posice zvláště
silné.

A lidé, kteří jindy se posimívají copařství,
byrokratismu, úzkostlivéma puntičkářství, ce
remoniím, najednou jako členové volebních ko
missí dokázali, jak jim jest vhoduým a víta
ným puntičkářství, byrokratistmus, copařské
Jpění na liteře — jen když tak mohli obrati
katolické kandidáty o hlasy.

Při volbě P. Záruby problášen za neplatný
hlas, kde bylo psáno místo „v Jiřicích“ nedc
patřením „v Jiricích“, kde bylo napsáno „falář“
místo „farář“ V Počátkách rozdávaly se vc
Jební lístky, vyplněné jménem protikandidáta
Zárubova. Marně dovolávali se katolíci pomoci
proti té bltavé ne; řístojnosti u hejtmanství a
místodržitelství. Za volební komisaře zvolení
vládními orgány valnou většinou mažové, kteří
se staví pr. ti katolickému hnutí krajně nepřá
telsky. Byli tovponejvíce pokrokářští učitelé.
Na odvislé venkovany dál ge veliký nátlak od
velkostatkářův a nájemcův. Agrární starostové
připravili katolíky o 500 blasů, nezanesše je
jako voliče, Dr. Hoídek z Chrudimě přispěchal
také pomoci proti Zárabovi, Ač jindy kolárek
nenosí, tentokrát si jej vzal, aby máti voliče,
Není takové počínání klerikalismem nejvybar
venějším? Kolárkem lapat prostomyslné voliče
aa———

»Pomáhej Pán Bůh.«
Obrátil se nevrle: »Dejž to Pán Bůh.«
«Mladej, poslechnou, jak pak daleko mám

ještě do Zelevčic 7:

tovní, *To by se mohlo něco vydělat.«
»Asi půldruhé hodinky, milostpane, ale půj

dou-li přes les, ale voni tamtudyma netreféjí,
tak to trvá tři čtvrtě hodiny, Kdyby chtěli, já bych
jim ten kufr vodnes a tudyma je zaved.«

*Tak tu mají tu tašku; daj pozor, jsou v ní
sklenice, nerozbijou tols

Jsou bez starosti, milostpane, já se skleni
cema umím chodit.

»Tak žádný kšeft,pane Lóvy, šádný? Kouknou
se, to je dobré zboší, fajnový koňak, prová slivo
víčka, jamaiský rum, všechno pravé s vignetou.«

»Ale už mě z ají, pane Witgenstein, že nic
nekupuji; já objednávám přímo(«

Chudak Lojzíčekl Očima poblcoval srovna
všechny tv pestré obrázky na lesklých lehbvích
s jiskrným žlutým, červeným, zeleným atd. obsahem.
Aspoň drobet kdyby měl! Jen uképnout na jazyk,
na špičku jen, aby okřál od té hrozné žízně, která
hodinovým pochodem přes les byla vyvedena na
míru nejvyšší,

Cestující s likéry zavřel tašku zlostně,
*Tak jdou, mladej, půjdeme.«
Lojzíček skočil jsko jelen k obalu, jenž za

krýval jeho tužby.
»Dovedou mě k panu Janákovi, hostinskému |«
Stalo se.
*Tak co jim mém za to dát, že mne dovedli

k tomu sloději Lówymu? Bestoho to dělá všecko

Imserty se počítají levně,
Obnov.: vychásí v pátek v poledne. | Ročník XIV.

do sítí strany té, která právě o katolictvu nej
hůře iže a které statečné pomáhali v okrese i
židovští agitátoři ||

Když v Pacově Vacek hodně se nabušil
do naší strany, vzal si slovo V. Myslivec. Ale
tu 20 mladíků s jedním učitelem p.čalo hvízdat
na pišťalky. A tožili se tak čtert hodiny, tak
že replika byla zmařena.

A teď těch bezectných lží v letácích, jež
rozhazovány po okresel

A pak měly být svobodné volby! Pak se
mělo zjistiti, jak „národ promluvil“l

C) pácháno v boji proti br. Sterabergovi,
to nebyly jen čachry, to bylo hotové spikoutí
násilníků podle široko založeného pláuu, Drc
myšleného do všech podrobucetí. Bylo předem
astanoveno, že Sternberg padnout musí af tak
či onak. Pokrokářsko-zelený tribunál rozhodl
za pomoci vládních orgánů již předem o osudo
kandidatary, vládě tolik nemilé.

Wy volebních komisí povolání výhradně
pokrokářští učitelé.

Vybrůžky, sliby s úplatky pracovaly plnou
parou, kde se jen trochu čekalo výsledku.

Jenoi něco málo z tobo bahna avádíme.
V Ohnišově volilo Sternberga 18 voličů. Z prc
testa zaslaného hejtmanství novoměstskému:
však se dovídárne, že komise ozaámila 11 lístků
pro Sternberga odevzdaných, z nichž 5 uznáno
za neplatné. A přece všech 18 bylo stejně a
správně vyplněno. Tak avádí trestní oznámení.

Die úředního protestu četl v Šonově přad
seda H.fman 7 ltstků Holancových, uesprávně
vyplněných, tak, jako by vše bylo v pořádku.
Zato však v Bystrém s 53 lístků Slernbergových
usnáno sa neplatné celých 43 se sáminky nejmalt
chernější. Listky vyplněny správně, ale —alo
zamítuaty proto, Že na nich udáno bydiiště
Sterobergovo poaze slovem „Vídeň“ a nikoli
dopodrobna „Vídeň L“

V Třebešově uznány za neplatné 3 lístky,
vyplněné takto: Vojtěch Steroberg, hrabě, říš
ský poslanec, Vídeň-I., pak lístek vyplněný :
Vojtěch brabě Sternberg ve Vídni, říšský po
slanec, a ilatek: Vojtěch hrabě Stermberg, říš
ský poslanec, Vídeň I., aaproti tomu uznány za
platné lístek: J. Holanec, učitel ve Valu, a listek :
Holanec, Val (bez udání křticího jména), v Křo
vicích za neplatné prohlášeno 13 lístků pr> hr.
Sternberga odevzdaných, ač vypločny byly
přesně podle úřední vyhlášky: Vojtěch hr.

(O
sám. Tu mají zlatku, ať se mají dobře a tuhle
mejí jednu flašku slivovice, je pravá srémská, ať
jim ten jejich nos dostane zdravější barvule

Lojzík obé popadl a div dobrému sgentu
ruce nelíbal. Teď má vyhráno. Zlatku dá mamince,
ať má na kafe. Pak si zaleze do hlídačské boudy
v sadě a v klidu a tichu požije ten vzácný mok
v té Hašce, Ubíbal pln radosti domů.

»Ukážou, Lojzíčku, co to dostalile
Pan Lówy stál na prahu krámu a usmíval se

milostně.
»Ale takovou panenku, krásnou, jako ma

lovanous, ukazoval radostně Lojzík.
»Vědí co, pane Alois, já jim poradím. Na

ně je takováhle moc slabá, oni potř bujou něco
tíznějšího, jé jim za tu flašku dám plnou flašku
šedé s rumemle

»[ čuc, to bych se okrad'.c
»Tak jim dám dvě, aby věděli, že jich mám

rád le
»Poslechnou, pane Lówy, mne neošidějí, ta

flaška má sverte zlatý dvacet nejmíň, daj mi tři
tlaše šedé s rumem a je vaše.«

»No tak jdou, já jim jednu bned oaleju,
pro ty druhé si mohou. přijíti zítra, až budou
mít chuť.«

»Ne, jen mi aspoň ty dvě nalejte hned.«
Šťastnější než prve, se dvěma objemnými

lahvemi ubíhal Lojzík domů, matce dal zlatku a
spěchal do boudy, Ó jak mu bylo blaze! Obě dvě
léhve vyprázdail; pak přepadl bo sladký spánek.

Drubý den měl šíseň ještě větší. Zašel k pann
Ldvymu pro třetí láhev. Ale pan Lóvy nechtěl o
třetí lábví nic věděti, Cosi prý udělali, to si včera
vzal a vypil, Lojzíček -se zlostí necítil, ale třetí



systém prof. Zengra

Poděkování.
V těžkých chvílích po ztrátě našeho milovaného p.

Václava Sternberga,
hóteliera v Adalbertinu,

Za rodinu:

Anna Sternbergová,
choť zesnulého.

Pi

Ubřbběě

zúrokuje veškery vklady

We-4'2"0 m
Záruka obce, poplatníků a spořitelny,
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

| —— Založena roku 1862. ——

pe

Ve vlastních domech č. p. 117 a 118, Malé náměstí,

přijímá vklady na

We-4.. "0
ode dne vložení do dne vybrání.

Stav vkladů dne 31. prosince1907. . . . K 1,018.550-01

Záruka:

Členské podíly. . < . « « K. 7252146 m
Záruční fondy . . . + « « « ». 149.869-94
Reality. < . +.. +.. »—161.000—
Cenné papíry a přebytky » | 287.921-90
Zápůjčky hypoteční: . » 1,022.451-74
Zápůjčky směneční > 354.317-95 í

K 2,046.082-99

Záložna podléhá povinné revisi »Jednoty záložen pro Čechy,
Moravua Slezsko«a byla posledně rovidována roku 1907.

Nejlevnější a nejvkusnější |

dětské vozíky

Jos. Ježek, deskya válce
v Hradci Králové. nejsolídněji koupíte

Žádejte cenniky.

Kupte sl tyto spisy:

Píše Jiří Sahola, Cena 4 K.

Píše Jih Sahula. Cena 1-10 K.
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Příloha
Na povznesení venkova.

V Německu, jak i České listy hospodářské
psaly, sřízen nedávno spolek, jehož snaha nese
se k tomu, aby se venkov vlastní silou po
vznesl. Účel spolku jest dalekosáhlý. Naproti
vliva moderního kapitálu musí býti stavěny
kapitály celých obcí, V každé obci nutno vzbu
diti a posíliti dražetevní rach — drožetva
úvěrní, nákupní, prodejní. Čeleno mosí býti
veškerémo lichvářskému využitkování venkov
ského lidu a potírán všechen podvod na venku.
Raiffoisenky, opatřování laciného úvěru jsou
cílem organisace tohoto apolka. Lid vede se
k šetrnosti ož jako dítě, a aby nebyl skraco
ván obchody, zaopatřuje se chlebem a jinými
potřebami bez pomoci překapníků. V obcích
aby chudina měla kde pásti, udržají se občiny
a na účet obce se huojí, aby trávu rodily.
Podporuje se výdělek na venkové tím, že se
navádí lid k pěstování ovoce, zeleniny, kracio
nelnějšímu chovu drůbeže, králikářstvía j., že
se mu opatřojí nové zdroje práce a příjmu
tak, jak toho dovoluje kraj a jeho půda, jeho
průmysl a zaměstnání lidu na venkově. I ře
mesla na venkově podpoří spolek tento. Domácí
průmysl, který v mnohých krajinách s chadší
půdou umožňuje živobytí obudým venkovanům,
podporaje tím, že organisuje proň nákop 8u
rovin a prodej výrobků. Všímá si dále otázky
dělnickéi tím, že podporuje zavádění mzdy
natarální pro dělnictvo zemědělské, podporuje
chov drobného zvířectva, koz, vepřů atd., na
bádá dělnictvo k docílení vlastního bydliště,
k pojišťování, atd.

Střediskem těchto snah v obci bývá obecní
dům, kdež konají se občasné kursy a před
nášky pro ženy a dívky z obora hospodářství,
o škodlivosti alkoholu, tam vede 8e mládež,
jak by zužitkovala čas, kdy jest v hospodářství
klid; tam navádí se lid, jak by i na venkově
zaváděti mohli vodu pitnou, využitkovati vod
ních sil k výrobě elektřiny k osvétlování a
k pracím v hospodářství atd.

Zvláštní vábu klade spolek na zušlechtění
mysli a mravů lidu venkovského. Tak láska
k rodišti, k vlasti podporuje lid tím, že jej
navádí k tomu, aby si domky a byty dle mož
nosti činil přívětivými, aby daů svátečních a
prázdných dnů v zimě užil přiměřeně tak, by
ge v domově svém cítil šťastným. Pečuje a na
vádí venkovany k vzdělavacím a zároveňi zá
bavným večerům podporou hudby, zpěvu,
dětských her, slušného divadla, udržováním
starých národních elavností, zachovávánímm,roz
šiřováním národních písní, uschováváním pa
mátek ze starších dob v jakýchsi takořka vec
nických musefch. Opatřaje lida zdravou četbu
a omezuje Šíření se otravného tisku, a k ozdobě
příbytků rozšiřuje laciné a dobré obrazy, A dle
možnosti, kde to jest i praktické, hledí udržeti
starý způsob selských staveb a zachovati ná
rodní kroje. Vesnický kostel a hřbitov održoje
v nejlepším pořádku, po návsích vysazuje
stromy, kolem zabrad a jednotlivých pozemků
zavádí živé ploty, budí lásku k stromoví atd.

Provedením tohoto programu vzkvetl by
i venkov náš. Není to úloha nemožná, jen třeba
v každé obci několik obětavých lidí, kteří by
spoluobčanům svým ukazovali cestu k lepším
časům. Práce taková se zaplatit nedá, ta se
maosíprováděti obětavě, nezištně. Naše hospo
dářské spolky a Raiffeisenky věru mohly by
tento úkol vzíti do svých rukou a částečně jej
již provádějí.

Kulturní hlídka,

Vášné slovo vášeného spisovatele ve přečiné moderního posérství naší mládeše. Jar. Hil
bertovi nelíbí se Jiráskova „Šamota“, která ve
lice přilehavě oharakterisoje výstředností mladi
atvých pídimužců, kteří se staví na vysoké kothu
rny, aby se zdálo, že jsou velikány. Hilbertozval
se proti Jiráskovi ostře; známka to, že satyrické
šleby Jiráskovy faly do šivého. Jirásek však od
pověděl v „Národních listech“ raslánem dne 5.
břesna. „Nikdy jsem Be neozval na kritiky týka
jícíse mého díla literárního,ani ne na takové,jež
zúmyslně je snižovaly, ba i surově se ho dotekly.
Dnes poprvé se ozývám Vám, ale také ne proto,
co Jate napsal o mé hře Samota včasopisu
Venkov, ale pro úvod k toma referátu.
Přede vším Vás upozorňuji, že v Sa motě není
mic o mládeži „starší pracovníky nectící“, jak vy
to ve svém článku citujete. Nikdy jsme „nízce no
podezříval mladost“, „nekaceřoval“ jsem a moka
ceřaji mládí, nemám žádné „nenávisti k němu“
e nemohu ji tedy propagovati, jak mne ob
ete. Přečtěte si Samotu (za představení vám s

uálo) a uznáte, budete-li objektivný, še ty
šlehy nejsou proti mládí a veškeré mládeži, nýbrš
že švihly jen po „směšných výbomech a příživných
vlěsíchna nevém kmeni,po pěněabublinásh,jež

plynou s novým proudem. Upírám vám právo,
abyste tyto jednotlivé zjevy, které jsem do ovzduší

mládí pro moje veřejné snížení. Nejsem proti novým
cestám, vedou-li ku předu, to je v Samotě také
řečeno, a rád uznávám, co naši mladí krásného
napsali, protože miluji literataru a přeji pro národ,
aby rozkvétala co nejrozmanitěji. A ještě o lásce
k vlasti naší mládeže — ase neprávem mne ob
viňujete, neboť mluvě o národním nibilismu pravím,
že je u části naší mládeže.“

Euckenova nábošenská filosofie.Jméno Eucken
stává se i u nás stále popalárnější. Filosof ten
není sice našinec, ale jest mužem hledajícím pravdu
vážně. Jeho filosofii nevede osobní vztek proti té
neb oné konfessi, nečiní filosofii svoji služkou
osobní ješitnosti. Sděluje tolik, co po dobrém a
objektivním studiu za skutečnou, nestrannou pravdu
uznává. Není bezradným skeptikem nebo mělkým
náboženským lyrikem. Pověděl mnoho positivního,
co nutí blavy vágaí svobodou rozpálené k váž
nějšímu nazírání na skutečnost. V „Hlídce Času“
ze dne 11. března stručně se pojednává o hlavních
problémech náboženské filosofie Euckenovy. Před
kládáme z úvahy našemu Ččtenářetvu aspoň něco.
„Hlídka Času“ praví, že Eucken jest i u nás
znám jako vážný a těžký myslitel. Dále se uvádí
jádro násorů Evckenových: „Život, toť nejvšeo
becnější, všeobsahující pojem, v něm jest hledati
skutečnost. Skutečnost se tu nalézati musí, neboť
jinak nejen že by život neměl emyslu, ale ani
žádná vědecká a soustavná práce by nebyla možná,
nebylo by pravdy, nebylo by nic věčného, času
nadřízeného... Je-li jaká nadsmyslnáskutečnost,
jako že jest, nebot o tom, že za tím, co jest po
znatelného, vězí něco nepoznaného, nepochybuje
snad nikdo, a jako že musí býti (tot také postulát
podle způsobu Kantova), tož je to samostatný ži
vot duchovní, život tedy, jenž Stojí nad individuem
i nad přírodou. Tato myšlenka, myšlenka o sa
mostatnosti duchovního života, je základní kámen
Euckenovy filosofie. A 8 tím jest i dána myšlenka
absolutního duchovního života, Boha. Tedy my
Šlenka vyšší skutečnosti jest dána z prostého po
sorování životního procesu. Tím jsme se přiblížili
k náboženství, ale tím ještě není nalezeno nábo
ženství samo. Neboť náboženství není pouhé vě
dění o uvědomělé moci, která jest vyšší než člověk,
ne, náboženství je poměr celé člověkovy bytosti
k této moci, poměr stálý a živý. Jde tedy o to,
konkretně vyjádřeno, máme-li nějaký poměr k tomu
samostatnému absolutnímu duchovnímu životu, ži
votu světovému. A tomu Eucken přisvěděuje 8e
vší rozhodností. Neboť nejen že se život ten nás
dotýká svými účinky, oD Se nám i podává jako
celek a způsobuje v nás úplný obrat naší bytosti,
takže se stáváme též nositeli světa duchovního.
Nejzřetelněji to můžeme pozorovati u tvůrčích
duchů, kteři se vždy cítí býti vedeni a pozeni od
nějaké vyšší moci, vděčně a oddaně vyznávají, že
jsou nádoby nadřízených il. A co platí o těchto
vrcholecb, to platil pro veškeru práci a rozlišuje
všude pravou kalturu duchovní od pouhé kultury
lidské, od kulturní komedie. Euckenovi je pravá
kultura akt náboženský, neboť jí proniká lidstvo
k vyššímu světu tvoříc nové hodnoty. V pravé
práci kulturní vězí náboženský element, jenž však
teprve bojem dochází plného rozvoje... Nejvyšší
náboženství, to jest ta, jež mají myšlenku vykou
pení, popírají vesměs svět a život jakožto původ
sla a utrpení. A kdežto na př. budhismus při
poubé negaci zůstává, staví křesťanství před lidatvo
ideály positivní, „království čisté vniternosti“, a
vyžaduje tak aktivitu. V křesťanství jdon paralelně
nÁno“ a „Ne“. „Ne“ se vztahuje na tento avět
8 jeho utrpením, „ano“ na život nový, vyšší, nad
smyslný. To, že křesťanství má vedle svého ne i
avoje veliké ano, jest jeho podstata. Tuto význam
nou a bezpříkladnou okolnost jest míti na paměti
a při tom nsilovati o obnovení myšlenkového světa
křesťanství po jeho stránce formální. My dnes po
třebujeme svobody a dálky, hloubky a substance.
— A tu se Eocken dotýká dnešní náboženské
krise. Mluví o ní velice vážně a opravdově.
Její podstatu shledává v rozporu moderního my
šlení a křesťanství. Kdežto moderní myšlení po
važuje obrat života k něčemu positivníma za svůj
vlastní čin, za výron své vlastní přirozené míly,
problašuje křesťanství tento obrat teprve za možný
skrse vnitřní obnovení člověka, jež plyne z poměru
k Bohu a zpřisvědčení životu po předchosím jeho
popření. Tento rozpor myšlení „imanentního“ s
myšlení křesťanského jest [naprosto nesmiřitelný.
Eucken proto zcela rázně odmítá všechny pokusy
kompromisů i malicherné apologetiky a staví se
rozhodně na stranu křestanství. Nebof se stano
visks přisnávajícího duchovnímu životu tamostat
nost še jeví ono imanentní myšlení nedostatečným
a spleteným. Z toho a vůbec z každého hlubšího
myšlení se dá sonditi na neochvějnost náboženství,
a jsou příznaky zde, še máboženství je na po
stupu.“

To jsou sřetelnější a tivnější slova, zoě
korých. Ovšem

jakájm úlýcaalis ústproti Euckenovunásoru o popírání svóta a života

náboženstvím dalo by se dosti mnoho namitati,
Ale přemýšlejme o jeho vývodech jiných!

Masaryk se prohlásil za „učedníka Ježíšova“,
od něho prý se naučil morálce; oa drahé straně
pak chválí socialisty, jichž listy si činí přece ze
samého jména Kristova pustý pošklebek, vychva
luje a nechává ve svém Časopise vychvalovati
Machara, u něhož křesťanství platí za jed a který
radí i židům, aby ge prohlásili za athoisty. Zato
Masaryk s plnou vášní obořuje se na ty, kteří
Krista velebí.

Školský obzor.
Večírek dámského odboru spolku pro

českého dívčího gymmasia na Král. Vinohradech.
Minulou neděli mělo české gymnasium slavný den,
jenž dokázal, že ušlechtilá moderní myšlenka, po
vznášeti dívčí vzdělání na základě křesťanském,
vítězně si razí dráhu do všech krubů, bortíc plané
předsudky a získávajíc všude rostoucí sympatie.
Do sálu vkusně vyzdobeného, dostuvila se nejvy
branější společnost z kruhů pražských. Vznešenou
návštěvou poctili večírek: J. M. odp. Method
Zavoral, opat a prelát strahovský, předseda spolku,
J. Exec. Marie hraběnka Coudenhbove-Trautmanne
dorfová, choť c. k. místodržitele, J. 0. Marie říšská
hraběnka Lažanská s komtessami Terezií a Vile
minou, J. J. Františka princezna Lobkovicová, J. J.
Vilemina princezna Lobkovicová, J. J. Karolina
princezna Lobkovicové, J. O. Helena hraběnka
Latour, J. O. Marie hraběnka Latour, J. O. Josefa
hraběnka z Westpbalen, J. O. Kunhuta hraběnka
2 Hososů, J. O. Markéta hraběnka Chborinská, pí.
baronka Etelka ze Speens-Boodenů, J. J. Ferdinand
Josef, dědičný princ Lobkovic, J. Exc. Karel hrabě
Ervín-Nostic, J. O. René brabě Latour, Jeho
Urozenost Vojtěch baron Deresónyi, pl. A. Žáková,
chot starosty města Žižkova, pí. Zachová, ehoť
staveb. rady král. hlav. města Prahy, pí. Ant.
Pixová, choť místodržitelského rady, pí. M. Čančí
ková, vdova po vrch. radovi, pí. Frant, Kohoutová,
choť c. k. vrch. inženýra, pí. M. Konerlová, choť
vrchního rady, pí. M. Pavlíková, choť c. k. vrchního
inženýra, atd. J. M. Dr. František Kryštůfek,
kanovník, professor a dvorní rada, vdp. P Raymund
Hummel, opatský sekretář na Strahově, dále vdpp.:
Josef Šprongl c. k. professor, Josef Ruml, farář,
A. Benda, katechete, Ant. Kašpárek, farář, pp.
JUDr. Jaroslav Maýr, c. k. vrchní rada zem. soudu,
dr. Alois Herout, ředitel, Čeněk Brabec, továrník,
Václav Tichovský, vrchní inženýr atd.

Vzácné hosty uvítal J. M, ndp.opat a prelát
Method Zavoral překrásnou, bluboce promyšlenou
i procítěnou řečí, jež všechny přítomné strhla
v nadšení. Nato rozvinut bohatý program. Po sbo
rovém zpěva pravý údiv vzbudil uměleckou hrou
na piano J. J. Ferdinand Josef, dědičný prine
Lobkovic, jenž ukázal se mistrem prvního řádu.
Neméně stkvělého úspěchu dosáhla pí. Lotty Tra
kalová, choť c. k. univ. profegsora a feditele Stra
kovy Akademie. Oba provásel bouřlivý potlesk.
Velmi čestného úspěchu dosáhla svou brou na
bousle slč Zdenka Tichoveká. Slečna K. Haschová
zapěla dovedně několik písní, jichž přednes byl
odměněn všeobecnou pochvalou. Večírek zakončen
byl humoristickým výstupem. Nádobí k večírku
zapůjčila zdarma a ochotně firma Neff, nábytek
firma Bedřich Nedbal z Vodičkovy ul., podobisnu
Jeho Emineuce dvorní fotograf J. F. Langbans,
koberce firma Gottwald, květiny elevné opatství
emauzské. Cakrovinky dodala firmaAnt. Berger,
koblihy firma Kópf ©%Jáger. Pravý údiv umění
kuchařského vzbudil dar pí. Joži Krátké, choti
velkorestaaratéra na Žofíně. Svou nepřítomnost
omlavili: J. J. Anna kněžna Lobkovicová, J. 0.
M. brabénka Zedwitsová, pí. Kateřina Hronková,
choť c. k. dvor. rady, pí. Jana Krupičková, choť
e. k. vrchotho rady, pí. Libuše Bráfová, choť c. k.
úniv. professora, pí. Marie Veselíková, choť sta
rosty města Nuslí, dále vdpp. dr. Jar Marek, ka
novuík a prelát, dr. M. Karlach, probošt, dr. Jos.
Burian, prelát Jeho Svatosti a děkan, P. Gerlach
Dvořák, převor na Strahově, p. dr. G. Mazanec
s chotí atd. atd. Dámský výbor: J. O. hraběnka
z Clam-Martiniců, předsedkyně, J. O0,Teresie prip
cezna Lobkovicová, místopředsedkyně, pí. Růžena
Zítová, choť lékaře, II. předsedkyně, pl. Lotty
Trakalová, choť c. k. univ. professora a ředitele
Strakovy Akademie, pokladní, slč. M. Veselá, uči
telka, tajemnice, alč,Jana Čechová z Czechenhersů,
pí. M. Lerchová-Kordačová, pí. Emilie Čechová
s Csechenherzů, sič. Fr. Worlová, učitelka.

Vykříšení nábošenské ve Francii.
Stále jasněji jest patrno, jak 8e francouzští zednáři
svým překotným a savilým bojem s katolíky pře
počítali. Myalilí si, že po besohledném oloupení
církve bude s katolictvem konec, že úplné vybla
sení ducha katolického jest jen otázkou čnsu, že
vlastně zničení stane +e v době děhledné. Ale
duch, který obživoje, který touží k výšlnám, at
dal si svásati perati. Právě uyní sesiluje se dlý
reach katolický, který v brzké době bude tyranům



šeliti velice úspěšně. Pařížský „Figaro“ uveřej
šuje zajímavé správy o zvýšené činnosti světakých
dobrovolných učitelův a učitelek, vyučujících —
katechismu. Zvláště učících inteligentních žen jest
počet veliký. Roku 1886 učilo dam 200, nyní vy
učají soukromě a dobrovolně paní a dívky v počtu
90.000. Tedy počet jejich jest proti r. 1886 sto
násobný. Učitelé a učitelky navštěvují rodiny
zvláště předměstské, kde rozptylují úžasné před
sudky, vnuknuté lidu požidovštělým tiskem. Ovšem
že to jest práce perná, vyžadující vpravdě apo
štolský sebezápor, ale Bůh jí žehná. „Congrés
national de Voenve de catechisme“ má svoje ústředí
v Paříži a filiálky v každé diecési a farnosti.
Církev, která byla surovou mocí fysicky ponížena,
vychází ze zápasu jako morální vítěz. Dobautrpení
ji očistí a povznese.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Koho chtěli socialisté svolit: sa říšského po

slamce sa venkovské obce na Kostelecku a Rych
novsku. Byl to radý předák Martin Šváb, jehož
podobizna se stkvěla v slavnostním čísle „Vý
chodočeského Obzor“ wezi obrazy jiných
socialistických kandidátů poslanectví. A Šváb
měl výřečnost znamenitou — jako jiní sou
drazi. Kdyby splnil na sněmn padesátý díl
toho, co rozdával zatím plnými ústy užaslým
domkářům a dělníkům, mob! by se čítati mezi
nejhorlivější a nejobětavější zastance lidu. Není
diva, še při tom slibování obdržel při první
volbě tolik blasů, až se dostal do užší volby
s agrárníkem Chaloupkou. Naši lidé se sebe
zapřením odvrátili zvolení socialisty Švába
tim, že dali hlasy straně Chalonpkově. Spolkli
na chvíli urážky, jimiž je agrární tisk předtím
zasypával. Ale přes to mnoho prostomyslných
lidí, kteří sedli na lep socialistický, si myslilo,
jak by se přece jen Šváb pro lid obětoval,
kdyby byl zvolen.

A vtom bác! Neuplyval ještě rok od
oněch pohontých voleb — a lišákoví svlečeno
roucho beránčí. Ten, který sliboval, jak se pro
chudé obětuje, poznán najednou jako velkýsloděj
samých rudých soudruhů. Noviny oznámily, že
vůdce a sekretář soc. dem. organisace zedníků
byl zatčen pro zpronevěru 2577 K 48 b. Ko
nány dne L. a 2. t. m. dvě bouřlivé konference
říš. svaza stav. dělníků, při nichž zpronevěra
vyšla na jevo. Šváb prý chtěl vrátiti 1200 K
hned s podmínkou, že bude ponechán ve službě +
ostatní prý splatí později. Tentokrát však 800
drazi měli tak veliký dopal, že zapomněli na
ututlání. Oznámení c. k. státnímu zastupitelstva
ačiněno.

K jaké. slepé nedůslednosti vede fanatické
násilé socialistické. V Neobracku u Scheibbsu
socialisté zastavili práci za tím účelem, aby
vynotili propuštění křest. dělníků. Tentokráte
však továrník ukázal zmažilost, odmítl nale

. báví rudých „přátel dělnictva“, kteří nevinné
a pokojné katolíky chtěli ve svém fanatistu
zbaviti chleba. Když vechtěli s jeho lidumilným
a spravedlivým rozbodnotím radí soublasiti a
ve stávce vytrvali, začal přibírati do práce
Lřesťanské sociály, jichž se hlásilo dost. A co
socialisté? Začali nadávati nově přibylým děl
níkům stávkokazů'| Jest možnadrzost ještě
větěí? K zdolání surového teroru, k záchraně
existence spolubratří přicbázejí dělníci katoličtí
do továrny. Ale to jest dle rodých strašný
hřích! Křesťanští sociálové měli podle všeho
pomoci rodým v uvásilnictví proti vlastním
stranníkům. Naposledy budou ještě radí be
rápkové žalovati, jak jsou přidělením práce
křesť. sociálům — znásilnění. Bezoblední ne
citové žalují, jak jim „ubližují“ jiní.

Také přátelé všeobecnéhohlasovacího práva —
a'e jen pro sebe. Co už švindlů natropili Ac
cialisté při volbách, aby lidi jiného smýšlení
o hlasovací svobodu okradli, o tom by byly
veliké knihy. Nově v saské Kamenici (Chemnitz)
byly zrušeny volby do místní nemoc pokladny
pro rudé přehmaty. Předseda Hauschild a
spolučlen výbero Landgraf, kteří byli členy
městského zastupitelstva, byli pro svoje ne
poctivosti, spachaté při oněch volbách, svého
úřadu zbavení, Ostatní členové dostali důtku,

A ease triumf rudého tervortiamu. Stojí za
znamenání, koho obhajoval dr. Bouček — res
listický barcovník svobody. Na stavbu školy
v Radlicích přijat byl dělník Závorka. Rozamí
se, že si bned na něho radí kollegové došlápli,
aby platil na socialistickou orgauisaci. Nezu
plati-li, musí jíti z práce. Star. dělník, mající
nezaopatřené dítky, nějak we neměl k placení
výpalného. Domníval se, že občanská svoboda
i pro něho platí a že nežije pod koiandew
vyděračných bosenských pašů. Ta socialista
Rad. Jamník a Joa. Lomivek (víckrát už soudné
trestený) oblásili u zaměstnavatele a stavby
vedoucího, že dělnictvo přestane ibned pracu
vati, jestliže nabude Závorka propoštěn. Sám
svcialista Kocan iněl lítost vad starcem a ajal
ee ho. Tím však plobl do vosího hufzda; 80
cinit6 žádali, aby i Kvcán byl propuštěn. —

Tadíž Závorka i Kocan s práce propoštění.
Dohra děla se před pražským soudem. Před
voláno 16 svědků; skoro každého musil před
seda senátu napomínat, aby nemlůvil jinak, než
mlavil při předběžném vyšetřování. Rozumí se,
že obžalovaní necitové už věděli, jak se vy
krootiti. Přišli prý jen oznámiti přání dělnictva,
nečinili žádoého nátlaku. Někteří svědci už se
na všecko dobře „nepamatovali“. Ovšem že vob
žalovaní — jako obyčejně byli osvobození. Když
Závorka líčil, jaká bída ma nastala, když byl
práce zbaven, jak nuzně živořila rodina z výdělku
ženy, obžalovaní se emáli. Stařec též řekl, že
chtěl platiti 30 haléřů týdně, ale radí chtěli
70 haléřů. A ty necity, kteří byli tak horliví
v udolání svobody spolobližního, obbajoval dr.
Bouček. Inu — žijeme v „zklerikalisovaném“
Rakousku. Který katolík se neřídí komandem
radého karabáče, pro toho právo na občanskou
svobodu neplatí. Takovému se nejskrovnější
sousto bezcitně vydírá z úst. Tak jsme pokro
čili se svobodou.

NRAŘŘÁŘAŘÁŘÁÁÍŘÁÍÍŘÁK

Veledůstojnému duchovenstru
doporačoje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačství ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. (45.
(dříve Praha II. čp. 1926)

*

k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spocielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty 80

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce

Ů k volnému nablédnatí.

velmi krásnou, mnoho milionů všech druhů, nabízí
Rudolf Hacker, c. k. lesmistr v Hradci Králové,

z vlastních rozsáhlých školek, obzvlášť:

smrk, © 2—4letý, školený, tisíc za K 340 až 13:—
borovici1—2 „ » „on nl60 4 7—
modřín1--3 „, » „1+ 280, l2—
akát, 20 až 170 cm vysoký „ „ » 130 „ 25—
dub, obyčejný a americký + » » 030 20—
dále: borovici černou, hedvábnou, modřín japonský,
tůju, jalovec viržinský, jasan, javory, olše, břízu,
jilmy a mnohé jiné druhy. Balení do mechu, zdarma,
koše v ceně výrobní. Žádejte cenník, který ob
sahuje krátký a jasný návod pro neodborníky.
Sazenice jdou dráhou jako rychlozboží za

cenu zboží nákladního.

999o.
Kuptesi důkladnýspis: "ji

Z domácnosti sociál. demokrafů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 b, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král.

R
Důležité upozornění.

Vys. důsf. duchovenstvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a pensionátům!

Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákas
níkům, že rozňřív evůj závod, měl jsem na zřeteli,abych
za stoupající drahoty byl s to, levně a spravedlivé po
sloužiti zbožím nejlepším. Proto jest mi umožněno při
odebírce aspoň tří kusů s veškerého sboší čítatí ceny
tuctové jako pro obchodníka, abych dokáral, že možno
dosud s velkou výhodou potřeby své u firmy křesťanské
obstarati.

„ | Na skladě u velikém výběru mám zboží: mýdla
toiletní, hygienická ve všech vůních i cenách. K
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,

hřebeny,komcitky, barva na vlasy, vůně ve stkvostnýchkasetách pro dárky, osvědčené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobnýchjehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vóbec veškerého druhu
toiletních potřeb.

Rorneš tdeliképotřebya prácevlásenkářskévyrábím
Vlasy ustříhané nebo vyčesané kupují sa nejvyšik ceny

ONE“Cenník na požádání zašlu obratem pošty. "NG

Na přání dovolí si osobně přijíti ne vzorky a podati
žádané vysvětlení v úctě

Václav Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a toile'ních potřeb

v Praze-l., Eliščina tř. č. 1.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
Rtouto ochranoou známkou.

Pardubice

'ojtepom9381Z:90611$PUOI

"0061ZHBJOTIBPpom9812Zlatámedaille

Videň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!

„M ONOPF OL“
nkelová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.

Ručíme za absolutní Čistotu našeho mýdl a
8 vrapou obnosem K 30.000.

Založenor 1860. StátnícenanavýstavěvHořslch,

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
na českém soverovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásoboný sklad

hotových pomníků leštěných
pánům koupčchtivým k laskavému sblednatí.

Mramorové zařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenatvo, že veškeré

leštěné práce provádějí se v mém závodě, o
čemž kuždému inožno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporečují obecenstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem.

Račte dáti přednost domácímu závodu.
Abych podal důkez svojí průmyslové zdat

nosti, upozorňuji, že možno v mém podniko
kovpiti leštěný žulový náhrobek jiš od 100K

počínajíc.



Doporučujeme ==——————

o00e 00
© „odborný pozlacovač

JI. ŠTÁDÁL|pro práce kostelní
doporučuje závod svůj veledůstojnému
duchovenstvu as] patronátním úřadům
k opravování a přezlacování oltářů,
kazatelen, křížových cest 1 ve
škerých chrámových předmětů jakož i
k opravě pomníků, a železných
náhrobních křížů, zlacení písmaa
různých předmětů venku se naléz-jících
sa ceny |mírné. Taktéž dodávám celá
nová Chrámová zařízení v kuž
dém slobu a provedení čis'č uměleckém.
Plány a rozpočty zho'ovuji úplně bez
platné a k ústnímu jednání dos'avím se
na požádání taktéž bez nároku n» ce
stovné. Mnoho pochvalných u nání po
ruce a bronzová státní medailie 4 vý
stavy v Pardubicích. Zdrodďzalož. r. 1898.

krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel | .

©.k. vojen. a úřednických ústavů

vwHradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporočuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení =——
w ©oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemných suken

všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště,

Račteprohlédnoutivýkladnískříně. "SUSEJUPEJNÁAHNOUP9I404d03204

Solidní a vzorná obsluha.

Služební výkaz
jako příloba k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 3., etr, 32)

dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
za lK

wbiscupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

f.XXXXXX AODOOOOCXXX

C. k.mistodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

K

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“,
Zápiecé 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

|

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovo ho máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.=]*E
TABLA

v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějších
provádíR 9

s“ c. a k.

dvorní fotograf

SA Králové,
Adalbertinum.

Fotografie nejlepší!

Fotografování pří světle umělém

OMB* v každé hodině večerní. =“

(Patent Langbans)

ZHNR
- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

ENIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.

BP

|

Specielní výroba a sklad
domácích

ledniček,
všech druhů

koupacích Van
OS“okamnyI beznichB

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo

hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.

Nl ll

Žižkovo náměstí čís, 413.
Cenníky zdarma a franko,

Atelier sochařsko-řezbářskéa
4 43

s2 pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z FĚTIDOMI C. 286.

Doporučuje se slušné P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

| rámů utd. atd.
l

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

A ADa

5 8 5| © 78
A o dž

- ME siš
Š p M 243
8 « 88

“ Mm -E |í
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MOSAIKY

WB-|=klonnéBi-Nprofagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,wl:stníhozpůsobu,kterénejenwzezře=

Mešní vína.
Veledůstejnému dachovemst: mdovo

laji ei nabídnouti

pravá přítodní vína U oděli MR

Brionské J, druh 89 b., IT. druh 76 b. za 1 litr.
Blattenské I. druh 80 b,,!I.druh 72h., za 1 litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejících 4Brionských ostrovů),

i (M* zašlu zdarma."Ji

ALOIS ČÍŽEK,
:EBmajitel vinných sklepů a

v HUMPOLOI,
| dodavatel pro klášter král. kanonie Praemonstrát:

v Želivě a pro četné důst. f.rní úřady v Čecbáci
r

Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínsm p. Aloisa Číšk
všem farním úřadům doporačajeme. "Není třeba vy
hledávati firem cizích, když můžeme dostati dobr

- zaručená viva doma. | Děkanský úřad v Hampolci.

' Obobod vínem páně Čftkůr v Hneopolci výt
: pp. spolubratřím 6 nejlepším svédomím nejefeleji do

poročaji,. Max Škoda, farfi « Bratfšově

Se zaslanýmvipemDlaatý fousje Úptněspe

Zásilka Vaše mně úplně vybovaje.
J, Janek, úředníkv Údodkvmě:

Za Briomské víno vyjedřoj- éptdou ovoji

kojenost V. Kojslar, farář vo Vilímově,

: kojen.

|

$



Para menta.

jonite V, Máškědkí šja
(protokolovaná Úrma) ý

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Helkudiy, faráře vo Výprashtisiek) |

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

"a6uoporaauu

ěušnagvvéní

PSTNWUb=dně::O1U8

Jan Horák,*
soukenník

G v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

-4 důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
luze mébo ryze křesťanského závodu za

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

X zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.

X8 X GODXCODX603 A683
CEBXCBDXRED[XIGSDXEPMTéž na eplálky bez zvýšení cen!

v x 5 X Ů

Zá dan Nyšjín,
SM s (J.Sylvaterův
4 A synovec, nástupce)

BOSÁK výúva
jk proMiu

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduě
šťho aš k bohatému ft
guralnímu provedení a

sice i se čelemým
rámy, sílémi vsasením.

Velkoré očty, akizzy i odborná rada bezplatně, beze
v akrazoostika definitivní objednávce.

OR" NesěeknátvařejnáiŽpisemné pochvalnáuznání,<

Založeno roku 1836.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Pánům sklonářům a zahradníkám
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/30 um po 16 hal.
2626 . „ 12 ,
24084 , „10 ,

50 kg tmele sklenářského za 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

kladytabplovéhoskla.===
K. V. Skuherský,

© a k. dvorní dodavatel
Hradec Král.,

proti hotelu „Merkur“
——

Půjčnjí za nejmírnější poblatky

ku márodáímsl motlěm

Hobleky li
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

:

eg- Každý "W

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce.“
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoba nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jernně
polychromované.

Z pevné tvrdé sádry
velice levné. ——

Sošky ,„Wzkříšení““
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Veledůstojnému

duchovensívu!

Jan Staněk,Z5ě
Konviktské ul., vyučenýpastř: spe
olelné na náčiní, dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kosteli:ch nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slobu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jem 0 ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy nel cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Obyím kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý
robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

ODODODOIIIC
Bon Aro at6)A168 tk)ate) 818,| OOOKOGOK6
č) |

SOUPRAVY

PORTIERY

JAN ZÁCLONY
STORY

STOUP A PRAHA,| ŽUPANY

nyní UHLÁKY

Jindřišská PŘÍSTAVCE
ulee 6. 1 ZÁSTĚNY

KOBERCE vi
©

G.a)et ataé 1908
- ve ; /,sb

dodavatele na biskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

—Josef Jelínek, =
i mydlář v Hradci Králové. 1:

Zvláštnost
závodu: 23

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí i nej
citlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ s vůní
1 fialkovou. 2

Cenalky zdarma a franko.

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) ::

zůrokuje vklady4',//, 59, až 5',*,.
Záruka K 656.139-57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. břesna 1907
Jednoton záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezeké la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medallií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob zestříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu,
Vše přesné, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněne
mi dodati veledůstojnému du
chovemstvu práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Iilestí roride
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
ulatím za ceny vělce levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené,

Vzorky, rcapočty, i

hotené slošt na ukázku|
se zallou.

Chedělm kostelům možnosplácet bes přirážek.OH“Staodporuěsníačestnýchuznáníporace.<
Prosím veledůstojné duchovonetvo ©laskavouplíseň

adávůru m jerné ší od.y operubuj a le .
mall Aolkovýchsál. 7 P
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úředně koncessovaný závod elektrotechnický

systémprof. Zengra v Hradci Králové.

* x*| 8 víceletou zárukou zařizuje a zkouší | E — Jiříkovatřída254. Jiříkovatřída254. | x x

Zařizování olektr. světle, telefonů a tolografů. — Dynama. — Motery. — Veškeré oloktr. potřeby na skladě.

a

Gramofony,fonograty, *
2 válce ě >

nejsolidněji koupíte
v elektrotechn. závodě

JOSEF JEŽEK, Hradet Král.

DDDDDDD

„Gasovédrahy“
DĚ

Nejiňst : jaky, kmsoř úmoradný
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabízí uctivě své cdborné slažby sl. patre.nátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování.

Oltářů, kazatelen,
soch,křížových cest atd. dokonalea slohově
Odborné a bedlívé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné umě

lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy cesty atd.bezplatně. Mírnéceny a Bolidnoat závodu dosvěd
čojí četná písemná uznání.

Díjna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický, Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.
= Závodzaložen1891.ZZ
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledňstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
a veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplmě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v |'ardabicích.
SMP*Závod založen r. 1898. "3

KARKRNANNNNNNHNNN

Kupte sl tyto spisy:

Karel IV.jako křesťana vlastenec.
.Píše Jiří Sahula, Cena 4 K

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jiří Sabula. Cena 1-10 K.

Objednávky vyřídí
Biskupská knihtiskárna v Hradel Král.

DYL
Opokojů, 2 kabinety kuchyň, lázeň,

Dle přání i zahrada s konírnou

== pronajme se ihned.
Dotazy vyřídíJUDr. A. Rudolf,

advokát v Hradci Král.

nádherný, co
nejmoderněji

upravený,

= 4
dnem 1. října 1907 počínajíc.

W
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Založeno roku 1868.

Skladiště.

a E
ě
Ž

Vklady

| Teleton 0. 9,

Stav vůlsdhbýnosmúnora K16,420.106-40.

Filálka v Semilech.

Směnárna

"JUSIPPPOJuJBUULOJUJ

Telegram: »Ústave.
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K případu Wahrmundovu.
(3) Pokrok vědy? A vědy universitní?

Těžko satyry nepsati. Jak pracně, úsilně, bez
oddechu stadovaly ty bystré hlavy aniversitní,
které skutečně podaly veřejnosti něco nového,
objevy takové, které vždy badou náležeti do
říše vědy exaktní!

Někteří nynější kandidáti nesmrtelnosti
nemohcu se však dočkati okamžiku, kdy kolem
jejich hlav zableskne slavozář. Nemajíce dc
statek talentu a choti k namábavému prosc
kávání se k skotečnému světlo, pomohou si
k slávě způsobem jednodašším, pobodlnějším.
Ve století hloka a ryku, kdy tanatická davy,
zpracované dryáčnickými frázemi, tleskají vždy
nejvíce tomu, kdo nejvíc popírá a boří, vyjde
se z tiché pracovny na ulici. Pastí se před
očima davů do vzdnchu několik oslnivých ra
két. A oyní oniversitní professor táže ce ne
vědomých zástupů, co tomu říkají. Poddává se
jejich soudu, protože již předem ví, jak bodou
davy rozhodovati. A duše davu soudí dle ná
lady, dle vkusu i uevkusu právě panujícího.
Srdce rozpálené vášní ztlumí násilně všecky
deurčitě se ozývající otázky rozumu. Demag G
jest nesen triumfálně na rakou olicemi. Všude
chvála, jásot nad „statečností strážce vědy.“
A jestliže se ozve z krubů interessovaných
protest, jestliže se poškozeuí, a davem slepě
soudieím tapení občanés zastánci rozvážné pc
litické práce obradí, přilijí tak do fanatického
ohně oleje. Jestliže pak dokonce odváží se
konvervativci použiti svých práv a jakýmkoli
způsobem výbojnéma postopu provokatéra na
odporse postaviti,zazníkř:ko tyraniia „mu
čednictví ačence.“ A na trochu laciného mu
čednictví takový mož čeká přímo dychtivě;
potřebuje toho k vůli reklamě, k vůli tomu,
aby se mohl blýskati aspoň nějakou „jizvoa“,
peznamená-li sám pro vědu muvho.

Prý se nemá náboženství vtabovati do
politiky. A také proneseno v říšské radě — i
schváleno — že university nemají podlebati

FEUILLETON
Ge nám přinose příští duohorní koncert.

Dne 25. března t. r. bude pořádán du
chovní koncert v Hradci Králové v Klicperově
divadle. Předesíláme k číslům koncertu některé
potřebné vysvětlivky.

1. „Hospodine pomiluj ny.“ (Dr. Antonín
Dvořák). Jednoduchá melodie staročeského cho
rálu mění se mistrnou rukou Dvořákovou
v cennou skladbu vokální, jež svou harmonisací
a provedením ve hlasech mohutně působí.

II. „Hle niva lahodná“. (Jos. Haydn). Ora
torium „Stvoření“ počítá se k nejvelkolepějším
skladbám Haydnovým (+ 1809) a rozšířilo snad
nejvíce slávu jeho jména. Arie na programu
(č. 9.) jest chvalozpěvem archanděla Gabriela,
jenž patří na to, kterak ke slovu Všemohoucího
země počíná se pokrývati bujnou zelení. Zpěvní
part oplývá obtížemi koloraturními, orchestr pak
je pln sytých barev.

II. „Smiluj se, Bože.“ (J. S. Bach), „Pašije dle sv. Matouše“ jest jedinou skladbou
toho druhu, jež z Bachových (+ 1750) cele
nám se dochovala; je v ní patmý nový směr,
jejž veleduch razil; i v části textové neome
zuje se, jako předchůdcové, na pouhé vypravo
vání evangelia, nýbrž propletena jest překrás
nými ariemi a sbory. Číslona programu uvedené
jest úpěnlivá prosba Petrova, kterou skladatel
vložil po slovech: „A vyšed ven, plakal hořce“.
Jest to pro oba solisty partie brilantní, thema
ticky i citově velmi cenná.

IV. „Před branou klášterní“. (E. Grieg).
Náladová skladba, v nichž Grieg je mistrem.
Počíná líčením noci ve smyčcích; thema pak
provedeno jest v celém orchestru. Ku konci
předehry několik rázů na tympaní zjevně na
značuje klepání na bránu. Nešťastná divka, které
milenec otce zavraždil, hledá v klášteře mír

vleku kterékoli politické strany. Ale záštiplní
universitní prefessoři satwi činí vědu služkoa
strannické politiky, strbují ji vědomě v ponli
ční prach; opouštějí kathedry, aby Štvavými
u nedokázanýei frázemi útočili nu politickou
stranu katolickou přímo i nepřímo.

R-zhlédněme se bojištěm trochu Šíře.
Kdy sbory uaiversitních prefessorů (i těch
konservativních) v zájmu vědy podnikly Širší
akci proti statisícům rudých podvodných brožur,
které maří plody skutečné vědecké práce?

Kdy university korporativoě vystoupily
proti barbarskému znásilňování rudému ? Vádyt
přece rafinovaným utloakáním jivých stran
socialisté ubíjejí svoboda a mobou snadno své
násilí přenésti i na university.

Zdaž korporativoě university zastaly 66
skutečné vědy, když tatáž byla mrakána a do
bláta šlapána rychlým, davovým šířením úskoč
vých lží Haecklových?

Ale jak veliký ruch nyní nastal k vůli
professora Wabrmandovi. Ty polnice, které o
velikých vědeckýchvýzkumech katolického dra.
Mosila ani nepíply, rozječely se nyní po všem
Rakoosku — prý oa obranu vědyl! Že to má
býti v přední řadě obrana Štvavého řádění
protikatolického a to i řádění protivědeckého,
to na sebe ovšem nepovědí.

Člen právnické fakulty v [nnsbrocku dr.
Wabrmuna, který již dříve okatě dával na
jevo zarytou zášť proti katolictvu, vydal tacto
vou brožuru, v níž vykládá, že nevěří v mo
notheismas (jednobožství). v Kristovo Božství
a v oeposkvrněné početí Pauny Marie. Tím
snad chtěl dokumeotovati nějaký pokrok vědy?
Nestály takové fráze v boji proti církví již
celou řada stoleti? Řekl tím. něco hlahokého,
nového aneb docela zvláštního? Kdyby byl
dokázal vědecky,empiricky, že zázraky Kristovy
jsou bajkou, kdyby byl odůvodnil na základě
Nepopěrnýchfakt,že zjevení Neposkvrněné Panny
v Lurdech jest holým výmyslem a všecky zá
zraky tam seznané že jsou podvodem, pak —
pak by dokázal něco víc. Pak by mohli mla——ě————2, 2,
duševní. Velebnýsbor (v f-dur) jasně kontrastuje
s ponurým začátkem (v f-mol) a mohutně končí.

V. „Dies irae“. (W. A. Mozart). Citě
blízkou smrt (+ 1791), genius počal psáti své
„Reguiem“. S hlubokou zbožností ponořil se
do vznešené formy církevní a vytvořil dílo, jež
velkolepým pojetímmyšlenky, mistrnou charakte
ristikou a mohutnými effekty zvukovými nad
ostatní duchovní skladby jeho daleko předčí.
Těžištěm celého díla je seguence „Dies irae“,
kde nálada od hrůzyplného líčení posledního
soudu až po obrazy pohrobního klidu úchvatně
je vystižena. První sbor ve chvatném allegru
a stálém fortissimu znázorňuje zděšení ustrašené
duše v den poslední. Druhé číslo, solové, počíná
kresliti výjevy posledního soudu; trombon při
náší basový motiv: „Tuba mirum spargens
sonum“ a líčí troubu andělskou, na jejíž hlas
všechno vstává z mrtvých. Třetí číslo, sborové
„Rex tremendae maiestatis“ (Králi hrůzné ve
lebnosti) zprvu výkřiky, pak technicky obtíž
ným pletivem hlasů zpěvních i orchestrových
představuje lidstvo prosící o smilování. Čtvrté
(opět Sisi „Recordare Jesu pie“ (Vzpomeň,
dobrý Ježíši) líčí tklivou modlitbu spravedli
vých. Mohutné jest číslo páté: „Confutatis ma
ledictis“ (Zahanbiv zlořečené), a uchvacuje svými
kontrasty. Trombony, fagoty a mužské hlas
v nepravidelných nástupech, pod nimiž trhan
chvěje se celý orchestr, znázorňují zmatek a
zoufalost v řadách zavržených — rázem ztiší
se vše a jako chvalozpěv zní to v sopránech
a altech: „voca me cum benedictis“ — povolej
mne s blaženými; končí pak příkrými a obtíž
nými modulacemi, jež vyjadřují vlastní úpěnli
vou prosbu geniovu o slitování: „oro supplex|l“
Poslední číslo „Lacrymosa dies“ jest krátkou
rekapitulací: bolest duší, pláč a hrůza, z mrt
vých vstání (krásně líčeno je v sopránu, jenž
silným krescendem vystupuje až k vysokému a),
poslední prosbanad jiné stísněná — pak se me
lodie rozšiřuje, uklidňuje, jakoby klid hrobu nad

——————=————=—= =
Imserty se počítají levmě.

Obnovavychátí v pátek u poledne. | Ročník XIV.

viti pokrokáři o učenci, který skutečně stu
diemi svými rozžehl světlo. To se ovšem ne
stalo a taky se to nestane.

Ale Wahrmond? Jest přece nyní slavným
mužem. Katolíci ohradili se proti nevěcnémo
jebo útoku, poněvadž dobře poznali, z jakých
nepěkných pohnatek byl podniknut. Professor,
učící církevnímu právu, tak cynicky útočí na
základní zísady katolické církve! Muž, který
vlastně svým spisem pomlouvá církev jako
podvodnici, měl by se mažně vzdáti své sto
lice. Či srovnává se to Ssjeho přesvědčením,
aby vyučoval dále — katolickému církevnímu
právu? Nemá sám vyvoditi na předním místě se
spisu svého praktické důsledky u dáti tak prak
tický příklad těm, kteří proti katolictva štvou?

Cirkevní právo jest přece zbadováno na
základě křesťanských dogmat, křesťanské mra
vouky. Kdo tedy základy provokatizně zlehčuje,
nemůže na nich řádně postaviti právnickou bu
dovu. Ale Walrmaod chtěl boj, rozrach, křik
za každou cevu. Jest problašován za mučedníka
z té příčiny, že mu bylo zřetelně dáno na jevo,
co má po svém „vyznání“ učiniti.

Strpěli by židé, kdyby professor jejich
práva církevního potapně mlovil o zásadách
náboženských nynějších rabínů?

Neozvali by se silně němečtí pastoři, kdyby
v Německo professor církevního práva orote
stactského okázale topil základy protestantské
víry?

A nota bene! Bylo by v Rakcusku vůbec
strpěno, aby třebas professor katolické bobo
slovecké fakulty vydal třebas jen ostřejší kri
tiko talmudu, díla lidského? Jerišské polnice
by takového tbeolcga uštraly. Nevzpomínáte
si na osud dra. Roblinga?

A faktam jest: kdyby i sebe větší ače
nec okázale dával najevo svůj odpor proti
talmadu, tu by se rozhodně v „zklerikalisc
vaném“ © Rakousku vůbec ani na aniversito
nedostal. To nedovede popříti nikdo.

Co by obstaral obyčejný pouliční křikloan,———————————————>
ní vanul, V závěrku však poslední akkord
splyne jasně, zvonivě — tof paprsek naděje
v život lepší.

VI. „Biblická píseň“ č. 3. (Dr. Ant. Dvořák).
Jedna z perel Dvořákových. Je to modlitba muže,
jenž s plnou důvěrou k Bohu se utíká a jemu
se obětuje. Průvod je pozoruhodný, zvláště při
slovech „Ó bych měl křídla“, kde vskutku tony
kresli poletování — a ke konci ostrá chroma
tická kadence jest přímým obrazem vichřice.

VH. „Tenebrae factae sunt“. (Mich. Haydn).
Sbor tento jest jedním z responsorií velkého
pátku: „Tmy nastaly, když židé ukřižovali je
žíše, a kolem hodiny deváté zvolal Ježíš: Bože
můj, proč jsi mne opustil! Otče, v ruce tvé
poroučím ducha svého. A nakloniv hlavy vy
pustil ducha.“ Hluboký smutek dýše z vážných
akkordů.

VII. Introdukce k oratoriu „Sv. Alžběta“.
F. Liszt). Oratorium „Sv. Alžběta“ patří do třetího
období Lisztova (+ 1886) tvoření a spolu s orato
riem „Kristus“ znamená jeho vrchol. Introdukce
orchestrálně velmi zajímavá má za vedoucí
motiv chorální hymnus o sv. Alžbětě, jenž je
thematicky ve všech hlasech propracován.

Dr. Aliguis.
* +

Pozn. red. Koncert podle pečlivýcha

Široce založených příprav bude js uměleckýmčinem prvého řádu. Úspěchzajišťují výteční so
listé a dobře secvičený sbor pěvecký a hu

dební, čítající kolem 170 sil. ogram sám jestpečlivě vybraný; samá díla předních skladatelů
cizích i domácích. Vybrána jsou čísla starší
klassické i moderní hudby. Zájem o koncert
jest již nyní veliký, což patrno z toho, že
mnoho lístků vyprodáno. Zajisté, že koncert
ten, připravovaný bystrým a horlivým odbor
níkem, bude uvítán hudebními kruhy vůbec
s radostí a příslušným pochopením.



k tomu nyní se propůjčují profesoři universitní
se zřejmé sášti proti olrkvi naší.

Katolíci dobře vycítili, že „veliký čin“
dra Wahrmanda jest jedním článkem z dloo
hého řetěsu útoků proti katolictvn. Wahrmuod
ze židovské krve pocházející přispěchal naším
nepřátelům na pomoc svým způsobem. Pokud
nebylo řádné katolické organisaco, byli jsme
poličkování nerušeně. Nyní 86 panstvo diví, že

"zvedají katolíci oplvanou tvář abotoví se
k obraně. A!

A teď? Možná, že „lidamiloí demokrati
čtí“ poslanci budou ve Vídni zaháněti bída lido
novými dlouhými a pradkými útoky proti cír
kvi. Židovská „Neue freie Presse“ je k tomu
sve. Aspoň tak se odvrátí zase na chvíli po
zornost od velikého stoupání kapitálu židov
ských bursiánů.

Dopis z Prahy.
Ještě plány regulace Malé Stramy. Je tomu

již čtvrt roku, kdy sbor obecních starších král.
hlav. města Praby se asnesl, aby konečně byly
veřejně vystaveny plány regulace Malé Strany.
K moodrámu usnesení tomuto sice došlo, leč
k výstavě plánů nikoli, a to z jednoduché pří
činy té, že do regulačních plánů malostranských
bylo několék wlic špatně marýsováno — — Tuk
v Praze se pracoje ve věcech takové důleži
tosti ! Tedy plány za hotové problašované, od
bornými komisemi schválené a stavebním 8e
pátem obce pražské za dokonalé problášené
nelze vůbec ani veřejně vyložiti, poněvadž celé
jich partie jsou úplně bescennéI

Zdá se vůbec, že v obci pražské není
ani obora, ve kterém by čas od času nepro
nikla ua veřejnost nějaká blamáž. Kde hledati
sluší toho příčiny? Kdyby na rozhodajících
místech byli vynikající odborníci, vědomí si
dosahu své zodpovědnosti, nebylo by zajisté
možno, aby k luk neslýchaným případům d
cbázelo na úkor řádného, rozvoje věcí obecních
— prohlašají znalci pražských poměrů, a není
pochyby, že mají úplně pravdu. Ubobá Malá
Strana| Po -desetiletí vyčkává na své regulační
plány, o nichž bylo již napsáno v novinách
zpráv bez počta! Po dlouhá léta domáhají 8e
její obyvatelé uspíšení regulace, leč celá věc
spěja k cíli krokem blemýždím a opozdí se
nyní zajisté opět na dlouho, neboť teprve potom,
až badoa pochybeně do plánů vkreslené partie
řádně znovu vkresleny, projdou plány poznovu
všemi instancemi, než-li dojdou kýženého ecbvá
lení! Bude to ovšem trvati zase několik let,
Ječ co na tom, jen když na staroměstské rad
pici se pracojel — —

A jak!
Šlendrián při soupisech voličských, šlen

drián při správě zádošuí, při provádění po
semních staveb, při zadávání prací obecních —
6 radujte se, poplatníciI

* a
*

Peněšní agenti v Prase. Při procesu 8 pí
dělatelem směnek Radoltem Můllerem, tohoto
téhodno v Praze konaném, bylo zase jednou
možno nahlédnooti do „finančních krabů“ a
gentů, kteří opatřají půjčky v Praze. Provalilo
se opětně na povrch tolik bahna, že člověk
žasne, jaká individua obobacojí 80 LAútraty
neprozřetelných lidí, a jaké vysoké obnosy
možno v Praze i na falešné směnky si opatřiti,
Vyšlo na jevo, že podvodník, vydávající Be
za hraběte, mohl dělati statisfcocé dlahy, aniž
ti, kdo penize půjčovali, šli se poptati nebo
inforimovati blíže po příštích svých dlužnících,
jen když méli naději na ohromuá procenta.
Jest zajímavo, že také v tomto procesu vyslo
povala známá již individaa zprostředkovatelů
Loftschitze, Wintersteina a Kaofmanna, kteří
zprostředkují půjčky za veliké odměny a maji
styky i s krohy zahraničními, udržujíce mimo
to spojení s celca řadcu pokontních svých
jednatelů, lapačů obětí. Již několikráte jsme
měli příležitost poukázati k řádění různých
licbvářů a upírů pražských, jež se zřetele ne
pustíme; leč dnes opětně chcvime opozorniti
pa individua Ala Wioterstein a Lvftecbitz. Tito
a podobní nedbají ničeho, nebeť stále jim kvete
pšenice. Mají zásobu finančníků, kteří jim uvče
řojí peníze „do obchodu“ Tajemství toboto
obchodu vězí v totm, že půjčují nejméně na 20
procent, prodlužují xtměnky, když dlužník ne
může platiti » konečně ssají i krev ze svých
obětí. Hospodářské úpudky, sebevrašdy a sen
sační procesy jsou pak důsledkein této finační
činnosti.

Loftacbitz « Winterstein! Kdo, pražských
poměrů jen poněkud znalý, neznal by tyto dva
výtečníky, kteří ve všech pražských městech
mají své „spolapracovníky.“ A jací spolupra
-covníci objevovali se při. posledním přelíčení
a Můllerem! Soodní tajemník Zahálku z Tábora,
J. Plavec, hostinský.z Malé Strany, baukéř
důstojníků, „ouzných kavalírů a všech, kdož
nehledí bned tak na nějakou ta desítka při
placení procent. Pěkná to společnost — — —

-Postavímečasodčasu jednotlivélichváře
i licbvářky. na veřejný pranýř, aby pražská
epolečnost věděla o vředech, kteréš jirogoží
rají, a vschopila se k jich odstranění.

Lichváře i jich nábončí nutno přísně 800
diti, neboť jenom tímto způsobemdá 8e gabra
dovati dalšímu rozkladu pražeké společnosti.

* *' “

-+ Také něco s Menšího Můsta Pražského. Vše
obecné rozhořčení vzbuzuje na Menším Městě
Pražském způsob, jakým člen sbora obecních
starších František Hubáček jednal se svými
nájemníky v únorovém činžovním období. Ná
jemníci, kteří doslechli, že zamýšlí prodati oba
své domy v ulici Letenské místodržitelství, dc
tazovali se ho, co jest na věci pravdy. Pan
domácí je ubezpečil, že mohou zcela bezpečně
bydleti a býti beze starosti,- „nebot že na ně
jaký prodej svých domů vůbec ani nepomýšlí.“
Nájemníci se uklidnili a druhého dne dostali
z bytů všichni výpověď.

"© Tak se representuje obecní starší zaned
bávané čtvrti pražské, jemuž funkce obecního
staršího dopomohla ko věhlasu a jmění — — —

Místodržitelství však ze zakoupených domů
má velmi málo potěšení, nebo: při kolandaci
vyšlo na jevo, že jeden ani drabý dům Hu
báčkův k účelům úředním naprosto se nehodí,
ježto pramalé místnosti, zbadované za účelem
co možná největšího počtu bytů, jsou za kam
celáře nezpůsobilé.

— — — Zdá se, že mladočeská strana
má oa Menším Městě Pražském své šiky ve
velikém nepořádku. Dokazují to podivabodné
případy, že blavní agitátoři mladočeští, kteří
agitovali ze všech sil pro kandidáty mlado
české, při rozhodující volbě dali své hlasy
kandidátu staročeskému. Z přečetných případů
třeba pouze ukázati nu místního ředitele kůra
u sv. Mikoláše, Bauckého, jenž pro mladočeské
kandidáty mohl si nohy aběbati, leč volil 0
sobně kandidáty strany protivné. Jiní lado
čeští sloupové, jako řezník Potůček, dali se

ve prospěch kandidátů miadočeských, leč sami
šli volit kandidáty strany staročeské — — —

Co tomu říká vedení strany mladočeské?
Odpověděti může jenom následujícími slovy:
Tak, jak se volilo na Malé Straně, nevolilo se
snad v celých Čechách!

Valná schůze Politickéhodružstva
tiskového v Hradci Králové.

Valná hromada našeho dražstva odbývána
11. března 1908 v sále Adalbertina za nevelké
účasti členstva. Schůzi zahájil spolkovou mo
dlitbou předseda vsdp. kons. radaa b. vikář
V. Ublíř, načež uvítal krátkým proslovem pří
tomné; vzpomennl v Pánu zesnulých členů,
zejména dlouholetého a vzoruého člena výbořu
p. děkana Ant. Dvořáka, jenž přese všecku
vzdálenost svého působiště nevynechal nikdy
ani jediné výborové schůze 8 poslednímu 24
sedání výboru v lednu. ještě předsedal. Sbro
máždění povstáním uctívá psmátku zesnulých
členů. Po řeči předsedově přečetl jednatel
zápisník valné schůze, jenž uznán správným.

Poté podánu jednateleká zpráva, která
svým obsabem působila příznivý dojem, pro
tože podala zřejmými fakty důkaz o mravní
i finanční prosperitě družstva, které je bleda
ným střediskem uvědomělého 4 pracovitého
klera diecésního. Politická dlouholetá činnost
byla koronována skvělým výsledkem o říš
ských volbách, kdy z českých 82000 katolic
kých hlasů dievése královébradecká odevzdala
46000 a kdy ze 7 poslanců katolických byli
4 úplně 4 jeden dástečně zvolení v diecési.
Zdatnost obezřelé politiky potvrdily i letos
zeroské volby, kdy pouze v diecési byl zvolen
katolický poslanec, a kdy ze všech českých
32.000 hlasů odevzdali jsme 16000.

Ve volební kampani naše agitace byla
velmi čilá. Pravidelně v neděli rozjíždělo se
1 Hradce Král. 11 řečníků do diecóse, takže
Hradec sám býval někdy úplně proti vpádu
nepřítele nestřežen. Agitační schůze konávali:
pp. Astr, Bast, Drápalík, Jenšovský, Jukl,
Katnar, Možík, Dr. Rey), Sabula, Dr. Šulc a
Šupka. Pan Dr. Šalc vykonal 54 schůzí a Dr.
Reyl 24 schůzí za nejtěžších podmínek v kom
binovaném boji všech uepřátelských stran.

Politické dražstvo zřídilo místo zvlášt
níbo sekretáře pro agitační práci a vystlá Da
svůj účet sekretáře do každého místa ku jed.
notlivým přednáškám i ku několikadenní orga
nisační práci. Nynější sekretář p. PhÚ. Mažík
vykonal během 8 měsíců již 38 přednášek a
schůzí. Je tedy na členstvu, aby této časové
výhody náležitě využili.

-Politika drožstva vysnačuje80jasným po
jetim ollů, jednolitou disciplinou 8 diecésním
církevním zřízením © Daprostou objektivitou
pracovníků. Tím 86 vysvětluje, proč blas

družstva v celé kotolické straně české těší 80
vážnosti.

Tisková činnost byla rozvíjena dosud stá
vajícími časopisy družstva „Obnovon“, „Čas.
Úrahami“, „Knihovoou Obnovy“ a nově salo
ženým laciným listem „Štítem“. Celé eponsty
(42.000) výborných brožur roslétly se loňskými
„Časov. Úvahami“ po všech zemích korany
Svatováclavské, drobnou střelbu nepřátelského
tisku zachycoje „Štít“ svými 17.000—30.000
výtisky každého týdne. Krejcarový náš „Štít“
je pravým postrachem zavilých odpůrců a stal
se během roku nepostrádatelným listem orga
pisovaných katolíků. Ovšem jen hojnost od
běratelů platících může ukrýti snačný tiskový
náklad. Spolkové středisko „Adalbertinum“ se
zotavuje ze své tísně. Loni bylo splaceno
29000 K stavebního dluho, jehož za celých
10 let bylo přes 160.060 K uplaceno. Čím
„Adalbertinum“ je, dovedou nejlépe posouditi
hosté z jiných diecásí, kde katolické spolky
v pokoatních síních musí počítati na shovíva-
vost domácích pánů. Jednatelská zpráva končí
konstatováním fakta, že v době bouřlivého
kvaso sociálních hesel a v době krystalisace
dvou pouze životních názorů, věřícího A nevě
řícího, osvědčuje se stará drožstevní organi
sace jako vydatný obhájce názoro křesťanského,
8 proto mosí získávati sympatie každého apo
štolského kněze.

Pokladní správa vykazuje peněžní obrat
K 105.812-98. Dary na Adalbertinum doznaly
pokles proti předcházejícímu roku 0 1500 K,
rovněž členské příspěvky jsou dosti malé.

Všeobecně pocitován noveselý zjev, že
mladší kleros nechápe úkoly družstva a nehlásí

-ge hromadně za členy. Zato indalt doznal ná
ležitého vyožití, ale to je zásluhou opět pp.
beneficiátů, tedy poměrně staršího klera. Při
vzrůstajícím sociáluím ovědomění všech ostat
ních stavů nebyl by tento zmíuěný úkaz zrovna
nejlepší prognosou pro bodoucí sociální zápasy,
jichž kleras ušetřen nebude. Je žádoueno, aby
pp. vikáři provedli revisi členstva aa vikari
átech a likoavým vážnost nešeho družstva vy
avětlili. Rovněž v knihách dražstva shledány
četaé nedoplatky, které jsou do tisíců. Je to
nepochopitelno, že má nékdo svědomí, obíjeti
svou likuavostí rozkvět takové popelky, jakou
je katolický tisk. Dlažoíkům zašleme Uupo
mínky a staré dluhy bademe soudně vymáhati.

Po zprávách fonkcionářů byla zavedena
debata o politické situaci, protože odborná
zpráva pro choravost referentovu mosila býti
odložena.

Při volbách byli povoláni do výbora ná
sledující pánové: Josef Kousal, děkan v Hoři
cích, František Jakl, katechetav Hradci Krá
lo.6, Josef Mynařík, kaplan v Černilově, Dr.
Josef Novotný, professor theologie, Dr. Frant.
Reyl, řiditel Borromaea, Jan Seidl, děkan
v Černilově, Vladislav Sekera, řiditel Rodol
fina, Jesef Vaněček,farář v Mikalovicích, Václav
Ublíř, bisk. vikář, Antonín Nývlt, řiditel bisk.
kněžského semináře, Dr. Rad. Šetina, sekretář
bisk. konsistoře, Dr. František Šulc, professor
theologie, Dr. Josef Mrštík, arciděkan v Chru
dimi, Dr. Josef Palička, vicerektor Borromaea,

Volné návrhy směřovaly ku zlepšení spol
kové agendy a ku zvýšení výkonuosti draž
stevních podniků.

Po vyčerpání programu se konala usta
vující schůze výboru, kdež zvoleni byli před
sedou p. vikář Uhlíř, místopředsedou p. Dr.
Šulc, jeduatelem p. Dr. Reyl a pokladníkem
p. Dr. Novotný. Pro pokročilost času byl po
řádek denní obmezen na nejnotnější předměty.

Obrana.
Poetivý český člevěk. „ČeskýUčitel“

píše 11. t. m., že »roti hr. Sternbergovi zvítě
zi! „český učitel, dobrý a poctivý český člověk“,
t. j. ačitel Holanec. — Očekáváme tudíž, še
tento muž mandátu svóho se vzdá, je-li totiž“
svatou pravdou tvrzení „Česk. Učitele.“ Či
poctivý a dobrý člověk bez nejmenšího zá
chvěvu svědomí může všemi deseti držeti
mandát, který byl pro něho urván od ugrárníků
prostředky tolik nečestnými, tak rafoovanými
volebními triky? Bude se houževnatě držeti
poctivý český člověk mandáto, k jehož dosa
žení platně přispěli Němci Peschkovi?

Pod ochranným pláštěm Práške
vým. Tančiti s bohatou židovkou a připíjeti
si s židovako-německými žarnalisty jest ovšem
pro ministra-krajanu práce lehčí než hájiti
prospěch národa. Ale donfali jsme, že Jeho
Excelence přece aspoň někdy opře se důrasné
věrným nacionálním stoupencům Pesohkovým.
Aspoň nyní, kdy naši ukrz na skrz vlastenečtí
agrároici již tolik pomoci Němců proti českým
katolíkům nepotřebují. Ale „ministr-krajan bez
pochyby pokládá otázku českého právasa věo
naprosto zabezpečenou.

Odjel oa Moravu, aby sl del boldovati a
aby pronesl několik laoioých trasí. Vádyť to



mesho nestojí. A za zúdy mu vyvetal mrak,
£ oěboř snovu uhbodilo. Když liberecký bri
gádník generálenajor Karel Dvořák na pozvání
české besedy poslal k plesu jejímu několik
důstojníků, ta německé noviny přímo hnávem
zořily. A teď po chvíli fanatického rozhorlení
vztyčojí prapor vítězný. Dvořák přeložen do
Kotora; německé listy s jásotem sdělají, že se
již nevrátí. Jeho nástupcem v Liberci stane 80
„strammdeutech“ plukovník ši. Kabn od 84.
pěš. plaka.

Tedy návštěva českého plesu jest v očích
německého tisku i pro českého důstojníka činem
nečestným, jako by nemělvojín,býti obráncet
a přítelem všech národností rakouských. Není
ustoupení německému poplachu zlebčením České
národnosti? Dosud mohli důstojníci navštěvovati
plesy 1 „kerndeutech“ spolků, + spolků těch, které
maší národnosti nespravedlivě ublišují. To jim
v karieře nevadilo. Mel by tedy p. Prášek
v ministerstvo utvrditi aspoň tuto zásadu:
Boď ať důstojníci žádného plesn kteréhokoli
nacionálního (a zvláště dobyvačného) spolku se
neúčastní anebo ať pro takovou účast měří Se
stejným loktem národnostem všechněml —
Toto naše přání není zsjisté přemrštěné, a
nelze říci, že by se nijak provésti nedalo. Je
stlíže sám ministr-krajan tak klidně snáší jásot
německých časopisů nad „zkrocením“ vysokého
důstojníka, kde pak vezmou statečnost k zmu
žilému vyznávání své národnosti čeští důstoj
níci nižší, pokud ještě vlastenecky smýšlejí?
Ti se svému ministerskéma „ochránci“ za
„platné slažby“ pěkně poděkují.

Jednání chobských soudců posoudil
náležitě bývalý ministr dr. Ant. rytíř Raoda,
právník světového jména, prohlásiv : Co se týče
moritorního rozhodnutí v řízení sporném nebo
nesporném, jest jisto, že postavení soadcovské
jest samostatné a neodvislé » že vikdo nemá
práva mísiti se do samostatné působnosti soud
covské. Zde však se jedná o právo jazykové,
které jest veřejným (politickým) právem a jako
takové uznáno základním státním zákonem. Že
nálezy chebských soudů stalo se hrubé poru
šení jazykového práva strany, jest dokázáno.
Chebský soud překročil přímo meze
práva zákonem mu vykášané, neboť
pustil se do rozebírání otázky 0 platnosti zá
kona řádně vyhlášeného, zejména císařské re
soloce z 8. dabna 1845, která byla minister
stvem spravedlnosti zaslána českému upelač
níma souda, aby tato resoluci aveřejnil a pro
hlásil. Chebský soud dopostil se porašení po
vipnosti soudcovské. Jest věcí disciplinárních
instancí, aby soudci jeho povinnost připome
nuly. Kdybychom takového dozoru vyšších io
stancí na správné konání povinnosti soudcovské
oznávat nechtěli, pak ovšem mohla by nastat
úplná anarchie v soudnictví. — A ve Vídni
pořád se radí, jak zakročit proti vsparným
soudcům německým.

Politický přehled.
Ministerský předseda bar. Beck. pouští

se do řešení otázky jazykové. Dne IÓ t. m.
konferoval o této důležité otázce © ministrem
vnitra, místodržitelem království Českého br.
Coudenhovem, 8 vicepresideuty Vojáčkem u
Důrflem, předsedon vrch. zem. soudu v Praze
ryt. Wesselym a odbor. náčelníkem Sieghar
tem; jednalo se totiž o osnově zákona jazy
bového. Mimo to jedoal bar. Beck 8 ministrem
vyučování dr. Marchetem a 8 německo-morav
skými poslanci o otázce moravské university
a o stanovisku, jaké zaujmoo Němci k této
otázce v rozpočtovém výboru při debatě o
položce ministerstva vyučování, Jen pořád, co
tomu řeknou Němci, proti jejich přání nesmí
ge nic provésti.

V rozpočtovém výbora poslanecké sně
movny přiznal ministr vnitra bar. Bienerth,
še jest připraveno pouze zavedení dělnického
pojištování starobního; pro starobní pojišťo
vání maloživoostnictvá a malorolnictvá má
pouze sympathie. To je příliš málo. K vše
obecnému sociálnímu pojištění lidovému máme
dle toho v Rakousku ještě příliš daleko.

Všecky liberální listy rakouské tlakou
oa poplach; jedná se 0 protikatolickou Štva
nici, která hrozí zasábnouti i poslaneckou
eněmovno. Jonsbracký univervitní profeasor
Wabrmaad v poslední době vystapoval v před
náškách na universitě protikatolicky, toto své
protikatolické štvaní přenesl pak do veřejných
schůzí a svoji Štvavou přednáška vydal tiskem
jako brožura, která však byla ve Vídni zkon
fiakována. Zástopce apoštolské stolice vídeň
ský ooncins orávem upozornil zahraničního
ministra bar. Aehrentbala, že dle platných zá
konů jest nopřípustno, áby odpůrce církve
byl zároveň professorem katolického církev
ního práva (prof. Wabrmund); samozřejmo
nelze si přece mysliti, aby nepřítel církve ka
tolioké byl zároveň pověřen úřadem učitele
katolického práva církevního. Odtud rozčiloní
ve všem židovako-liberálním světě.

O místo sekčního šefa v ministerstva ob
choda vedo so mezi stranami zápas. Sociální
demokraté všemožně se namáhají, 4by na toto
místo dostali bývalého poslance 80c.-1emokra
tického žida dr. Verkaofa. Proti toma rozhodně
vystapuojí křest. sociálové.

Minaloo sobota podepsána ve Vídni nová
obchodní smloova se Srbskem. Výsad ta po
skytnato mnohem méně než ve smloavě dří

vepřového dobytka ustanovena sazba nižší;
dobytek může však k nám dopravován býti
pouze zabitý a nejvýše 70000 kusů ročně.
Hovězího dobytka inůše ze Srbska býti do
praveno nejvýš 35.000 kusů a to jen na větší
trby rakooské a uberské. Dobytek musí býti
poražen ma jatkách na hranicích srbských a
tam za živa i po poražení úřady prohlédnut.
V případu, že by vypukla v Srbsku nějaká
dobytčí nákaza snadno do Rakouska přenc
sitelná, vymiňoje si Rakoasko, že může dovoz
omeziti uebo zcela zakázati. Dovoz živého du
bytka jest ze Srbska do Rakonska zakázio;
rovněž zakázána doprava živého dobytka přes
Rakoasko du číziny.

Porada o ozdravění zemských financí,
svolaná minulý týden ministrem financí do
Víduě, skončila se bez valné naděje V úspěch.
Většina zástupců zemských výborů prohlásila,
že by se financím zeroským nejlépe ulevilo,
kdyby stát aspoň polovičku nákladu na školy
národní a měšťenské převzal na svůj Účet.
Ale vláda jest proti tomuto přání. Ministr
financí nepodal nic určitého k ozdravění zem.
financi; tná pouze v plánu zvýšiti daň koř-
leční a o výnos této daně chce ee ještě roz
dělit stát ze zeměmi. Proti tomato plánu p:
vstává odpor 7 iuteresovaných zemích, čímž
dle všeho tak brzy Be nedočkáme sanace z8m.
fioancí.

V Pešti ospořádali mioulý týden sociál.
demokraté deronstrace ni prospěch všeobece
něho volebního práva; došlo k pouličoímu
boji, při čemž demonstranti stříleli z revol
verů. — Uberská vláda novými volbami v Chor
vatsku pranic nozískala. | Ciwrvatský sněru
sotva se sešel, byl královským. reskriptem
rozpuštěn, při čemž došlo k boořím ve sně
movně i v městě. Báu bar. Rauch prohrál se
svou politikou na celé čáře.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermilova. Katolická národní jednota

pořádá ve etředu dne 25. března o 3. bod. odpol.
poučnou přednášku „o hospodářském zahradnictví.“

Z Čáslavě. Křest.sociální spolek čáslavský
svolal živnostnictvo k důvěrné schůzi, na níž pou

tavým způsobem promluvil o otázce živnostenské
osvědčený pracovník prof. Drápalík z Prahy. Kéž
by se bray živnostnictvo Čáslavské semklo v pevný
šik na hájení svých zájmů! Vldp Aug. Turek, dě
kan v Glč. Jeníkově, věnoval spolku 4 K, pan
Pumr a pl Martinovaká některé knihy. Všem: PaA
plať Pán Bůh“VÚ

Antikvární

kuhy

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební

v Hradci Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Velké sklady omožňují
vyřizování objednávek
ještě téhoš dne, kdy

dojdou.

Nejlepší reklamou pro

závod je jeho
stoleté trvání.

gap- Sklad literatury esperantské.<

t. r. vzat byl na vědomí. Oznámení c. k okres
bojtmenatví, še pí. Aug. Kalbousová sohválena byla
výčepnicí lihových nápojů v domě čp 78 a p. J.
Kuchař výčepníkem v domě č. 13 v Hradci Král.,
vzato bylo rovněš na vědomí. — Dlužníci činšov
ního groše vyzvou 50 k zaplacení do 8 dnů pod
následky exekuce. — Výnos c. k. okr.hejtmanství,
kterým se osnamuje, fe C. k. místodriiteletví
aobválilo smlouva v příčině vydlátdění erární sil
niceLitomyšl—Jičín—RumburkskéaPoděbradsko
—Náchodské v obrodu Hradce Králové a Prat

ského Předměstí, a oznámení téhož, že p. J. Ma
linovskému uděleno bylo povolení ku provozování
živnosti zprostředkování najíméní bytů v Hradci
Král., byly vzaty na vědomí- — Žádosti podané
k vyzvání okresního výboru za odměnu služeb
níků, kteří na jednom místě déle 10 let slouží,
předloží se okr. výbora. — Poukáže se k příjma .
obnos K 100. věnovaný ve prospěch ústavu chu
dých p. J. Bartheldym, c. k. radou zem soudu
v Hradci Král., k ucténí památky zemřelé tchýně
jeho pí. J. Králíčkové a vzdají so za tentýž dar
díky. — Žádosti p. Ant. Fišera za přístavbu II.
posoh. na domech čp. 286 a 286 v bloku C' Kar
lova třída nelze vyhověti; pokud všichni majitelé
jednopatrových domů na severní frontě téhož bloku
nepodají . žádosti téhož obsahu. — Povolení
k menším stavebním změnám v přízemí a L patře
domu čp. 286 se p. Fišerovi udílí. — Vyhověno
bylo žádosti p. Ant. Drahoše, obavníka v Hradci
Králové, za povolení ku zřízení výkladní skříně
na domě čp. 132. Jedné žádosti o zvýšení chu
dioské podpory 8 jedné žádosti o poskytování léků
na účet ústava chadých bylo vyhověno. Čtyři žá
dosti o zvýšení chudioské podpory byly zamítauty.

Velký duchovmí komcert pořádádne
25. března t. r. Diec. Cyrillská Jednota v Hradci
Králové za lask. spoloúčinkování: P. T. solistů:
pí. Jančové (soprán), slč. Novohradské (alt), p.
Rubliče z Prahy (tenor), p. Kretschmera z Nové
Paky (bas), p. kapelníka c. a k. pěš. pluku č. 42.
(housle), sbura Jednoty a úplného orchestru pl. č. 42.
Program: 1. „Hvspodine pomiluj ny“, staročeský
chorál, Smíšený sbor s průvodem varhan. Upravil
Dr. Ant. Dvořák. 2. Joa. Haydn: „Hle niva la
hodná“. Arie z oratoria „Stvoření“. Solo pro soprán
s průvodem orchestru. 3. J. 5. Bach: „Smiluj 8e,
Bože“. Arie z oratoria „Pašije dle sv. Matouše“.
Solo pro tenor a housle, 8 průvodem smyčců a
varhan. 4. E. Grieg: „Před branou klášterní“,
Bolo pro sopráů a alt, čtyřhlasý dámský sbor
a průvodem orchestru. 5. W. A. Mozart: „Dies
irae“ z „Regaiem“. Pro sola i sbor 8 průvodem
orchestru a varban. 6. A. Dvořák: „Biblických
písní“ č. 3. Solo pro Das 8 průvodem klavíru. 7.
Mich. Haydo: „Tenebrae tactae sant“, Smíšený
abor. 8. F. Liszt: [otrodukce k oratoria „9v. Al
žběta“. | Orchestr. Čísla sbyrová oacvičil a řídí
dirigent Jednoty dp. Dr. Rud. Šetína — Klavír
Petrof Velké cottagové varhany zvlášťpostavila
firma R. Pajkr a spol. Začátek přesně v 6 hodin.
Konec po 8. hod. — Ceny míst: Lože 8 K, křeslo
a sedadlo na balkoně 1 K 60 h, sedadlo L. třídy
1 K20 b, sedadlo II. třídy 1 K, sedadlo na ga
lerii 60 b, parket 60 b, parterr 40 b, galerie 30
b, studentský, vojenský a dělnický lístek do par
ketu 40 b, do parterru 80 b. Předprodej lístků
v koihkupectví p. B. Melichara.

Tržní cemy před bitvou u Hradce
Králové. Dne 23. června r. 1866, kdy už vy
pukla vlastně válka, přece nebylo tolik draho jako
teď, v době „blahébo míru.“ „Průřízní ceny na
týbodním trbu“ dle úředního výkazu městského
byly: 1 měřice pšenice 5-14 zl., žita 4:12, ječmene
2-88, ovsa 267, prosa 3-71, hracbu 624, čočky
722, brambora 105. — Libra čerstvého másla
97 kr., převařeného 45 kr, vepřového sádla 46
kr. Cent žitné m-uky 7 al., pšeničné mouky 11
zl., sena 2-20, slámy 80 kr., hovězího masa 24.
—" Sáh dříví tvrdého 11 sl., měkkého 805. Cent
uhlí kamenného 65 (!I) Libra soli 11 kr., cukru
36, más piva 12, kořalky 60, octa28.

, | Valná hromada místního odbora
Ú. M. Š. konala se dne 11. března £. r. začet
nější účasti Po předaesení zpráv PD."jednatelem
a pokladoskem, jež došly achválení, usneseno bylo
redakcím časopisů „Obnova“. „Ratibor“ a „Osvěta
Lida“ vzdáti dík za bezplatnéa ochotné uveřejňo
vání zpráv spolkových; činěny byly dále propo
sice na uspořádání velkolepé slavnosti matiční
v červenci t. r. 8 historickým průvodem. Nato
přikročeno k volbám; zvoleni byli na r. 1908 pp.:
za strostu JUDr Fr. Ulrico, starosta města, za
jednatele JUC Ot. Hašák, měst. koncipient, za
pokladuíka J. Tolman, knihkupec; za členy výbora

+ Fr Rejthárek, c. k. profegsor vyšší reálky,
Bob. Ryba, feditel měšť. školy dívěí, Al. Kučera,
c. k. berní assistent. Jos. Jindřich, C. k. soudní
auskultaot; ze náhradníky pp.: V. Sláma, o. k.
radní sekretář, J. Holý, c. k. professor, K. Piskora,
bankovní úředník; za revisory účtů pp.: F. Fischer,
c. k professor, Ed. Chocenský, c. k. ředitel pom.
úřadů.

Dámský odber Ústřední Matice
školské v Hradci Králové konal valnou hro
mada dne 11 března t. r. Po odstoupení dlouho
leté, zasloužilé předsedkyně pí. B. Frankeové zvo
lena sa předsedkyní pí. A. Slámová, místopředsed
kyní pl. A. Jančová, jednatelkou: al. M. Šímová,
pokladní el. A. Eiglová 8 revisorkou účtů pl. M.
Schmidtorá. Za členy výbora zvoleny dámy:

Klomparová, Laufové, Peřinová
Součková, Stein,

Trykarová, Va

rová, Hobzková,
Plegrová, Rybová, Sehmidtová,
mannová, Tolmanová, Trappová,
nická.

Valné bromada Obchodního gre
mla v Hradci Králové konati. se bude
v neděli, dne 22. břesna 1908 0 drubé hodině
odpol. v saeodací síni měst. sastapitolstva. Peřad,



1. Zpráva jednací a pokladní. 2. Zpráva revisorů
účtů. 8. Rozpočet na rok 1908. 4. Roshodne te
o žádosti hromady pomocnické obledně zavírání
obchodů o Novém roce. 5. Rozhodne 86 o ná
vrbu výboru na zrušení dárků štědrovečerních a
novoročních. 6. Volba starosty a jeho náměstka.
7. Volba 8 členů výborůa 3 náhradníků, 8. Volba
2 delegátů do nemocenské pokladny. 9. Volba
2 delegátů do hromady pomocnické. 10. Volba 2
delegátů do smírčího soudu. 11. Volná návrhy.
Valná bromada se usnáší právoplatně jen tehdáž,
když jest přítomna uspoň jedna čtvrtina členů,
majících hlasovací právo.

Akademie v semináři. Ve středudne
18. t.m. pořádali pp.bohoslovci na počest jmenin
Jebo Biskupské Milost zdařilou akademii. Cíp.
Augustin vřelým proslovem uvítal nejdůstojoějšího
arcipastýře, který s pohnutím děkoval. Děvecká
čísla byla na výši, jakož i pěkné číslo klavírní;
k nim ladně řadils se čísla orchestrová. Vzácní
hosté poctili akademii svou návštěvou; viděli jsme
celou vysoce důst. kapitolu, sbor profeasorský a
téměř všechny místní pp. duchovní.

Cesta kolem světa předvedl nám ná
zoroým s zajímavým způsobem slovutnýkat lický
cestovatel Al. Svojeík, jenž 8 proslulým českým
pěveckým kvarletem objel zeměkouli v 10 měsí
cích přes Ameriku, Japan, Čínu, Iodii a Arabii.
Město naše jest zvyklé ua přednášky Vrázovy,
proto se bledělo 8 jakousi nedůvěrou vstříc této
přednášce, ale dnes můžeme tlumočiti všeobecné
uspokojení obecenstva, jemuž se přednes Svojsíkův
i obrázkový materiál lépe ještě zamlouval nežli
Vrázův. Přednáška byla hojně navštívena, ač od
polední představení ušlo pozornosti školských kruhů.

Padesátimy oslavil p. JUDr. Alfréd Ro
do'f, známý slavista, dne 17 t. m. Veliké jsou
jeho zísluby o kulturní styky česk“-bulhbarské, o
literaturu naši i bulbarskou, o ruch stenograf.cký,
atd. Tento měsíc i zahraniční časopisy oceňují
veliký výzoam horlivé Rudolfovy práce. Dostalo
se mu v posledních dnech k abrahamovinám

z nejrůznějších míst mnoho gratulací odvynika
jícícb mužů, jako od dra. Fořta, dra. Randy,
z Chorvatska, Bulharska atd. V práci, kterou
vřele ocenil sám ruský car, kníže bulharský, du
chovní hodnostáři a učené společnosti slovanské,
dr. Radolf pokračuje horlivě dále. Přejeme mu
na prahu druhého půlstoletí jeho života mnoho
zdraví a energie k dalším záslužným činům!

Nehůze okr. zastupitelstva konatise
bude 30. t. m. Na programu mimo jiné: Volba
členů komisse pro odvod branců, pro vyměřování
vojenské taxy, pro odvod koní. — Návrh okres.

výbor, aby okres přistoupil za člena „Poradníhosboru okresních výborů českých“ s příspěvkem
400 K ročně a aby delegáty do sboru jmenováni
byli pp. okresní starosta Hynek Srdínko a Jarosl.
Červený, člen výboru. — Návrh komisse a okres.
výboru na zřízení okresní pokladny pro léčení če
ledě. — Návrb: okres. výbora na upsání akcií České
dopravní paroplavební společnosti obnosem 60.000
K. — Žádost lékařů a správce všeobecné veřejné
nemocnice za přiznání služebních požitků z ne
mocničního fondu dle nových zásad, schválených
sněmem království Českého « za ponechání i na
dále přídavku z okresního fondu. — Žádost obce
Divce o povolení zápůjčky 2200 K z Okresní
hospodářské záložny na zakoupení hasičské stří
kačky. — Žádost obce Divce o schválení změny
původního usnesení v záležitosti zřízení a vydržo
vání obecné školy tamtéž. — Žádost obce Věkoš
o ochrálení asnesení stran zřízení a vydržování
obecné školy tamtéž. — Zpráva okresníbo výboru
o dosavadní činnosti jeho a komisse pro záležitost
zřísení nové či přístavby nynější nemocnice a even
tuelní rozhodnutí otázky, má-li se přkroč.ti pouze
k rozšíření nynější nemocnice či ku stavbě úplně
nové za současného zřízení okresního chorobioce
v nynější budově nemocniční.

Otázka nového mesta. Silnéhuutíjeví
Be mezi zdejším občanstvem, aby zamýšlený plán
byl poněkud opraven. Dosavadní Pražský most
má býti zrestaarován a svýšsn, od Pětidomi ke
Grand-hotelu má býti jen most provisoraí. Leč
občanstvo žádá, aby raději důkladný most byl
zřízen ke Graod-hotelu. Jak četoá frekvence by
Berozproudila! Mějemena mysli, jakou okliku masí
činiti boufy Školní mladeže, jaké množství povozů
dostalo by re do města kratší cestou, jaké davy
jit a jeti chtějí od nádraší bestohu vzdáleného
bez okliky směrem k náměstí atd. Natný most
alibován obyvatelům Pětidomí již před desítiletím!
Nynf za změněných poměrů jeví se tím větší po
třeba důkladného mostu přímo ke Grand-hotelu
Ovšem někteří jednotlivci s privátních příčin ne
přejí si ani mostu aoi lávky. Leč natno bráti
zřetel k potřebám obecným. Doslechli jeme právě,
že se připravuje maoifestační schůze, na níž bude
tlumočen požadavek shora připomenutý.

. V sávodě ce a k. dvor. fotografa
p. eleař. rady J. F. hansa vystavena
v hlavní skříni proti Grandhotelu velmí zdařilá
podobizna zesnulého mecenáše J. Hlávky.

Sjezd účastníků okupace Bosny a
He viny po 80 letech. Bývalí členové
a spolubojovníci pluku č. 74. pořádají u příleží
tosti Jubilea šedesátiletého panování J. V. císaře
a kráje Františka Josefa L velký ajezd dne 1ř

srpna 1908 v Hradci Králové a svou tímto své
bývaléa d.sud žijící kolegy, abyse tébož záčast
nili v plném počtu. Zároveň ae zdvořile žádají, aby
veškeré vojíny pluku 74., zvláště ty, kteří žijí mimo
vlasta jichž adresy jsou jim známy,na sjesd tento
laskavě upozornili. V Jičíně konali jeme památku
tatení do Bosny a Hercegoviny po 25 letech,
v Hradci Král. sejdeme se po 30 'etech právě ve
výroční doy, kdy plak s milým mu Hradcem se
rozloučil. Kamarádi, na shledanou po 30 letech|
Přihlášky adresujte: Sjezdová kancelář 74 v Hradci
Králové, anebo p. B. Vosáhlo, Nový Bydtov.

Mimořádnávalné hromada Obchod
ního gremia v Hradce) Hrál. usneslase
dne 21. listopadu 1907 ve příčině upravení pra
covní doby v obchodech ve všední dny násle
dovně: Veškeré obchody buďtež uzavírány nejdéle
do 8. hod. večer. Otevírány buďcež od 1. listopada
do 28 úvora o 7. hodině ranní a od 1. března
do 31. října o 6. hod. ranní. Výjimku tvoří doba

předvánoční, která počítána jest od 1. do 24. pro
since, pak veškeré soboty a dny výročních trhů.
V době inventury jest práce v obchodecb po 8.
hodině večerní jen při uzavřených dveřích dovolena.

Vponoremě Nárední Jednoty Neveročeské v Hradce! Králové za Bílou věží
vystavují se ve dnech 21.—27, března t. r. věrně
kolorované obrazy z cesty po nádherné Rivieře a
severní Italii, Malebná, pamětibodná a lázeňská
města na úpatí alpského předhoří a na pobřeží
Středomořském, jako Avigson, bývalé sídlo pa
pežské na břebu Rhonu, Arles s troskami staro
římského chrámu, amfitbeatrálně rozložené Hyéres,
uprostřed rozkošných zahrad zvedající se lázeňské
město Cannes, vynikající Nizza s exatickou kvě
tenou, proslnlé Monte Carlo, Ventim'glia, Alassio
a Nervi, četné náladové obrázky mořské, dále
smutná Pisa s krásnými etavbami, luzná Florencie,
rodiště Danteovo, sídlo umění ge svými nesmrtel
nými díly a město květin, na to znamenitá Bo
logaa a konečně Verona se starořímskou aréa.u.

V c.k. borním a depositním úřadě
sa příčinou čistění úředních místností nebudou se
doe 23. a 24 t. m. peníze ani přijímati ani vy
dávati.

Navzdělání českých ditek ve Vidal
jazykem mateřským přispěli v lednu 1908 spolku
„Komenský“ ve Vídni V./I., Margaretenstrasse 100.
který vydržuje 2 obecné školy, 2 opatrovny a 6
jasykových škol, politický okres Hradec Králové:
Černilov. Sbor dobrovolných hasičů 5 K. — Hradec
Králové. F. Petřík| K, Tělocvičná jednota „Sokol“
440 K, prof. F. Hnilička a A. Šubrt po 2 K, V.
Bayer 1 K. — Hradec Králové Nový. Strachota,
lesmistr 1 K. -- Kratonoby. J. May 2 K. —Lib
čany. V. Šmidt 5 K. - Lochenice. Rolnická beseda
10 K. — Mokrovousy. M. Pazderka 2 K. — Před
městí Pražeké. Občanská beseda „Komenský“ 5
K. — Třebechovice. „Sokol“ 6 K, bři. Vitouš
kové 2 K.

Z Parduble. Obecní zastupitelstvov Par
dobicích ve svém posledním zasedání rozhodlo se
přes silný protest vyhověti žádosti magistra far
macie p. Frant. Tomana za zřízení nové třetí lé
kárny v Pardubicích. Nová lékárna bude umístěna
v Alžbětině třídě směrem k nádraží, Protože ta
podmínky ku zřízení třetí lékárny skutečné jsou,
Ilse se pevoě nadíti, že i při vyšších instancích
přese všecky protesty dovolení ku zřízení této lé
kárny v nejbližší době dojde, což jest také přá
ním veškerého obyvatelstva.

Reformátor křesťanské humanity.
Kdo? Inu p. Hajn. Otiskl ve svém orgáně 14.
března Článek, v němž odporouěí církvi sprave
dlnost a lásku. Nemyslí si, že jest posud maso
pust? „Osvěta Lida“ bájila do krajnosti pokro
kářekého surovce, který duchovního zbil bolí a
po nezdařené obraně měla ještě tu smělost, že
ztýraného kněze vyhazovala z Pardubic — jako
provinilce. Hajnův orgán napadal kotolictvo na
dávkami tolik sarovými, že by je sotva snesla
společnost v kořalně shromážděná. Hrabé přezdívky
musilyzakoušetii dobročinnédámy,že se odvážily
bes dotazu u „Osv. [.“ obcovati katol. pobožnostem.
Prý se tomu „řádění“ (1?)musí učiniti konec, List,
který se poškleboje oličnicky často i zevnějšku ně
kterých katolíků, který je hledí zesměžniti vylba
nými osobními útoky, najednou hlásá — lásku.
Liet, který obě oči zavírá nad surovými násil
nostmi sociální demokracie, začne něco básniti o
křesť. lásce. Časopis, který z malomoené sloby
falboje úmyslně citáty a tak hrubě osobně tupí,
že jej nazval jiný pokrokářský list „stokou špí
dy“, chce reformovati křesťanskou lásku. Kdyby

rému pokrokáři takové nadávky v tvář, jako je
docela tiskne „Osv. lidu“, v ten okamžik by cí
til ránu pěstí. A nemohl by naříkat na nesprave
dinost. Pane Hajne, vidí-li nabinec proti sobě tak
láskyploou společnost, tu si besděky připomene,
te takové lidi by nezkrotil sebe větáí láskou, te
ta jest rázná obrana proti drsým a nenapravi
telným zlomyslníkům hotovou nutností.

Z Keolíma. Ve středu dne 25. března ko
nása bude v Kolíně veřejná spolková schůze v
místnostech „Zámecké restanrace.“ Referovati bu
dou p. sekretářJ. Mužíks HradceKrálovéo the
mata: „Naše škole v nebespočí“ a dp. katecheta
Cigánek z Nuslí o thematu „Věda a víra.“

Zamýšloné přeložení vojenského
velitelství z Pardabie. Proslýcháee, že
v nejbližší době má býti jízdecké brigádní vali
telství z Pardabic přeloženo do německého Mostu.
Při zoámých, Čechům nepřátelských proudech ve
Vídoi nebylo by to konečně ani žádným překva

ním. Posavadní velící generál, sídlící v Pardu
jelch, opustí prý co nejdříve svoje staré stano

viště, a prozatímní velitelství jízdaí brigády pře
vezme nejstarší plukovník dragoonského pluku
v Mostě. Tím by se už přeneslo vrchní veliteletví
£ Pardubic d> Mostu. Bezpochyby že Be pozvolna
pracnje na ton, aby brigídul velitel svéh> Času
přestěhoval se docela někam mezi Némce. Tim
by ovšem Pardubice atrpěly mnoho. již proto, že
by také egnitační škola důstojnictva celé brigidy,
čítající jízdecké pluky v Brandýse, v Mostě a
v Pardubicích, byla v tomto městé zrušena s zá
roveň by tím odpadli pro Pardubice i jedooročgí
dobrovolníci, konající službu při těchto regimeatech.
Příslušné interessnvané kruhy zajisté se otověčaa
postarají, aby německým choutkám aspoň v toito
ohledu nebylo slepě hovéno.

Asarchistický humbeg. | Anarcbisté
v Hořicích měli veřejoou schůzi lidu, ku kterómuž
účelu dali nositi oznámení školními chlapci po
městě aa tyči J+den z těchto hochů měl nařízeno,
postaviti se před kostel a státi tam v kraté zimě
po obě škola mše 8v. Ale to si pp anarcbisti
spletli číslo domu. Z těch, co vcbázejí a vychá
zejí z kostela, nepůjde jim tam ani jeden, měli
však chlapce postavit před „Můllerovy“. Ti, co
utápějírozumv kořalnách,ti jsou bez vlády.Tam
at hledají své rekruty! — Kde pak byli tentokrát
ti „přátelé“ školní mládeže, kteří se nemobou na
to vynadívat, že děti jdou na 25 minut do Chlad
ného kostela, neb: že mivistranti chodí v studeném
počasí na pohřby?! Tohle neviděli:

£ Kratomeh. Katolickéorganisacefarnosti
kratonožské pořádají ve svátek dnu 25, března t.r.
ve 3 h. odp. v hostinci p. Křepely v Kratonobách
důvěraou schůzi, při níž předoášeti bude známý
katolický spisovatel a slovutný řečník p. V. Špaček,
Hidící učitel z Košátek, o Volné myšlence. Kdo by
se chtěl ze sousedních farností do sohůze dostaviti
a vyslechnouti poutavou přednášku našeho nadše
ného a neunavného řečníka, nechť se přihlásí u
svého duchovního správce, kdež mu legitimace o
chotně bade vydána.

Nesmásema okrese Nechamickém.
(Pokračování). Porovnejme silnice okresu Hořic
kébo-srálovéhradeckého a Nechanického jen DĚ
kolika črtami. Okresy Hořický a Královéhradecký
mají ovšem více závodů platících daní a přirážek
(r. 1902 daň živnostní okresu Králohr. 88 04330
K, Hořického 34 406 72 K, Nechanického 19 681 K
42 h). Oba však okresy Hořický a Královéhra
decký mají větší rozlohu, mají také větší síť
komunikačních spojek, okresních silnic, mají však
také větší a rozsáhlejší upottebení okresních silnic
8 cest, neboť dle posledního sčítání má okres Ho
řický 4597 domů s 30.349 obyv. a Hradecký
5082 domů a 48.443 obyv., kdežto okres Necha
nický má 2802 domy s 19.134 obyvateli. Poměr
počtu obel je také zcela jiný. Obol má okres
Kralovéhradecký kolem 56, Houřickýkolem 61 a
Necbanický kolem 42. Namítá se ovšem, že Ne
chanický okres má méně závodů, méně poplat
níků, méně okr. přirážek — ale teké má daleko
méně opotřebení okresních silnic dle poměru počtu
obyvatelstva, domů a závodů okresu Hotického a
Královéhradeckého — neboť okres Nechanický
nemá daleko tolik továren co Královébradecký a
Hořický — a továrny okresu Nechanického jsou
oa hranicích jiného okresu, jako v Sadové a Sy
rovátce, jichžto povozy jezdí 8veliké Části Da Bil
nicích sousedních okresů a případně jiných okre
nů. — Již také přirozená podoba a poloha okresu
Nechánického vykazuje výhody k úpravě silnic.
Mat polohu "obdélníka okres Nechanický, jehož
kratší strany leží ne severu k okresa Hofiokému,
va jibu k Pardabskému a Přeloučskému. Pu celé
délce obdélníka jde silnice od Hořic ode dvora
Čeňov na severu, až k Dobřenicím ns jihu — ku
které delší okresní silnici se pojí s obou stran
kratší od západu a východu — po případě také
cesty obecní, jež si obce svým nákladem opravojí,
u těch je dosti veliký počet. Ze sídla okresního
starosty ze Suché jsou drě křídla silnic přese
Měavy do Sadové a potom Suchá, Tfesovice (s
mostem)Střezetice na Všestarskou siloici ku Hradci.
Tyto silnice sluuží dvorům, rovněž silnice Lubno
Přím-Stěžírky — nebo Problnz a Bříza na sil
nici Všestarskou 4 dé se myaliti, že hrabě Harrach
velikou kvotou na silnice přispívá. Od té hlavní
žíly, která protíná okres od severu k jihu, jdou
od východu i západu malé siloice menších ros
měrů na silnice okresů sousedních. Věsk jakmile
přejedeň mezník v kočáře nebo vozíku, bned po
snáš, že's opustil špatné silnice okresu Nechani
ckého a že's vstoupil a vjel ns okres jiný. Sou
sední okresy dlášdí silnice čedičem od Potštýna
čí odjípnd, kdešto Nechanický okres činí tak po
blíže dráby někde na hranicích okresa na př.
Královébradeckého-Pardubského, ale me Novo
bydžovakého — uvajtř okresu aa svých silnicích
ušívá oblásků dobývaných od rolníků v pískov
olcha který uokresusenajíméodrolníkůuš
8 dovozem nebo bez dovozu. Pak ovšem oblázek



"nedodá silnicím té kvality jeko pevný borský čedič.
Proto také již před čtert stoletím psáno o tom
v novinách, aby okresní činovníci rychlejšímu a mo

"deroíma tempu silničního hospodářetví přivykli. Od
těch dob posud zvláštních a radikálních reforem
není. Z pokolení na pokolení dědí se vady a ne
dostatky komunikace okresu. Tu je pole široké
činovoíkům okresu otevřeno. Okres s dobrými
silnicemi je okresem pokročilým a uvědomělým.
Myslím, že tu ns našich silnicích tolik prací, že
kolik zastupitelstev bude míti v oboru samosprávy
co činiti a pracovati -—-to je především úkol nej
větší a nejvděčnější pro naše činovníky — okresní.

4 Týniště m. Orl. Dne 25. t. m. pořádá
u nás „Čtenářsko-ochotnická beseda“ hudební ve
čírek sa spoluúčinkování p. Jaromíra Nágla, bar
fisty, syna zpámého nám řídícího učitele a spis
vatele se Staré Vody u Chlamce n. C, Pan Nági
kovcertovati bude na vlastní sedmipedálové harfé,
kterou na odporačení firmy Červený a synové, to
várny na budební uoástroje v Hradci Králové, za
koopil u českého výrobce p. A Červenky, Vídeň
XIII Nástroj ten jest umělecky zpracován, vyniká
krásoým zvukem a skvostnou mechanikou. Při
tomto budebním večírku poprve uslyšíme mistra
na harfu, oa což se těšíme a besedě hojný úspěch
přejeme.

Z Kostelce m.Orl. Při večírku katolické
jednoty v neděli 22. března v 7 hodin večer na
Rabštejně promloví slovutná spisovatelka česká
Vlasta Pittnerová z Praby o thematu „Knihy žen
pro ženy.“ Členové mají vstup volný, nečlenové
platí libovolné vstupné. Při večírku účinkovati
bude: na cello vdp. professor Vacek, na housle
p. ředitel Jeřábek za doprovodu p. A. Malátka.
Báseň přednese slč. M. Sedláčkova, čísla hudební
přednese hudební kroušek a sbory pěvecký sbor.
Začátek notno určitě dodržeti.

Pokrokářská Incerna na Borohrá
decku pořád se nechce jasně rozhořeti. Co v tom
jen vězí? Dá se nový knot, lucerna čmadí bůř
než předtím. Skla se vyčistí — ale začndí ae zas.
Jest to zkrátka pořád jen lucerna, páchnoncí ste
rým olejem, a žádná elektrická žárovka. Kouře
dost jako z podpálených sucbých natí — ale jas
ného plamene málo. A kouř teu dusí stále více:
některým lidem jest jit z něho k zalkoutí. Malují
88 rozličné nápisy a obrázky na staveních, které
nesvědčí právě u veliké oblíbenosti nositelů po
kroku, jež u nás známe Jest to ovšem zlomyslnost.
Ale musilo k tomu dojít, kdyby někteří pánové
sami byli nedělali veliké přehmaty proti pokrc
kovým zásadám, k nimž se sami přiznávají? A
nota bene! Neměli lidé s broudou loje na hlavě
místo útoků na epolublišní raději zůetati tiše doma?
Ta troufalost rozčiluje každého nestranného člo
věka. Lidé, kteří sami na gobě osvědčují velikou
nevycválanost, chtějí zušlechťovati jiné Což si my
elíte že máme tak krátkou pamět? Vzpomínáme
si, jak seděla v hospodě společnost. Veselá nálada
k půlnoci se zvyšovala. Jeden pán si počínal tak
ležérně, tolik „sousedeky“ a demokraticky, že by
v něm svtva kdo pozoal přísného rytíře a strážce
pokroku. Byl v tak rozkušně přátelské náladě, že
Be odhodlal k provedení žertu prazvláštního způ
sobu. Hodný, slušný občan dal si krátce před
„Špásovitým“ nápadem pokrokářovým přinésti sy

koupené může bezpečně snisti že se nenachází
někde v zajetí Kabylů. Ale světlo pokrokářské
loccrny vytřelo mu zrak Ze zadu se připlížil ne
přítel tmy a mistroým bmatem ulovil jeden syreček,
Da němě ci labnžnicky pochutoal. Okradený bost
jest sice povahy vznětlivější, ale protože jest to
bodrá povaha staročeská, nedal mu na místě od
pověď pokrokářak-u A la dr. Lhota. „Toble mi
nedělejtel“ problásil prostě vůči nezbednému po
krokáří. Sebral svůj talířek a šel k jinému stolu.
Ale majitel pokroku měl pevné přesvědčení, že
přece pokrokář ani nemůže nic nepřístojného
dělat, že všecky jeho skutky jeou perly lidakého
jednání. Aby se tudíž nezdálo, že snad docela
tmářeky Be cítí zabanben, zmažile se odhodlal pc
krokářský špás opakovat. Kde pak pokrokář a
couvnout! Opětně se přikradl a uloupil druhý
syreček. Toble už bost, který za žádnou cenu
nechtěl rozaměti tekovému pokroku, nesnesl, ne
strpěl. Vstal a vyjádřil své mínění v jedné vteřině
mluvou posuňkovou a to tak určitě, že nebylo
potřebí k tomu co na vysvětlenou dodávat. Roz
jeřená pokroková blava dostala takový pohlavek,
že hned celé tělo, které již dříve bylo trochu
V poloze vratké, padlo na zem. „Počkej, já tě
sničím |“ ozvalo se z ůst těžce poníženého repre
sentanta pokroku, když tento z prachu podlaby
se zvedl, Vybrůška ještě tedy sřejmě nesla značka
pokrokového hrdioy, jehož heslem musí býti:
„Přeskoč, přeraz, jen nikdy nepodlez!“ — Ale
pak najednou do potupené hlavy lesly myšlenky
elegické. S prsou rytíře spadlo brnění (měl atejně
dost veliké v hlavě od té rány), smekl se z levice
Štít, meč nezazvonil. Hosté viděli k srému úlasu,
že to vlastně před nimi sedí takový ustrašený
soused v županu a v bačkorách. Kůže iví ta tam,
šato však se objevila kožešina zaječí. Chudák na
hlga ai posteskl, že, jestliže se o tom pádu dozví
padsřízený úřad, nezbude jemu, nešťastnému bu
moristovi, alo jiného, než aby se zastřelil, Hosté
nechali hřdiau při jeho vsdychání a odebrali se

raději domů. Pravda — milosrdaí byli, milosrdnější
než pokrokáři. Nikdo z úlch úřada neželoval. A
tak po čase brdinství vjelo do žil pokrokového
harcovníka znovu, tak že opět umravňuje, odvádí
z tmy, zušlechťuje, otírá se o „klerikály“ atd.
Jaký by to byl pokrokář, aby se bál? No —
zatím jsme mu trochu zábavy přáli. Zatím —
brzy více.

Pume Hajne a pane Smrtke, vy dva
zvlášť lidumilní a pokrokoví mušové, poslyšte
malou otázku! Starší „pokrokový“ mož, který na
svá léta může už míti dost rozumu, byl několi
krát zfackován v hospodě pro svoje nezbedaé
chování. A nežaloval, věděl pr-č © Sluší se, aby
takový člověk, třebas by byl kryt stonásobným

mládeže? Pane Hajae, vy jste chtěl nevinně a
surové zbítému knězi ukazevati cestu z Pardubio.
Co napíšete konečné o muži, který poblavky utržil
pro dokázanou nezbednost? Čekáme odpověď,

Vsteklina a pobíjemí psůmnaBoro
brádeeku. Ve zdejším městečku a jeho okolí,
zvláště však v blízkém Žďáru rozšířila se mezi
psy brozná nemoc vzteklina. Nemocí touto padlo
zvláště ve zmíněné obci mnobo psů a aásledkem
trestabodné ©lehkomyslnosti a netečnosti padl
v oběť také život lidský. Synek tamějšího rolníka
Jos. Židka, který šel rozháněti psy na jejich
dvoře se kousající, byl jedním z nich na ruce po
kousáo. Ačkoliv vzbuzovalo všeobecnov pozornost
a každý se pozastavoval nad tím, že psi počali
houfač sa podezřelých příznaků hynouti, přece
nenapadlo ani ve snu orginům obecním, zvláště
zdravotnímu odboru, sjeva toho Bi povšimnouti.
Také rodiče pokouganému chlapci nevěnovali po
zornosti a neučinili žádného opatření, aby řádně
léčen byl. Tak uplynuly dva měsíce. Pojednou
onemocněla hostinskému Říbovi kráva. Přivolaný
zvěrolékař rozpoznal v nemoci vzteklinu, a věc
oznámena c. k, bejtmanství. Nastalo vyšetřování
a pátrání. Nyní teprve vzaomenuto nešťastného
chlapce, který poslán na kvap do Vídně na léčení.
Tamvšaknbožákpodlehl,ježtozapočatos léčením
příliš pozdě. Právě se dovídáme, že otec zemřeláho
domábá se na domně'ém majiteli psa zaplacení ná
brady vobnosu 3000 K za své dítě. Pozoruhodné! Týž
otec, který nechal syna svého propadnouti hrozné
mu osudu, aniž by toho nejmenšího v jeho prospěch
učinil, chce nyní náhradu peněžitou! C. k. okres
hejtmanství nařídilo potom, aby podezřelí psi byli
utraceni. Dastavil se do osady pomocník pobod
ného, který odpravil maožství psů. Dle vyprávění
lidí bylo nejvýše odporné, kterak poprava pode
zřelých psů se dála. Ač lidé tomu se bránili, přece
každému zabit podezřelý pes hned u stavení, a
louže krve psí červenaly se v blízkosti příbytků
lidských. Popravě přítomní byli žďárský starosta
Fr. Škop a řídící učitel Kajetán Peisker. Prostí
lidé a hnusem odvraceli se a vadalovali od díla
tak odporného a hleděli se podívané na to vy
hnonti; než oba jmenovaní sledovali poh sdnéko
od stavení ke stavení, nalezajíce v jeho práci pa
trné zalíbení. Prvému z nich se nedivíme, je o
něm zoámo, že má dobrou náturu a silné nervy;
fe však drabý pán — pokrokový řídící učitel,
který s každým vrabečkem má soucit, přece hnusné
divadlo sledoval, jest velice podivné. Pane Peiakře,
spad jste se dokonce nechtěl přiučovati tomu zdra
votnickému umění? Vy jste přece volný myslitel,
a ti mají na programu, že iobrazy, poukasující na
krvavé výjevy, mají býti z domácnosti odstraho
vány. Vždyť prý — podle vašich útlocitných ko
legů — nemá se ani kříž ve škole vyvěšovati;
nemá ge vykládati o vraždě Kainově. To prý ze
surovaje. Proč tedy jste upíral své ouřední oko
bedlivě na ty krvavé výjevy? To enad abyste
„krvavým klerikálům“ dal zářivý příklad, jak mají
svoji povahu zjemniti? Pozor, pozor! My také do
vedeme trochu přemýšlet|

Račí pochod novobydšovského pe
kroku. Heslo Palackého „Svoji k svému“ ne
vyplatilo se v Novém Bydžově knihkupci K. Mi
kouskovi. Vydáváním židovako-pokrokářského lista
„Obzoru“ a špinéním kněží a katolického lidu
popudil proti sobě tento liet tek veliké vrstvy ob
čanstva, že tytéž, řídíce se uvedeným heslem, vy
hnuly ce p. Mikouskovi a seslabily jeho obchod do
té míry, če nucen byl formálně odevsdati redakci
do „povolanějších“ rukou redaktora pardabaké
»Osvěty lidu“ AL Hajna. Leč v povolavějších
rokou „Obsor“ byne na předčasný maraemus a
vysílení, jsa o jeden list menší a na pepíře a
sprostotě o jeden stupeň hrubší. Tak se u nás re
presentuje pokrok! Oznamujeme pánům pokroká
řům, že by tuk před šesti lety přece trochu víc
bejlů nacbytali. Ale teď? Když už lid dokonale
ten váš „pokrok“ problédif Na barnumské fráso
dá se už chytit málokdo. Urědomění nastává, milí

ové, všade. Dbejte o pokrok skutečný a pak
udete míti štěstí větší.

Z Nového Bydžova. Náš pokrokářský
„Obzor“ dělá reklamu židovskému plesu, který
Be konati má v sobotu 31. t. m. a pod čarou
tropí si posměch ze sdařilých zábav katolické
národní jedaoty. Chytrému napověs.... Jeme

čdčení, že i naši páni = intelligence „taky
tolíci“ se svými dámami, ješ o kostel ani ne

savadí a jen posměch = našeho katolického houtí
si činí, s obavy, aby nebyl uražen pokrok našeho

měste, půjdou, omámení židovským parfumem a
nalíčení maďarským krómem, dělat stafáž ctitelům
slatého telete a obýbat své, na členy katolické
organisace ohrnuté nosy. Přejeme jim to šidov
skou zábava se srdce a voláme: Ať šíje volnost|

Sv. Mlosle v Lužel u Chlumce ko
váca byla od 4.—11. břesna b. r. od dp. P. Aloise
Jemelky a P. Antonína Eisnera T. J, obou
z Hradce Králové. S toužebností nevídanou oče
káván byl od osadníků farnosti lužecké den ohlá
šené sv. Missie, která, pokud lidská paměť vahá,
ve zdejším farním ehrámu Páně doposud konána
nebyla. Již v prvních dnech sv. Miesie bylo úča
stenství ze všech přifařených osud velmi Četné;
den po dni obíhal v posvátném zanícení i v ná
valu posluchačů, které faraf chřám Páně ani po
jmouti nemohl, i také těcb, kteří ka přijmutí sv.
svátostí poaplchalí. Vždyť sama dobs roční, pro
venkovský lid velmi dobře zvolená, usnadňovala
lidu zbvžnému že mobil bez překážky súčastniti
se jednotlivých káraní i stavovských promluv,
které činíval výmlavný a neunavný kazatel P. Je
melka. Zejména úchvatné byly promluvy ku kře
stanským jinochům i mužům, jimž dozajista hiu
boko i v paměť i v ardce vryla se upřímná a
vážná slova borlivéhu missionáře. C) zvláště bylo
povzbuzující a příkladné, že všickni starostové
jednotlivých přifařených obcí veřejné osvědčili své
náboženské smýšlení, přistoupivše ku přijmutí sv.
svátostí. Kajícníků všech by'o přes 1200 z celé
farnosti lužecké. Dejž Bůh, aby símě, ve sv. Missii
od horlivých missionářů zaseté, vydalo hojného
užitku a přispělo k obrození osadníků v ohledu
duchovním a náboženském. Oběma borlivým miesi
onářům voláme z hloubi duší avých: „Zaplat Bůb!“

Ještě otěch čistých agrárních vel
bách. (Odpověď „Ratibora“ = Upice). Nějaký
náš zdejší dobrodineček bájí v Ratibora o naší
zatemnělosti, o našich „rozpoutaných vášních.“
Taky nadává, přezdívá — aby ukáte!, oč vyniká
jeho ku'turní úroveň nad vzdělanost oaši. Tážeme
se tobo pisatele, v kterých končinách vězel, že
neví, na které straně se před volbami nadávalo,
hrozilo, prosilo, ano i plakalo? Sám pan starosta
najednou zapomoěi, že má sloužiti dobra občanů
všech. Běhal od čísla kčíslu, od vesnice kvesnici,
přemlouval, subvence na vodovody sliboval; byl celý
rozčilen, když ho nechtěl každý posloucbat. A vy
hazovati posla 8 plakáty Sternbergovými z obchoda
na ulici — to také není vášeň? A neměl byste
dávati svůj fanatismus na jevo okatou lží o „avíč
kových babách.“ Prosím vás, kolik jich mohlo
volit? Zato však bylo bodně voliček majetných, a
ty musely jíti „svorně“ dle zeleného komanda.
Ostatně sám pan pisatel se podřekl sdělením, že
bylo nutno vybarcovati (aha!) všecky městeké
voliče i voličky. Strana Holancova nepracovala prý
penězia terrorem!Kdybystebyljen trochudiplo
matem, rozhodně byste o tom „ideálním zápasu“
raději pomlčel. O čem vrabci na střeše zpívají, co
dálose před očima tisíců, to se přece zapřit nedá
nejcbytřejším nepoctivcem. Přehlíží-li zuměstnava
tel svým podřízeným, jdoucím k volbě, jejich lístky,
to jest ukázka svobodomyslnosti? „VolteHolance!
Jináč nebudu u vás kupovat!“ prohlásil jiný svo
bodomyslník. Dle seznamu pilné shledáváno, kdo
ještě nebyl volit; tedy honem pro nějatd. A které
plakáty to byly, jež nás zahrnovaly nadávkami a
surovostmi? Ať p. dopisovatel ukázkou aepoň ty
„nejříznější“ v Ratiboru uvede — ať 5e za ně
nestydí, myalí-li, že to byla samá vyšší kultara|
Pak si však slušná veřejnost udělá oté vzdělanosti
pojem jiný. Spílati nevědomců, pitomců, zrádců, mi
zerných voličů, atd., to ukaznje na malou ušlechtilost
myslí těch, kteří prý chtějí proti nám zachraňovati
pokrok. — Nejvíc jsme se zasmáli aristokratické
naději Ratibora, že se obíral hr. Sterabergem na
posled. Tak! Kam jste jen dal oči? Či si myslíte,
že takový volební výsledek jest pro vás skutečným
vítězstvím? Agrárníci nemohli si horší mravní ránu
zasadit, než jakou ei dali „obezřelým“ sčítáním a
vyločováním hlasů. Drážditi tek smělým způsobem,
popaditi proti sobě každého nestrannéno člověka,
dávati okovy svobodným voličům — a pak si
myslit, že Ise sklízeti plody takové práce klidně,
nerušeně, přímo idyllicky! To by valuá většina
voličstva napřed musila přestat zcela myslit anebo
by by:o nutno všecky katolíky připravit o politi
cká práva, aby se takové zelené čachry v době
nejkratší novymstily. A bude se účtovati hodně
brsy, dřív než se nadějete. Už mají po krk va
Šeho pašovského komanda i ti moozí živnostníci,
kteří do nedávna šli s vámi. „Masíte podporovati,
co my chcemel“ Tak zněly štábní rozkasy. Ale
teď už tratí na svém účinku. — Prý kněžstvo ne
bledí ai slova Kristova, nemiluje blišního a same
zuje si tak cestu ke křesťanským srdeím. Ale —
ale — dobrodinečku, kolikrát vy jste asi nábožně
poslouchal dřív slovo Boží, že se o tu víru oa
Jednou tolik bojíte! Kolikrát jste se zastal i těeh
kněší, kteří vůbec politicky nevystupovali, kdyš
rvavý tisk rudý banobil víru a kněžetvo šmahem.
Dobrodinče, tenkrát jste sa o víru a křesťanské
duše nebál. Snad jate zachraňoval křesťanství
Bpojenectvím s pokrokářskými židy a socialisty..
A najednou tak veliká starost. Chce-li užití kaés
Jako každý jiný občan svých politických práv, už
je zle. Už přichásejí srobodomyolníci, aby ma
hodili amyčku na ruce. A zastano-li se kněz práv



tupeného křesťanského lidu, tu podle vaší logiky
jedná proti — křeeťenství. Měl by podle všeho
svorně ae socialisty bouřit proti katolictvu a pak
byste satleskali: „Tohle je přece jednou kněz 1“

ned byste takového prohlásili za světee. Roz
umíme vám. A — nás už nezmatete. Máme toho
v péře ještě více. Zátím však doufáme, že tato
kopitolka stačí.

března přednášel u nás p. Jar. Astr, redaktor
„Práce“, o potřebě sdružování se domácích tkalců.
Pan řečník tklivě a přesvědčivě vylíčil všecky ne
blabé -poměry našeho chndého lidu v Podkrkonoší,
jenž dosavad výhradně ručním tkalcovetvím 8e po
etivě živí. Že mluvil od srdce k srdci, svěděl ta
napjatá pozornost, s jskou přítomní jeho pěknou
a nadšenou řeč sledovali a hojným potleskem od
měnili. Přihlásilo se ihned 53 členů do Všeodbo
rového sdružení. Kdalšímu blabodárnému působení
voláme srdečně „Zdař Bůh |“

Sv. Missile v Habrech badoudne22.—31.
března £. r. za vedení tří vldpp Redemptoristů ze
8v. Hory u Příbramě v Čechách.

(4 Bomova. Dane 72.února mluvil na vo
ličaké schůzi agr. kandidát p: Kubr. Páni pokro
koví učitelé byli velice uražení několika přímými
slovy přítomných katolíků. Hoed ve svojí vyšší
volnomyslitelské lásce přemýšleli, jak by katolíky
hodně vytrestali. Žalovali a dobře se připravili.
Už začal pokrokový jásot, jak prý ti „černí“
budou zkroceni, jak všecko zaplatí. Ale před
soudním tribunálem 26. února v Čáslavi paeda
gogům nebylo do výskání Po přečtení obžalova
cího spisu uslyšeli, že právnicky ta slova katolíků
nemohou býti pokládána za urážku na cti. Pan
soudce navrhoval smír, nežádaje odprošování, od
volání nebo placení útrat. Ale pp. učitelům ae
návrh nijak nezamlouval; vždyť prý byli uraženi
na veřejné schůzi. Zástupcové obžalovaných zase
poukázali na zásudy pokrokové strany, jichž se
katolíci dotekli, a připomněli, že přece páni žalu
jící jsou taky členy pokrokového spolku. Energičtí
zastanci pokroku najednou ztratili kuráž; již ne
stáli na projednávání žaloby a moudře přistoupili
na návrh pana soudce. Tak skončeno pokrokové
tažení. „Pravda“ napsalao soudu několik řádek
pod titulem „Skrotli“. Ale kdo zkrotl vlastně?
Praví, že dali obžalovaní nčitelům náležitou satis
fakci, ale obsah její také moudře neuvádí.

Pravda © tom zlém faráři ve
Svratce a učitelském mačedníkoví. Vča
sopise „Český Učitel“ ze dne 11. března r. 1908
roč XII. na stránce 361. jest uveřejněn článek
pod heslem „Klerikální msta“. Ve článku tom
obviněn jest katolický dachovní správce ve Svratce
Alois Doubravský, že se msty, že Josef Hájek,
řídící učitel ve výslužbě, volil v době říšských
voleb protiklerikálně, odfekl mu podpis na kvi
tanci, pokud jí Hájek nepředloží osobně. Kostra
pravdy, poněvadž věc má docela jiné pozadí, jak
už ve Svratce každé dítě ví, jest tato: Staří man
želé Hájkovi, nemohouce se srovnati se snachou
a synem Theodorem Hájkem, kamnářem ve Svratce,
odejeli do Praby ku druhéma synu Františka
Hájkovi, úředníku v magistrátě pražském, a roz
hlásili, če se tam přestěhují, že «e od mladých
trápiti nedají. Ač tedy přesídlil řídící učitel Jos.
Hájek do Praby — donašela služebná Josefa Já
drná přece jeho kvitance na faru ku podpisu; leč
tu poznal dochovní správce, že kvitance nejsou
psány rukou řídícího v. v. Josefa Hájke, nýbrž
rukou jinou (Theodora Hájka), a proto, jakož i že
již delší dobu vůbec. pana řídícího Josefa Hájka
neviděl, řekl této poslici © únoru r. 1907, kdy
tedy ještě o volbách do říšské rady v městečku
Svratce ani řeči nebylo, že nemůže takové kvitance
podepsati, leč, když si pan řídící Hajek přijde
osobně a potvrdí, že je ta kvitance od něho psána.
Totéž bylo sděleno též panu Josefu Volfovi, o. k.
čenickému strážmistrovi ve výslažbě. Jsoutě před
pisy v té věci, a to dvorní dekret ze dne 17.
dubna r. 1834 čís. 15457 a nařízení gubernia
v Praze ze dne 19 července r. 1834 čís. 33098
velmi přísné — ano duchovní, kteří by podepsali
kvitenci pensisty neživého, jsou povinní oavrátiti
z vlastní kapsy c. k. eráru částku, oč tento jich
neopatraostí byl zkrácen. Pan Theodor Hájek
může b.ti úplné abezpečen, že k vůli jeho krás
ným očím nebude farář Doubravský nikdy jed
nati proti předpisům zákouitým, i kdyby sebe
více. mu vybrožoval a na něho šaloby nejdůstoj
nější konsistoři podával. Pan Josef Volf od teduby
si tedy přiváší kvitance své osobně; ale řídící p.
Hájek prohlásil jednání faráře Doubravského za
osobní choutky a cbikanování a kdesi cosi.

V březnu 1907—ještě nabDY volby— přinesla kvitanci ku podpisu mladá Hájková,že otec je ne
mocen s že nemůže do fary. Byla to sice makavá
nepravda, ule farář Šel pak a podepsal kvitahci
v domě p. Hájka, kde on pěkně si v pobodlíčka
seděl a pokuřoval. Tak podepsal kvitance ty furář
oleekráte a výslovně fekl panu řídícímu Hajkovi,
jak mnaí dosvědčiti syn Theodor, řídící Mrázek a
strážesistr Volf, kteří přítomní byli, še mu vždy,
kdyš bude nemocen, podepíše kvitanci u něbo, jen
aby si vskásal. Poněvadž psk p. Hájek byl tak
adráv, že chodil do hostinců, na procházky, ba

musí pánům Hájkům dělati neplaveného posluhu

a za nimi běhati; když jsou zdrávi, že si mohou
pro podpis přijíti sami. Dne 1. července r. 1907,
še nebyl mladý pán doma, skotečně si starý pan
řídící přišel osobně pro podpis, ale za to dostal
dne 10. července r. 1907 duchovní správce brabý
dopis, jehož výroky braničí s $5 488 a 491 tr.
sákona, v němě vyhrožuje starý pan Jos. Hájek
odpadoutím od církve, nebude-li se mu podpiso
vati kvitance posílená jenom poslem. Poněvadž
viděl ducbovní správce, že tomuto „věrnému alu
hovi“ církve katolické víra má býti nějakým stra
Šákem, oa dopis ten neodpověděl — a pan řídící
provedl svon — oznámil oa c. k. okr. hejtmanství
v Chrudimi, že stává ae bez vysnání. Ostatně kde
kdo ve Svratce ví, že faráf již svou povahou není
schopen msty, nýbrž že sám jeat v této věci
obětí intrik a zvláštních místních poměrů, které

pap vědy ubohý kuoěz v silně amlšených osaúch.

Agráraický Kocourkov na Opo
čensku. Stalo se léta Páně 1908, že se někteří
„pokročilejší“ občané v P. usneslí za pomoci a
přispění Raiffeisenky v obci zakoupiti stroj na
rozmetání umělého hnojiva. Usneseno — vyko
náno a stroj ibned objednán. Když však došel, tu
86 teprv Goznalo, že s tímto nemožno pro jeho
šířku při žádné skoro usedlosti vjeti vraty do
dvora. — No což! Vždyť 1 krejčí zkazí někdy
kulboty, když si oa ně nevezme — míra! „Malé
toto nedopatření“ budiž omluv.no tím, že objed
návka stroje učiněna před volbami do zemského
sněmu, V Čase nejprudší agitace, kdy agráraí
agitátoři všemi, často dosti směsnými prostředky
pracovali horečně, aby pro svého mladočesko=uoc.
demokraticko-agrároč-pokrokového kandidáta co
nejvíce hlasů vynutili. (Někteří voličové dostávali
i koblihy před volbou). Tu ovšem na jiné věci
nezbylo času, když přece měl p. učitel Holanec
být zvolen za každou cenu. Teď pánové přicbá
zejí docela k přesvědčení, že chuť do pokroku
jest snadnější než provádění pokroku. Ale co nyni
se strojem? Vyskyll se sice návrh a zcela jeduo
dachý; snad Dade přijat. NecbÉ pan Santos Da
mont (žijeme přec v době ačroplanu), když už
si dovolil ten luxus a nechal jedao takové lé
tadlo uletět, neznámo kam, dodá pánům jedou
podobné, a bude po nesnází Raiffoisenka t> snad
ještě unese, 4 členové, kteří to potřebovat nikdy
nebudou, to snad zaplatí. Pak nebude potřeba
bourat vrata u každého statku a přestavovat
můstky přes každou struhu. Obec P. pak bude
skutečně pok.oková, předstihne i obec S. — Teď
jsou pp. agrárníci chlapíci. Minulý týdeu pode
psala vláda i J. Ex. p. ministr Prášek obchodní
BmlonvuSeSrbskem,a pp. poslanciatrany agrární
ji schválí pří nejbližštu zasedání. Špiniline
dávno, ač neprávem, katolické poslance, že prý
blasovali po otevření hranic. Pro katolickou stravu
to byla nrozná pohana, pro stranu agrární 8e
z tobo obratem udělá záslužný skutek. Vždyť to
jde tak jednoduše; jen ai vědět rady! Co nevidět
začne tlouci „Venkov“ i „Cep“ na buben, jak se
strana ag:Ární pro děloictvo i živnostnictvo obětuje.
Opravda? — Jen kdyby za tím nevězel miuister
ský frak! Tím se dá přikrýt mooho i „svobodné“
volby do zem. enému. A pak prý bude zřízena
druhá česká universita na Morave. — Papírovoa
resoluci? — Za německou státní řeč? — Ani
prý to nebude tak dlouno trvat jako to trvalol
Pak že nepokračujeme!

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati lze v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žilné ulici a v prodeji novin p. M. Vléka na

Příkopech.

tVým.mvuákapitosn s dejin mtrpení
maších utvupemců. V loňských volbach do
řáské rady ukázal poprvé katolický lid v mnobých
okresích jako bojovník za svoje práva, že nedá
8e persekací terroristických stran zastrašití, aby
ustoupil a nechal řádit všechny dobrodruhy poli
tické na aréně veřejného života © Maohde ovásm
vylili si zlost „přemožení“ na ubohbómlidu a dali

vláčet a honit lid náš za t> k soudům. Moubý
stoupenec náš prodělal při tom pravé mučednictví.

Mesné na Pelhřimovsku. Po nekonečně dlouhém
vyšetřování, jež vedl známý přívrženec Donátův
soudní adjunkt Erben v Pelhřimově, postaveno
před krajský sond v Táboře pět přívrženců posl.
Zaruby, kteří jej, když kandidoval d- říšské rudy,
zachránili od násilí, jež na něm apáchat zamýšleli
„Vzorní“ osadníci „vzvrného“ kněse faráře Vacka
v Božejově, kteří, Costavivše se na scvůzi kandi

dáta faráře Záruby do Mezné, hned z počátka
chtěli vyprovokovat rvačku. To 4e jim také zda
řilo, jen že musili pak provokatéři vzíti do saje
čích. Děluli pak ze sebe neviňátka a udávali kde

koho. Sehnali i svědky (I), kteří odpřisáhli vše,
co dovedlo uvaliti vinn na obžalované, mezi nimiž
býl mesenský starosta J, Pamvé Při ičení dne 8
lotopadu m. r. byli tři obžalovaní sprostěni ob
žaloby, jeden s nich obdržel trest tří dnů vězení,
že prý hásel kamením po Božejovských, a starosta

Panoš, který předsedal na schůsi zmíněné a bleděl
sabrániti rvačce, odnesl to za všecky -——byl ma
vyměřen trost tří mnósích téškáho Šaláře, postem
sostřeného.Lze si představiti, jak sdrcajícím dojmem
působil tento výrok soudu nejen na obžalovaného
nýbrž i na všecky naše atoupence. Podobným
způsobem postupovalo se kdysi proti sociálním
demokratům. A oni při tom rostli a vsrostli ve
stranu, 8 uíž jedná 50 does u sudů zcela jinak
než v letech 80tých. Odsouzený starosta, vědom
si 8vé ueviny, pokusil se o t, aby 56 ujistil, zda
nejvyšší soud u nás v Rakousku soudí dle toho,
jaká strana v politice nabyla vrchu a podal pro
střednictvím svého obhájce p. JUDra. Jana Maxe
zmateční stížnost. Nejvyšší soud zavrtěl hlavou
nad rozsudkem. Že by mohl býti předaada schůze,
který. chtéje docíliti klidu. ve schůsi napomene vý
trěníka, jemš hrubým spůsobem skočil kandidátovi
Zárubovi do řečí, ea totu své mapomenutí, protože
vznikla pak ve schůzi rvačka, potrestán jak) pů
vodce této rvačky — uešlo pfec kasačnímu soudu
na mysl.
krajského soudu a nařídil nové líčení před jinýma
senátem Líčení to odbývalo se dne 6. března t. r.
Intervenoval jako obhájce zase p. dr. J. Max
z Praby. Po provedeném řízení průvodním, ku
kterému sond připustil svědky obžalovaným ve
dené a kteréž trvalo od 9. hod. ranní až do pozdních
bodiu večerních, byl vynesen rozsudek, jímž vbža
lovauý a ku třem měsícům těžkého žaláře v li
stopadu Odsouzený starosta p. J Panvš — se
sprošťaje úplně «d žalobyi od nosenínákladů
řízení trestolho. Cesta utrpení skončena Horlivý
sloupenec náš se slzna v oku spéchal domů, aby
umírajícímu otci svému mobl sděliti, že je oBvo

Poselství pomocného komitétu pro
České Školství ve Vídni všem dubrým českým
srdcím v zemích koruny České i za hranicemi!
Není-li a nemůže- býti našemu národu Ihoatejno,
odnárodňují-li se vám po krajinách národaé smi
šených desítky českých daší anebo mrzačí-li 8e
nenárodní výchovou ve školách cizojazyčných. jak
nedotýkalu by se každého uvědomělého Čechu,
volajísli k nám desetitisícové Českých dátí a děti
ček z města ua Dunaji úpónlivě o pomoc: „Po
mozte a nedejte zabynouti nám ni budoucím I“
Dosad pouze jediná česká škola „Komenského“:
Uttidní chlapecká a Jtřídní dívěl v X. okresu,
dále 2 opatrovny a 5 jazykových škol, kain chodí
české děti ze škol německých ve středu a v Bu
botu odpoledne, pomáhají jazykem mateřským —
po lidsku! — odchovávati něco pře+1000 hochův
a dívek. Avšak za jakých tězkých poměrův! Až
srdce zabolí, uslyšíme-li, jak jest možno, aby téméř
za čtvrtstoletí svého trvaní nedomohla se škola
„Komenského“ ještě ani práva veřejnosti, že ubohé
děti, škole odrůstající, musejí zajížděti pořád a
pořád ještě hromadně do jihomoravské Břeclavě
ke zkouškám, aby nabyly propouštěcího vysvéd
čení! — -— Proto budiž beslem všech dobrých
Čechů, přispěti dle svých s.l, aby nejen naše je
diná soukromá kola obecná ve Vídní byla za
bezpečena, ale aby Be Co nejdfive mohlo přikro
čiti ke zřízení nový h škol obecných, po připadé
i odborných škol a kursů pokračovacích pro tisíce
Českých učňův, ano i školy střední. Bez národní
obětavosti dobře zorganisované i v nejzapadlejší
naší dědince nebylo by to však možno. A tu
v měsíci březnu, měsíci, kdy rok od roku všichot
dobří Čechové budou s připominati neaumrtelných
zásluh veleducha Jana Amosa Kuimenského,jewuž
tolik záleželo na zdárné výchové veškeré iladeže,
bobaté 1 chudé, mužské i ženské, uaskytá se uvj=
lepší příležitost zavésti pravidelnou daň Dřeznovou
— dar Komenského aa zabezpečení a ku podpoře
naší uárodní ratolesti na Dunaji. Každá Česká
obec, každý český okres, každý český peněšní
ústav ať pamatuje v měsíci březnu stálou 8uDveucí
na po dporu českého školství vídeňského; každý
dobrý Čech ať pomábá alespvň dauí korazovou
oblažovati ubohé české dítky víseňské prahnoucí
po čistém prameni vzdělání jazykem matetským;
a nemůžete-li koranovou daní, přispějte abír.ami
haléřovými ve svých společnostech; ochotnické
spolky sebrajte na dar Komenského; ostatní spol
kové dávejte do rozpočtu ročuího na týž účel
šlechetný podporu -sebe nepatrnější, jen když
stálou, s nížto bude lze najisto počítati. I naše
společenstva živnostenská mohou přispěti na vý
cbovu dorostu živnostenského. Heslem celého ná
roda budiž k 28. března, narozeninám Jana Amose
Komeoského: Vyslyšme volání desttitisíců českých
dítek vídeňských po národní výcnově a dle svých
sil pomáhejme upolku „Komenský“ ve Vídni V.,
Margaretenstrasse 100.

Město Paříž musí ma školy ročně
o 1,700.000 franků platit vice pozrušení
řebolníc škol, což poplatníkům leze hluboko do
kapes. Dříve školní sestry vyučovaly skoro sadarmo,
sa kus hábitu a za akrovnou stravu; teď však
učitelky vyžadují vyšší platy. Kromě toho město
má o 110.000 fr. více platit na vydržování ko
stelů církvi odňatých. Dříve si kněží kostely sami
vydržovali v dobrém stavu za pomoci fondu eír
kovního; nyní, kdyš vláda knéžim kostely vzala,
darovala je obcím. Má snad Paříž všechny kostely,
s nichě mnohé jsou drabocennými památkami sta
vitelství, nechat apustnonti před tváří milionů cí



sinců, Paříž navětěvujících? Byla by to ostuda.
Vláda Paříži radí, aby mezi lidem ve prospěch
kostelů konaly ae sbírky. Zoamenitá to rada.
Vláda nejdříve kostely ožebračí, katolickému lidu
je vezme, dá je obcím a když obce s nimi nevědí
si rady, vláda jim řekne, jděte a žebrejte na ně
mezi lidem

Významný plakát v Paříši. Narosích
pařížských ulic nalepen všude plakát toboto znění:
„Miliarda se stratila 1“ na cestě ze sněmovny do

paláce bourbonského. Dne 28. října 1900 bylo
předsedou ministerstva Waldeck-Rouseauem slíbeno
lidu, že koufiskace majetku kongregací vynesemi
liardu pro dělnickou pokladnu starobní. Dnes je

už dávno po likvidaci, kongregace jsavu rozehnány,
jejich dobročinné i vzdělavací ústavy zničeny —
jmění jejich pobránu — ale starobní „pojištění
dělnické není dosud ani usnešeno, ani připraveno.
Kde je miliarda? Tisíc milionů nám slíbili, ale jen
devět miliooů odvedli do státní pokladny. Zbytek
ge ztratil v rakou domnělých „přátel lidu“, kteří
si naplnili svoje pokladny. Na dělnictvo se nepa
matovalo. Hledá se poctivý člověk, který se z po
věstné miliardy neobvbatil! Dobrou odměnu dostane
kdo najde ztracenou miliarda a vrátí, komu právem
patří“ — Lid fraucouzský již vidí až do dna duší
těch, které ústy slibovaly obětavou a nezištnou
prácí pro blaho chudého lidu.

Ministorský telegram na cestách.
Vrchoí ředitel pověstných voleh za venkovské
obce p ministr Prášek přece jednou pro blabo
národa vykonal veliký vlastenecký čin. Poslal

telegrafickou gratulaci p. Hulancovi, který by!
prohlášen za zvvteného proti hr. Sternbergovi.

Ale telegram byl opatřen tak neúplnou adre3s0n,
že by ji prohlásili při volbách učitelští komisaři

jistě za neplatnou — kdyby platila ve prospěch
kandidáta katolického. A tak telegram zabloudil
až do Plas u Mí. Boleslavi, ke kteréžt) obcí ná
leží též dědinka Valy. Odtud teprve odeslán na
správné místo. Žei zvolení p. Holance považoval
die všeho p. Prášek za „mravní vítězství“, to
přece jenom troebu překvapuje. Sami agrárníci
o té čisté volbě neradi mnoho mluví.

Svět chce vidět semsnel. Saská žeuu
z rodu královského opustila povinnosti mateřské
i manželské a řídíc se boslem rozvížitelnosti man
želství, vzala si fidé!-hraběte. Hned byla ve avětě
z tohoto fakta veliká senssce. Každý chtěl viděti
ženu, která tak velikánský čin provedla, každý
8 ní chtěl mluvit. noviny všeho světa přinášely
jeji podobizny. atd., atd. Listy, které ženám

opravdu vzorným sotva kdy věnují řádek pochvaly,
byly celé nadšené z obrovitého skutku saské ženy.
— Leč — hrabě brzy rozmarné dámě zevšedněl;
Vzala si fešuého tenoristu A tenorista? Dříve
žádný vážnější list o zvláštním umění jeho ne
věděl. Ale fe*áckým sňatkem bned se stal Toselli
slavným. Náhle byl vybledáván jako zvláštní umě

leex4 hvězda. Proč to? „Demokratické“ poblikum
chtělo viděti jeho tvář a jeho romantickou paní.
Ale nad úměním obecenstvo obyčejně splakalo.
Jak touží dále svět po laciné sensaci a jak ta
dychtivost často končí. o tom podává v příčině
Toselliho „Národní Politika“ 13 t. m. tuto zají
mavou zprávu z Berlína: Jak zdejší „Lokalanz.“
oznamuje, došlo ve Varšavě při koncertu tamní
fltarmovic k velkému skandálu. Řuditelství til.
harmonie angažovalo Toselliho za honorář 3000
marek 8 podmínkou, že vystoupí při koncertu 4
objeví se v sále provázen svojí ianželkou, ně
kdejší hraběnkou Montigaosovou Spoluúčinkování
Toselliho, jež bylo vyhlašováno zu stěžejní bod
koncertu, zklamilo úplně, ježto Toselliprokázal
se býti pravšeduím diletautem, při němž u nějaké
virtaosité nelze vůbec ani mluviti, a také byl
vyptskán. Také jeho komposice pro smyčcové
nástroje „Serenáda italiana“ bod:lu by se spíše
na „koncert“ v nějaké kavárničce, nežli do fi'
barmonické produkce. Nespokojenost obeceusiva
dostoupila vrcholu. když zvědělo, že choť Tose'
liho v sále sc neobjeví, ačkoli to bylo podmín
kou, za kterou byl „virtava“ augažován a byly
mu k tomu účelu zaplaceny dva železniční Hstky
a Florencie do Varšavy. Když pak přítomné obe
Censtvo zvědělo, že Toselli se vyjádřil, že jednoho
z obou lístků použil pro svého psa, způsobilo
neslýchuný kraval, při němž Toselli stěží unikl

důkladnému výprasko rychlým zmizením ze sálu.
V síni omělců čekalo jej nové nemilé překvapení.
Vyčkával ho koncertní jednatel z Lodí, jenž na
zák.adě soudního rozsudku zabavil mu bonoráf,
ježto Toselli přijal od něho zálohu 1000 franků
za vystoupení v Lodi, kam však odmítl zajetí,
Mezi agentem a Tosellim došlo ke skandálnímu
výstupu, v jehož důsledcích byl Toselli přinucen
vyplacenou jemu záloha vrátiti. Ag-nt také vý
slovně mu prohlásil, že vlastně neangažoval jeho,
nýbrž jeho manželku.. .“ Jest k tomu potřebí
širších pozaámek? Svět chce so baviti za každou
cena. Podívaná nz rozvedenou, aristokratickoa
světačku Be Cení výše než nejkrásnější opera
nebo veliký lidumilný čin.

Průplav dunajsko-oderský. | D.lal
Rakonsy všemožně se přičiňují,-aby došlo k stavbě
průplavu dunajsko-oderského. Vždyťse tím urychlí
řegolace ©Moravy, přispěje se k zprůmyslovění

prerského Pole-a ulehčí ne

u te A p-Mavinami. Naee 0 sobůzi -zástupců -Dol

Rakous, Moravy, Haliče a odborníků, svolaných
zem. výborem dolaorakouským, ve Vídni 16. t.
m. přijata resoluce, jíž se vláda vyzývá, aby zá
kon o stavbě vodních cest byl proveden, aby 00
nejdříve byl vypracován projekt průplavu od
Přerova k Pardubicům, aby se stavbou započalo
se nejpozději r. 1912,

Rozpočet Ústřední Matice Školské,
sestavený podle výsledku roku loňského, vykazuje

příjmů stálých 142831 K, naproti tomo však vy
dání činí 999380 K, takže jest ubraditi dary a
sbírkemi 856349 K. Největší položku ovšem činí
náklad na skoly 726000 K; v tom jest zabrnut
náklad na školy vlastní i na školy podporované.
Požitky učitelstva rozpočteny jsou na 400.000 K,

příspěvek do fondu odbytného 36.000 K, odbyt
ného učilelatva matičního, který se má proměniti
ve fond pensijní, 52.000 K. Mezi podporovanými
školami jmenovati jest školu „Komenský“ ve Vídni
částkou 10.000 K u 4000 K z fondu Kandrtova,
Bračnské Matici Školské 8000 K, Matici Ostrav

ské 5000 K. Vydání pravděpodobná činí 130.000K,
úroky z dlužných zápůjček 32000 K. Z rozpočtu

jest patrno, že letošního roku Matice bude nucena
napjati veškeré síly své organisace, aby ubájila
vovnovábu ve svém hospodářství, což se jí roku
minulého úpluě podařilo, Zejména povinnost pen
sijalho pojišťování učitelstva podle zákonů o po
jišťování soukromého úřednictva, má-li býti řešena
zdárně, bude vyžadovati značných obětí.

Nezanášejme peněz do ciziny zase
mena, keře, květiny a stromy. Máme doma závody
zahradnické, semenářské a sadařaké, jež vyhovují
všem požadavkům za ceny mírné. Máme zahrad
níky odborné, kteří v každém ohledu docílili vý
sledků skvělých a poslouží noviokami všeho druhu
za ceny levné. Naše zahradnictví české a sadov
nictví ua takový stupeň dokonalosti vyspělo, že
Snege nejpřísnější míru požadavků a směle může
80u óžiti s cizinou. Vždyť české jiřiny, karafiáty,
všesvatníky či chrysantémy atd. rozvážejí se do
celého světa. Závody cizí lacino kupují výrobky
cizích zahradníků a pod cizím jménem draho je
prodávají českým odběratelům, a tak si škodíme
dvojnásobně. Naši zahradníci strádají a my obo
hacujeme cizinu.

V ovocnietví naše bohatství. Letošní
rok jubilea císařského zvlášť vybízí kde koho na
našem venkově, zby nějakým stromkem ozdobil
ozolí své. Budou se sázeti lipky památné, tak
leckdes usoudily obecní a okresní výbory. Císař
a král náš při podobné příležitosti a také kletoš
nímu jubilea výslovně problásil, že by mu způso
bena byla největší radost, kdyby za tím účelem
provedena taková díla, z nichž by plynul podda
Dým jeho prospěch všeobecný. Ale naše úřady
samosprávné a spolky bospodářeké leckdes toho
přání císařova nevidí, jako by se občanstvo topilo
vsamém zlatě Kol obcí našich holé stráně, sucho

páry, polní cesty bez jediného ovocnéh> stromečku.
Kdyby ta všude stál dobře ošetřovaný ovacný
strom, co by se získalo! V každé obci dost chu
dých, sirotků, lidí boz práce, a těm všem by se
odtud pomohlo; do obecní pokladnice by plynul
unohý peníz. ob:c naše by mobatnély. V ovocui
ctví akryt jest pro vlast naši velký poklad, jehož
velikost si hoed tak představiti nedovedere. Dá
nové, kteří ve s é zemi duleko wéné úrodnější,
nel jest vlast naše, svou orginisací družstevní
stávají se zámožným národem, kdyby měli naši
krásnou a úrodnou vlaat, vyvedli by tu divy. Kdy
konečně se po přlkladě Dánů vzchopíme?

Dobré pastvímy na vzdálenějšíchpozem
cích saložiti lze takto: do ječmene anebo ovsa za
sejeme smíšeniny travin a jetelin tímto způsobem:
po jitře dáme 3 kg červeného jetele, 1 kg jetele
Švédského, 1 kg jetele bílého, půl kg tluťáka,
1 kg bojínku a 1 kg jílku ozimébo. V prvním
roce 86 poseče, rovnět | v druhém, načeš v letech

následujících se na pozemku pase. Uvedenéple
niny úplně stačí na plochu asi čtvrt hektaru a
pastvina několik let poskytuje dobrou pastvu ovcím.
Když traviny sladké mizí, úlebla se zorá a ozi
minou ogoje, kdežto na jiném poli nová pastvina
se založí způsobem uvedeným.

Hrachu se ptáci medotkmom, když
zrní před výsevem pokropíme obyčejným petro
lejem. Též kukuřici, vikev atd. lze tak chrániti
před mlsoými zobáky.

Příloha. K celému dnešnímu nákladu při
kládáme reklamní prospekt zoamenitého odborníka
p. Jos. Štěpána, uměleckého pozlacovače v Par
dnbicích, a odporučujeme jej laskavé pozornosti
p. t. čtenářstva.

(Zisláno.)

Do Oablslavic u Nové Paky!
Vzdávámo touto cestou ardečnó díky důstojnému

panu Jana Vaníčkovi, faráfi v Oubislavicích, za da
rované nám krásné knihy „Ssbrané spisy Václava
Kosmáka.“ Bůh odplaf zajeho obštavost dobré věci vě
novanou| Zárověn prosíme všechny, kdož sympatisají
s dělnictvem katolicky uvědomělým, ač v cizině dlí
cím, o laskavé přispění, ať dobrou koihou, nebo ča.
sopisem. Nížepsané „Katolické Jednotě“ není možno
v poměru ke vzrůsta členů stačiti také jejich kultur
ním a vzdělavacím potřebám.

Případné dary račtež zaslati na adresu našeho
panajednatele: Hynek Jína, Jutespinnerei im Triebes
Beus J. L. Doutechland.

Zs „Katolickou Jednotu“ v Triebes v Námecka:

Hynek Jina, Frant. Čížek,
t. č. jednatel. t. č. předseda.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 14, března 1908 1 Al

plenice K 17:40—1800, šita K 16:00— 15-60, jedm:
ne K 10 00—10-80, prosa K 00 00—00'00, rikro K 10-40

až 1I—, hrachu K 20'00—21—, ovsa K 720 —760,
čočky K 32 — až38 —, -jahel K 22 09—00-—, krap K
22-00—42:00 bramborů K 280—340, 1 hl jetelového
semeno červeného K 12090 —140-—, ruského K 00000,
1 hl. jetelovího semínka bílého K 00:00—00—,
máku K 42—44'0, lněnéhosemeneK 1760—180, 109
kg žitoých otrab K 14 69—00:00, 100 kg pšeničných
otrab 1400—00'00, 1 kg másla čerstvého K 1—

až 260, 1 kg másla převařeného K —00— 00:00,
1 by sádla vepřového K 1-76— 000, 1 kg tvaroba

028—032, : vejce K 005—9*06, 1 kopa corelo K 00—
až 000, 1 kopa zlí X 249-660, 1 kopa kapusty
K 100—350, 1 hl cibule K 6'00—680, kopa drob.
zeleniny K 1*20—140, 1 pytel mrkve K 1:20—140,
1 bečka brošek K 0:0 — 00—, 1 bečka švestek
K00—0, 1 bl jablek K 0:00—00— Na týd. obilní.
trh v Hradci Králové dne 14, března 1908odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 345 hektol., žita
438, ječmene 237, oves 616, prosa 0, vikvo 138, hra
ohu 34, čočky 29, jahel 20, krap 17, jetelov. semínka
66, lněného semene 108, máku 9. — 3.) Zoleniny:

zelí ů kop, okurek 0 kop. kapusty 36 kop, cibuls
b4 bl,

drob. zeleniny 206 kop, mrkve 32 pytlů,
brambor 245 bl, salátu 0 kop. — 3) Ovoce: jablek
0) hl, hrašek 00 bl, úvostek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 3 kusy, podavinčat 474 kusů, kůzlat130 kusů.
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Založeno r. 1960. Státní eda na výstavě v Hořicleh,

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu

s Ba českém severovýchodě

v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásobený sklad

hotových pomníků leštěných
Pánům koupěchtivým k laskavému sblednatí.

Mramorové zařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.

Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré
deštěné práce provádějí se v mém závodě, o
čemž kuždému možno se přesvědčiti. Páňi 
socbaři doporečují obecenstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem 

Račte dáti přednost domácímu závodu,

Abych podal důkaz svojí průmyslové zdat
nosti, upozorňuji, že možno v mém podniku
kovpiti leštěný žulový náhrobek jiš od 100K

(.těší



Příloha
Besídka.

Vrána a liška.
Obtížný pokus o kritickýrrozbor této svlášť popalárníně.

(3) Kdyby se dostala tahle básrů pod
mléčný vous velemondrého Ben Akiby, těžko
by ten mudrc sháněl ve své paměti, zda n?
zde něco tolik originelního bylo. A protože ta
báseň vyniká zcela z.láštním hlediskempří
rodopisným, zařazena byla od učených paoda
g“gů do národních čítanek. Jednomu — jinak
vážnéma muži — pometil se redaktor tím, že
ho uvedl do velikého posiěcho: uveřejněním
jeho literárního příspěvku.

Učení paedagrgové chtěli naopak jméno
zasloužilého starovlastence oslaviti otisknatím
právě téhle básničky.

Leč již ku předu! Analysujme hned
první verše:

Na vysokém době
sýrec držíc v hubě
paní vrána seděla,
sýr ten snísti hleděla.

Tedy ten pták nebyl jen nějakým tnctc
vým proletářem; nebyla to vrána obyčejná,
ale paní vrána. U takové by čtenář hledal
trocha víc ptačího důvtipa a to již proto, že
vrány jsou vůbec velice chytré, ostražité. Kde
k toru sýra paní vrána přišle, básník neuvádí.
Slyšeli jsme tolik, že vrána ráda si pochutná
na ořeších, na zrní a na masíčko. A ona tedy
také ráda sejral A držela jej v huběl Jindy
obyčejně drží kořist v pařátech a obědvá klo
váním. No — měla aspvň užitečný úmysl,
nebuť ten sýr skntečně snísti bleděla. Byla-li
to „cihlička“ harrachovského, pak by bývala
hotovým amělcem, kdyby ji byla snědla tak,
jak ji snisti hleděla. Anebo to byla homolka?
Zdá se, že' slovo „sýrec“ na to poukazuje, ač
se mlaví dále zase jen o sýru. Ale takovou
tvrdou zkamenělina sezobati — to by bylo
něco ještě nápadnějšího,. Zkrátka tady je na
pořádný výklad náš rozum slabý.

V tom jej lišku ncitivší,
honem z dvupy běžela
a 8e k vráně přiblíživši,
tuto řečjí držela:

„Jak jsi pěkná, sestro zlatá,
jak jsi všecka pěků-anká!
člutá, modrá, kropenatá,
červená a bělounkál

Šelma liška, ta měla čich! Až ve vzdále
ném doupěti ucítila vůní toho sýrce, který
vězel vysoko na dubě v hrubém zobáku paní
vrány. Že doupě bylo odleblé, lze souditi
z toho, že liška honem běžela a se k vráně
přiblížila. Ten sýr podle všeho nebyl ani sme
tanový ani gorgongola. Z dálky by přece bylo
sotva cítiti obyčejný, hodně uleželý sýr staro
český neboližto zednický. Ale zase se naskytá
důležitý problém, jak by takový třebas i hustý
maz tak dlouho v zobana vydržel, až by dlouhé
„Phledění“ vrány proměnilo se ve skatek, Ale
ještě jest přitom uvláštnější ta okolnost, jak
i krvelačná šelma, vychovaná v leslch, pod
lehá pokroku civilisace. Liška, jak z řádků
patrno, spěchala 8 největší chutí, aby si smlala
na kousko sýra!

A když ee liška přiblížila pod strom,
„držela řeč.“ Jiné vrána, majíc pamlsek, sotva
by asi čekala na nějaké hloupé řeči a začala
by klovat hned, ať už by před hostinou přišel
edržet řeč“ kdokoli.

A jak ta ničemná liška začals pochle
bovat, to už přesahovalo všecku míra. Vrána
dle lichocení liščina nebyla jen pěkná, byla
docela všecka pěkňoonká, A těch barev, které
jí šelma připisovala! Kdyby to tak bylo do
opravdy, tu by pomalu na vráně pro samé
barvy žádnou barvouvidět nebylo. Žlutá, modrá,
kropevatá, červená a bělonoká| Kam by se
tohle všecko vtěsnalo ua ta hrstku peří, jež
vrána na sobě má! Takové pochlebenství bylo
příliš přemrštěn“. Liška však pokračovala dále
trochu chytřeji:

Kdybys blas jak peří měla,
věz, to bych ti věřit chtěla,
žes ty nejpěknější ptáček,
vlesích našich ohoiváček.

Jakta krvelačná šelma najednou dovedla
se vsnésti do sféry poetické! „Kdybys hlas
jak peří měla“ — tedy kropenatý, šlatý, či
jaký? Nějakou barvu jistě ten hlas měl míti,

rotože dle spěvu paní vrány chtěla liška u
odnouti, zda je vrána ptáčkem nejpěknějším

(nikoli nejzpěvnějším), pravým ohoiváčkem na
Šich lesů.

Ale ta vrána byla jistě marnivější než
francouzská Aflena! Zapomněla ve své zasle
ješitnosti, že nosí vlastně kabát celý černý,še

pikdo jí ani její sestry nechytal, aby v kleci
závodila se spěvem kavárka. Sama se mobls

praktickým, prosaickým, Ale slyšmel

Vrána, jíž tu marná chvála
pravdivou se býti zdála,
chutě zazpívati chtěci,
sýrec z buby pustila,
jejšto liška uchopěci,
tákto k vráně pravila:
„Ne tvůj, bloode, hlas a peří,
ale sýr mi libé voní!
Pochlebnika kdo co věří,
věz, že pozdě bycha honí;
podrohé ty, majíc sýra,
střez se lišky hůř než výra“

Jiná vrána ovšem by byla sýr přidržela
drápem. Ale tahle paní vrája byla pýchou tak
zaslepena, že rázem zapomněla na žaludek. A
liška sýr achopila — ale čím? Zase problém.
Habou to nešlo, protože deklamovala — ten
krát apřímně—dále. Ado pazoarkůsýr ucho
piti? To by si jej byla zbytečně zamaz la. A
pak toho nebylo potřebí, jakmilo nad lahůdkou
se cenily ostré zuby čtyrnohého dravce.

Tedy ani hlas ani peří nevoněly lišce —
zato jí docela libě voněl sýr. Pořád jsme se
domaívali, že sýr (zvláště ten obyčejný) nevoní
příliš ani člověku, který jej požívá. (Je to se
sýrem asi tak jako se slanečkem). Ale maso
žravci voněl tentokrát libě.

Ostatně ani tomu bychom se tolik nedivili
jako té okolnosti, že liška raději hned se do
pochontky nepustila nebo bez dlouhých řečí
slupem neutekla. Vždyť přece zlodějství samo
bylo dosti důkladným poučením a nejvážnější
výstraha. .

Ale tahle liška tentokrát byla přece
trochu hlonpá. Kázala jako nejlepší rádce, va
rovala před liščí nátarou — a tak si zbytečně
kazila kšeft. Vždyť přece o sobě netvrdila, že
se polepší. Měla jako pravá liška prositi za
odpaštění, že vránu přivedla pro své nadšeuí
do rozpaků, měla se dát do breku, jaký má
sama hlad; mchla takové bloupé paní vráně
namlaviti, že takový sýrec, pádem poprášený,
nehodí se pro žaladek takové vznešené pěvkyně.
Bylo také žádcucno dodati: „Slituj se, ohnivá
čku, rajská pěvkyně, a pro ta úctu, kterouk tobě
chovám, přines podrahé kousek sýrce zas. A
přineseč-li koroptvičko, bude mi takový dárek
voněti ještě liběji. A hloupá vrána by bývala
snášela podary jako bláznivá.

Máme silné podezření, že básník lišku tak
jízlivě a pravdivě mlaviti neslyšel a že si ta
varovná slova vymyslil sám. Vždyť není možo:,
aby liška svůj vlastní rod tolik odsuzovala.
„Střez se lišky hůř než výral“ Kde pak by
tohle liška řekla. Spíš by ji pozvala dolů
k sýra a snědla vráno i se sýrem.

Slovům „věz, že pozdě bycha honí“ ve
škole jsme bnerozoměli. Pan učitel nám toho
nevysvětlil. Teď nž tomu rozumíme, ale jiné
věci zůstávají nám přité básni, jež posud tak
často se slyší, dosud největší záhadou — bez
pochyby jako tomu panu učiteli. Proto jest
potřebí vydati tuto báseň s důkladnými vy
světlivkami, jako se vydávají básně Ovidovy,
Horácovy, Danteovy, atd. Jinak pro mladou
duši i poesie tolik vznešená zůstává květnicí
uzavřenou, která libě voní jen tomu, kdo sa
v ní prochází. Báseň, která jest tolik populární,
že při merendách i starším deklamátorům se
pleton některé verše z ní do veršů jiných pěk

ných básní, zajisté zaslouží důkladného vysvětení. —

Kulturní hlídka,
Zase jedmo prorociví Masarykovo pochovámo.

Dle Masaryka vymizí alkoholismus, jakmile bude
potřen klerikalismus. Zatím však Masarykovský
aČas“ sám vyznal, že nyní (kdy přece ve Franoli
katolická církev jest ožebračena a až k zemi při
tisknnta) alkoholismns řádí více než dříve. Nyní
kořalny v Paříži rostou. A — v místnostech bý
valých klášterů prodávají nyní židé pálenka. A
jak to bude s kořalnamiv Čechách? Vyžene snad
požidovětělý„Čas“ po porážce katolictva s Česko
moravské vyšočiny všecky židy, kteří ubohý lid
kořalkou a docela i denaturovoným lihem napá
její? To rozhodně nikoli; bude v tom případě
srovns tak vypočítavě chytrý jako francouzští tak
sv. „lidoví“ poslanci.

Jak jistá vlastenci © Prostějově sušlechtovalí
národ.Pročdokostela?Tamprý nášnárodzhrabne,
sfanatisnje se atd. Proto prostějovští národní ac
cialisté právě v den pohřbu Svatopluka Čecha
chtěli ns jiném místě dokázati, jak zjemnila jejich
vlasteneckou mysl četba nesmrtelných opisů veli
kého básníka. Uspořádali totiš v ten den divoký
ostatkový mumraj, maškarní merendu. Dům byl
nabit. K se vybralo. Divoká společnost

v pitvorných maskách výskala a rejdila. To by
se konečně všecko dslo ještě trocbu omluviti ma
sopustem.

Ale — hlavním číslem maškarády zvolena
oslava kralorrašdy; nadto ještě neklerikální vla
stenci se ještě poblutili v č. 18. „Stráže na Hané“
tím „zvlášť vzdělavacím činem“ těmito slovy:

„Blížilo 82 k pů'noi. V sále objevily se
masky nespokojenců, pohbrdajících veselím, slávou
a leskem, v oka nenávist proti dnešním společen
ským řádům. Nemluvíe, chodili ... Do sálu vjela

ve slavnostním voze, avými biřiči obklopená maska
portugalského krále. Bylo to pořádné králičisko
— dlonbé, široké a vypasené. No, byl-li takovým
Carlos (a tuším, že byl), pak se netřeba diviti,
že mu vjely do masiska zrovna tři kulky najednou.
Takový pytel i slepý může trefit. Zahoukla rána
— král se skácel — odnesli ho. Černí muži-anar
chisté dílo vykonali, Zdaž není tomu tak i ve
skutečnosti? Lidé zanícení pro věc dobrou také
proplítají se hlučící společností, volajíce : „Tyrané,
hodina dvanáctá se blíží“ a nedbají-li toho, za
zpívají mu jako portugalskému králi. A potom,
když krále odnesli, přišla chass z pivovaru p.
Binky a hrála šumařskou tak mistrně, že sklízela
údiv a pochvalu zároveň Slyšíte, králové! Nad
hrobem Šumaři vám hrali a poddaní kramfeky za
tlačili «či. Slyšíte! Byl to pěkný večer a ti, kdož
rádi se baví, mobli ssét plným douškem— — —
Kéž by i při předoáškách a schůzích bylo tak

Ino 1“

P Tak! A zase jeden zářný kultarní skutek
hotov. Kdyby katolíci takovou surovon m. škarádu
spáchali nad mrtvolou některého německo-židov
ského vydřiducha, ozvaly by se svorně poplašné
pozouny netoliko všeho pokrokového tisku domá
cího, ale i zahraničního. Lidé, kteří různými vy
myšleninami chtějí dokazovati, jak církev schva
lovala kralovraždu a na základě svých pomlov ji
proto Špiní, najednou ukázali vlastní nitro v plné
nahotě. A pokrokářský tisk proti tomuto velice

„národnímu“ a „reformě-sociálnímu“ činu národních
bratří palbu nespustil. A takový divoký, škodolibý
rej uad hrobem zavražděného bližního má srdce
zušlechtiti! Tak se cbovají ti, kteří farizejsky
hlásají, že pobled na kříž vzbuzuje krvelačnost,
že sesurovuje.

Prý emeuciční památky Svatopluka Čecha.
Pokrokářský list „Snaha“ napsal proti „římským
lidem“, že avojí účastí na úmrtí Svatopluka Čecha
palintali jeho památku Katolíci při úmrtí Čechově
ukázali větší snášelivost a větší porozumění pro
ideály geniálního ducha než ti pídimužci, kteří
kalem astříkají po katolických mužích, o národ
velice zasloužilých. Za to tedy, že přes odchylné
stanovisko katolíci Čecha uctili, dostává se jim
za vděk sprostota. Ovšem že by se protikato'ický
ryk zdesateronásobil, kdyby katolíci úmrtí a pobřeb
velikého básníka igaorovali. Plno příkladů dc
svědčuje, jak by ti farizeové dovedli střílet z jiných
děl a jak by s troufalostí tím větší vylučovali
katolíky z národa. Ovšem rudým násilníkům a
židovským vyssavačům naše cficielně vlastenecké
kruhy památku Čechovu oslavovati dovolojí, Ti již
mají na pěvce svobody větší právo.

Dlušno odstraniti kříš? Slavoý chirurg, vý
tečný učenec, professor na pražské université dr.
František Michl sám před svou smrtí prosil, aby
mu zavolali kačze, aby byl zaopatřen. — Když
se jednalo jednou o to, aby kříž z operační síně
universitní byl odstraněn, pravil dr. Michl: „Proti
tomu kříži konali jsme nejtěžší operace. Patříce
na ten kříž, přestáli trpitelé a trpitelky nejbo
lestnější řezy našich nožů. Ten kříž byl naším
utišujícím prostředkem“

Náboženství a přírodní vědy. Wm. Thomson
(jinak zvaný L rd Kelvin), přední autorita v oboru
mathemitické fysiky, který dne 17. prosince r.
1907 zemřel, častěji za svého života dal na jevo
avé smýšlení o poměru přírodních věd k theologii.

Tak vr. 1871 oproti šířícímu se Darvinismu
pravil:

„Nesvratné důkazy moudré a dobrotivé účel
nosti naskytují se nám denně všude, a jestliše
snad nějaké baď filosofické nebo přírodovědecké
zábady nás od důkazů téch na čas odvracejí, nic
méně neodolatelná síla důkazů těch sjevuje se
nám brzy opět, ukazujíc nám v celé přírodě vliv
svobodné vůle a uělo nás, že vše živoucí od věčné
činného Tvůrce a řiditele všehomíra závisí“ —
Třináct let později, r. 1884, prohlásil Kelvin:
„Důkladně přemýšlejíce a ná pomoc berouce zá
kony vědecké, dospíváme k závěrku, že byla dc
ba, ve které země nebyla obydlena, a dále pozná
váme, že naše vlastní těla, právě jako všechny
šivoucí rostliny a zvířata, jsou organické formy
hmoty, pro něž věda žádného jiného půvědu vy
vejíti nemůže, než-li vůli Trůroe. Tato pravda jest
plně potvrzena výsledky geologie“ A ještě r. 1908
pravil: „My poznáváme Boha jen v Jeho dílech,
ale věda praví nám s veškerou jistotou a ordltostí,
že jest řídící nejvyšší Bytost a že vliv Její jest
scela růsný od fysikálnícha dynamických sil“ —
Brsy po té Kelvin tato svá tvrzení spova opakovaj
a dodal: „Nerospakujte se býti svobodnými my



aliteli! Důkladně-li a svobodněpřemýšlíte, budete
vědou noceni přijmouti víru v Boha, kterážto víra
jest zákledem každého náboženství. Dospějete k
tomu posnání, že věda není odpůrkyní nábožen
ství, nýbrž naopak napomábá a vede k nábožen
ství.“

Nové ukázky socialistické vzdě
Javací a podpůrné práce.

Hlas českých socialistů váoňských o vyděračství rudých soudruhů německých. „Cbristliob-so
ziale Arbeiter-Zeitong“ přináší dne 14. t. m.
správu velice zajímavou. Obavničtí pomocníci
čeští, kteří jscn jipak kovanými socialisty, vy
dali provolání, z jehož obsahu aspoň toto ová
díme:

„Obavníci! Výbor pomocníků připravoje
nový útok na vaše kapsy. Máme platiti nové
daně těm lidem z výboru, kteří ještě nikdy
nedokázali schopnost pracovati pro společnou
potřebu dělnictva. Máte blasovati pro návrh,
kterým — v případě jebo přijmatí — byste
povolili lidem Ala MOler a Nejedlý právo
z bídných platů, z vykořisťovaných pomocníků
obavoických víc než 13.000korun vydříti. My
slíme, že ti, kteří po dvanáct let zájem dějni
ctva vážně nobrali, kteří vždy a vždy opětovně
napřed jen své vlastní „já“ znali, že tito ne
zaslouží takové důvěry, jaká spočívá v přijmatí
takového rozbodnatí. Appelajeme tudíž oa vás,
přijď kuždý v den shora označený a hlasuj
proti návrhu na vybírání zvláštního placení
pro výbor v jebo dosavadním složení! Chraňte
sré kapsy! Nic jim nevěřte a nic jim nedá
vejte!“

Tak tedy prohlašují radí proti samým
rodým. Heslo „Nic jim nevěřte a nic jim ne
dávejte“ obracejí ti, kteří ho dříve užívali
proti katolictva, nyní proti táboru vlastnímu.
Nastává todíž vystřízlivění. Dělnictvo už se
přesvědčilo, že Štvavá agitace proti stranám
jiným ještě není skutečnou prací pro ozdra
vění sociálních poměrů.

Nůš jako agitační prostředek. Od socialisti
ckých zedníků v Hainborgu zkosili jako psanci
ti spoludělníci, kteří se do rudé organisace ne
chtěli dát zapsati. Někteří, když už maka byla
zvlášť veliká, zaplatili na konec výpalné, aby
měli pokoj. Jeden takový ujařmený poplatný
zedník 29. února o půl 11. hodině vyšel z ka
várny, aby se odebral domů. Nzjednou h;
potkali dva muži, z nichž jeden vzkřikl, aby
raději platil na organisaci místo chození do
kavárny, a zasadil mo ránu nožem do hlavy.
Ubožák, otec šesti dětí, jest nyní po vážném
zranění nemocen, tak že pracovati nemůže.

A sase rudý sl děj Dne 9. t. m. byl od
souzen na jeden měsíc do vězení soudrah Mů'
ler, pokladník rodé místní organisace v Karl.
Varech. Odsouzen v Chebu pro vyvlastňovací
praksi, kterou konal v pokladně jemu svěřené,

Na Veselinskus rudými sle. Proč? Všem
rozvážnějším lidem znecbutil se terror těchto
slubův Adlerových. K tomu všemu — jak již
dříve sděleno — konsum mají vykradený. My
slili si, že snad přece se dostanou do nemoc.
pokladny a že si tak sedne jeden soudrahb do
teplého hnízdečka. Při prvních volbách zvítě
zili socialisté nad svými soky 40 hlasy. Leč
podán rekurs proti socialistickým knyfům. Na
staly tudíž 23. února volby druhé, při nichž
soodrazi zůstali svými !80 hlasy v menšině
proti 430 blasům svých protivníků. Už zkrátka
všecko lhaní a štvaní sondruhů tam nepomáhá.
Lid problédi tyto frázisty důkladně.

Odsousený| sociálně-demokratický redaktor.
Redaktor soc.-dem. časopisu „Buditel“ Frant,
Beneš ocitl se 10. března před c. k. okres,
soudem brněnským, žalován jsa určickým dp.
kaplanem P, Kaočoupro urážku na cti, jíž se
dopostil oveřejoěním člán«u z Dětkovic v č.4.
Při líčení, při němž měl podat důkaz pravdy,
zkrot) najednou tento podařený soudrob bez
vyznání a lítostivě vymlonval se, že prý článek
onen nečetl (I), že bez jeho vědomí byl uve
řejněn (!!), še byl mystifikován, a zkrátka vše
zapřel. Pěkná ukázka hrdioství a statečného
odhodlání k utrpení za věc radon! — Odsou
zen tudíž jen pro zanedbání povinné péče na
48 hodin do vězení nebo 20 K pokuty a ku
placení všech útrat. Proti nízkému výměra
trestu podáno odvolání.

Rudý ostek, který nechladne ani mad mrtvo
lou. Horlivý socialistický mladík Šebesta v Čes.
Budějovicích těžce onemocněl souchotinami.
Uražoval o tom, že teď mn všichni radí do
bromady nemohou dáti takovou útěchu jako
víra, třebaže předtím štváčsky proti katolictvu
vystupoval. Povolal k sobě dp. Voňavku; ten
zastihl mladíka, jak se modlí růženec. Zaopa
třil chorého, načež Šebestaještě prosil, aby bo
kočs do 14 dnů znovu navštívil. Za několik
dní na to nemocný zemřel. — A teď jste měli
vidět svobodomysinost rudých, jimž prý jest
pábošenství věcí soukromou! Sňali s rakve
kříž a Kristem, i obrazy andělíčků byly od
etrapěny. Prý opevnili r“ rakev podobisnu žida

Marxe, kterou okrášlili červenými ozdůbkami
a karafiáty. K pobřbu ze vzteku kněze nepo
volali. Tak se dělo násilaictví nad zesnulým,
který se brániti nemobl Boudroh bez vysnání
Janoušek zato ujal se pohřebních fankcí. Ve
lebil Šebesta jako horlivého šiřitele rudých
zásad. Ovšem o tom 8e nerozhovořil, jak zo
snulý před smrtí svým rozhodnutím sám dal
na jevo, kterak ty zásady rodé jsou málo ů
těšné, když dolehne na člověka veliká svízel.
Soudrazi zkrátka měli nepříčetný vztek, že
jeden z jejich nejmilejších tak náhle „zradil“
rodoa stranu, a proto se starali, aby aspoň
z mrtvoly vytlookli pro sebe reklamu. Může
někdo od takových fanatiků čekati rozamné,
rozvážné skutky?

O rudém hospodářství v Saské Kamemici do
cbázejí stále výstražnější zprávy. Věc vyšetřuje
nyní státní zastupitelství, které zjistilo, že v ne
mocenské pokladně bylo vybráno o 60 000 mar.
více nežli vybráno býti mělo. Dále byly okrá
dány šesatinedělky různým způsobem. Správce
nemoc. pokladny nedbal nařízení lékaře. Tak
na př. když lékař nařídil nemocnému celý mě
síc se léčiti a nepracovati, správce jednoduše
komandoval pacienta do práce. Byla dokonce
pořádána veliká slavnost, při níž se zvláště
předáci pokladpy měli dobře a sice na účet
pokladny. Jeden člen výboru dal svého syna
po14dní živiti též na účet pokladny.—Státní
zastupitelstvo bledá další materiál a každý den
objevuje se nové nesvědonité ničemnosti.

Školský obzor.
Zvláštní prakse těch, kteří bojají

za školu volmom. Známo jest dostatečně,jak
evangelíci ze zášti proti katolictvu spojují Se
horlivě se socialisty a jioými lidmi, kteří v Bož
ství Ježíšovo nevěří. Zuámo, že mezi předními
harcovníky v boji o volaou, bezkonfesní školu jsou
také evacgelíci, ačkoli svoje náboženské školy
ostříhají jako oko v hlavě. Masarykovská „Česká
Stráž“, hájící zájmy evangelíků a socialistů, ohvá
lila velice ajezd Volné myšlenky. Ale při tom
zapomněla prováděti zásady Volné myšlenky
v táboře vlastaím. Ve Velimi, tedy skoro pod
okny „Čes. Stráže“, vydržají si evangelíci svoji
konfesní dvojtřídní školu. „Česká Stráž“ odů
vodňuje oprávněnost existence té školy tím, že

obecné školv není. Prvním (I) pánem jest zde
člověk nenávistný(!) katolický kněz, jehož prý se
učitelé bojí. A evangelík si nechce nechat děti
mrzačit na duši i na těle No, nol). Jak prýjna
př. v takové škole mohou se vykládat naše dě
jiny, když tam rozkazoje (!I» katolický kněz? —
Pane Dašku, správné dějiny poučí oblupované
evangolictvo, jak páni pastoři umějí přibrusovati
české dějiny přimo úžasně, aby se to hodilo do
krámu nynějších „evaog-lických“ proudů. Nebylo
to na př. přímo bezcitným balamucením, když
evangoličtí pohlaváři šířili podvodnou brožuru
„Pogiavu“ o Husovi, která převrací skutečné Ho
sovo učení a dějiny předních dějepisců na raby?
A co v tom jen vězelo, že sami evangelíci ve
limětí byli celí překvapení, když najednou četli
v Ottově slovníku, jak vlastně Hus učil? Vy že
dáte národu správné dějiny?

O zlořádech církve katolické v dávných vě
cích mluvíte stále, ale jaká mravní rozbáranost
rozežírala církev husitskou, která přijímala za
kněze hotové zločince, jaká zpustlost a pově
rečnost přivoděna protestantismem, o tom děti
také neuslyší.

Ale vratme se k jádru věci. Společnost,
která volá, aby si katolíci platili školy ze svých
nejvlastnějších příjmů, rozhodla, aby se přispívalo
na evangelickou školu ve Velimi z důchodů obec
ních. A existence Školy evangelické tam překáží
rozšíření obecné školy oa pětitřídku.

Katolické občanstvo ve Velimi, které mělo
řádění evangelických klerikálů až po krk, prote
stovalo proti vydržování evang. školy nákladem
obce. Okresní i zemský výbor stížnosti té vybo
věly a náklad na soukromou školu z obecního
rozpočtu vyloučily.

Leč evaogelíci hned nalezli cestičku jinou a
bodně rafinovanou, kterou chtěli šikovně obejíti
úřední výnosy. Zneužito jubilea panovnickóbo.
Obnos na vydržování té školy za rok 1907 a 1908
zařaděn do obecního rozpočtu jeko jubilejní dar.
„Teď už k vůli loyalitě naši protivníci couvnon“,
myslili si chytráci. Leč podán rekurs přece. A
výbor okresní rozhodl, že místní obec má pečo
vati o školy veřejné, nikoli o soukromé, z nichž
má jen jedna část občanův užitek. Sloučením obou
škol nastane obci prospěch. Jubileum panovnické
nemá Se uctívati obcházením zákonitých úštano
vení.

A „Čes. Stráž" se proto velice slobí. Zde se
jedná hlavně o sásada, pane Dašku. Ti lidé,
kteří by nejraději rosstrkali katolické děti do škol
bezváboženských, lamentují asedavě nad tím, že
na jejich školství neplatí se z fondů beskonfesních,
obecních, veřejných. Pane Masaryka, poučte tyto
lidi, jak převracejí oa ruby sásady Volné my

šlenky! A co tomu řekte „Ceský Učitel“? Ne
vyruší se z klidu — jinak by mu pověděli evan
gelicko-klerikální pomocníci jeho, zač je toho loket.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporočoje se notivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelem, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spocielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce »k volnéma nablédnatí.

ESDES
Chrámové svíce

voskové “fi svíčky a obět.před
dle liturgických před= měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové “ij zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce Instry,
== svíce kostelní ste(paškaly)s krůpě-=- n

jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av, přijímání a Bv.

zápalkovýdrát,

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru

toho opadajích jýrobky do: : poručuje veledůst. krahům
biřmováníse stuhami | úuchovnímnejvětšíspeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1900, zlatá
medalie.Londýn 1006, slatá medaile.Prahm 1005,
diplom čestného uznání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky sdarT | » franko

Jan Stoupa YPraze,
nyní

Jindřišská ul. č. L.
DOPORUČUJE CT. OBECENSTVU
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolovaná firma) :

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
E (bratr P, J. Nolkudly, faráře ve Výpraehticích)

j doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

WiCenn vsorky i roucha hotová na ukázku i
| . na Pokádání frankozašlou. :

LA80-8.80-58dě
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Jan Horák, *
soukenník A

v Rychnově nad Kněžnou
z-silá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.v -©

Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. vuchovenstva svědčí o poctivé ob
luze mého ryze křesťanského závodu za

XGET[X|EO3XEBDXEBDX

dubu více než třice“iletého působení.
» Učiňe, prosíme, malou objednávku na

A Velejemné látky na taláry.
Ú Též na eplátky bez zvýšení cen!

zkoušku.

X6PJ X GO3XGOIXC63 X663

CBIXEBIXKPI[XICSDXBS3

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

ro albu

- oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná.
městi pod Iubim) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá

mových od nejjednoduš
šťho aš k bohatému fi

guralnímu provedení a
sicei se čelemým

rámy, sílčmí vsazeném.

Vetkeré rozpočty, akizzy i odborná rada bezplatně, beze
vŠÍzávaznosti ku definitivní objednávce.

SRP" Nosčetnéjvařejnáižpísemnápochva!ná uznání. =

Zaleženo roku 1886.
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PETSTTCEE=

VDCIIEOIEA

Ro zšiřujte

Časové úvahy!

Pánům sklenářům a zahradňikám

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 em po 16 hal.
26/26. „12
244 „ „10,

50 kg tmele sklenářského sa 9 koruu.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K,
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.

Hradec Král.,w EK.V. Skuherský,
== protí botelu„Merkur“————

© a k, dvorní dodavatel

KDOOOKDOOOKOOOOOO

x 00000000000000C
Půjčnji za nejmírnější poplatky

ku národním skoynostem

Moblekylši
všech druhů.

Upozorňuji zvláště ra svůj bohatě
Zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 283.

AKXXOOIKXXX OCX
».——————>

Mřesíní listy
'ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna. |———
Továrna na cottagová americká u

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrákspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József.
kórát 1£ «. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Y:deň-VII.,Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací r mnoha nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované,

Z pevné tvrdé sádry
== velice levné. —
Sošky ,,Vzkříšení“
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

(Provedeno přes 600 olt. a B. hrobů).

——

Velodůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk
Konvíktaké nl., pastf
olelné nakosislní náčiní dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně praco=
vamých kostelních nádob amáčiní,
ako: monstrence,kalichy,cíboria,

py, svícny, kaditelníce, kropen

ky,onom nádoblyat d, všev přesnémslohu církevním. Staré
, , předměty znovu opravuje v původní

Intenci 6 jem v ohmi zlatá a stříbří. Na požádání hotové
na ukámka, rozpočty,

ý a slaosní
nákresy neb cenníky franko.

ručím. Největší výroba a
úklad v Praze k volnému nahlédnutí, Provedení sd nej
Jednoduášíhodonejstk vostnějšího. Cbydáím kostelům úle
va vplacení. VíceUZNÁNÍPO 008. Žádné provovoné vý.

robby , Vše poaílám jší posvěcené.

První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě

řicích a četných jiných věžových hodin, ma

00

= ÚŽAS=
vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

— Josef Jelínek, -=
s: mydlář v Hradci Králové. u

Zvláštnost
závoda;

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí i Dej
citlivější kůže. „Saponit* a „Albín“ s vůní
h fúalkovou. 5

Cenníky zdarma a franko.——-
Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) :

zůrokuje vklady 4',/9/, 5%, až 5%
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23, března 1907
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

Založeno r. 1860.—

..
+.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů odnej
jednoduššího do nejskvostněj
lího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
Jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovemstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jehe
Biskupskou Mílostí reride
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené,

hotovétlnaí "aukákkufra
te zašlou.

Chudším kostelům rešno splácet bez přirážek*
OR“ Sta odporučenía čestnýchuznánípo ruce, ij

Prosím vejedůstojné duoborenstvo ©laskarot příseě *a dáréru závodudomácímu.
lovné provedení od„Vye'kém doporaduji ryehlé a

-ků posbovýchatd.



Doporučujeme

Nejlevnější 4 nejrkusnější

dětskévozíky "I
É UB

Navštívenky

všeho druhu
nabízí

sako se| | | DISKUpská
Jos. Ježek,| || znintiskárna
v Hradci Králové.

Žádejte ceníky. v HradciKrálové.

Krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

c. k. vojen. a úřednických ústavů

v Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporučuje se ctěnému obecenstvu

kuprovedení==
W C]oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemných suken

všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluha.

O
Legitimace su
do důvěrných schůzí

, dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati «ze levně

O

Račtep:*ohlédnoutivýkladnískříně.

ns i :

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

(0000 KX
C. k. mistodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré Ipředběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda m vnitrozemská, tekniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.

Zápisné 6 K

Telegramy: Kotrč, Hradec. Král.

Uzpnaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kosleL, paramontů
prádia praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbácb, c. a k. dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl č. 86.,
Tisíce uznávacích referencí a odporučení“—

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Z
NAVŠTÍVENKY

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

Z
ENIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL,X

Specielní výroba a sklad
domácích

všech druhů

koupacích Van
ORJ“ o kamny | bez nich FN

firmy

Josef Komárek,
závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo
vedů, hromosvodů, pivních tiakostrojů atd.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí Čís. 413.

Cenníky zdarma u franko.

pe- Každý “pb

křesťanský dělník“
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práče“ v Hradci Král.

a
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Nl

a požadojí se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.

a m M

|
i

OR SONÁTA ©.ln
Důležitá upozornění.

Vys. důsí. duchovenstvu, konventům, velectih.
řeholim, ústavům a penslonátům !

Oznamuji velect. P. T. svým příznivcům a zákaz.
níkťm, že rozš řiv svůj závod, měl jaem na zřeteli, abych
za stoupající drahoty byl a to, levně a spravedlivě po
sloujiti zbořím nejlepším. Proto 'esl mi umožněno při
odebírce aspoň tří kusů s teškerého sbojí čítalé ceny
luctové jako pro obchodníka, abych dokásal, že možno
dosud 8 velkou výhodou potřeby avé u firmy kře:tanské
obstarati.

„ Na skladé u velikém výběru mám zbož: mýdla
totletní, hygienická ve všech růních 1 cenách. Kartáčky
na suby, pasty, crémy, ústní vody. Kartáče na vlasy,
hřebeny, kosmetiky, barva na vlasy, růné re stkvostných
kasetách pro dárky, osvědíené crémy a mýdla k holení,
vyskoušené břitvy anglické. Velký výběr ozdobných jehlic,
dámských hřebínků do vlasů a vůbev veškesého druhu
toiletních potřeb.

Rovncž těeliké potřeby apráce vlásenkářaké vyrábím
Vlasy ustřihané mebo tvyčesané kupují za nejvyšíí ceny

ORP"Ceník na požádání zašlu obratem pošty. Ji 

Na přání dovolí si odo' ně přijíi ae vzorky a podali
žádané vysvětlení v úctě

Váolay Dvorský,
tovární sklad mýdel, voňavek a tojle'ních potřeb

v Praze-l., Eliščira tř. č. L.

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovenstyn dovo

laji si nabídncuti

pravá pňtodní vina U odĚli MB SY

Brionské I. druh 88 h., II. druh 76 h. za I litr
Blattenské I. druh 80 ),,II.druh 72h, za 1 litr,

Zásilky dodávám v svudkách od 25 litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uherskýcha bri

onských (pecházejících z Brionských ostrovů),
MP"zašlu zdarma. "B

ALOIS ČÍŽEK,
usmajitel vinných sklepů «

v HUMPOLCI,
dodavatel pro klá'ter král. kanonie Praemonstrátů
v Želiv a pro četné důst. farní úřady v Čechách.oděí

Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

3 radostí velkoobchod vínem p. Aloisa- Číška
všem farním úřadům doporačajeme. Není třeba vy
bledávati firem cizích, když můžeme dostati dobrá
sarnčená vína doma. D kaaský úřed v Hampolol.

Obchod vínem póně Číškův v Hnmpolci svým
pp. spolabratřím a nejlepším svědomím nejvř-leji do

poračaji. Mox Škoda, farář v Branišově.
Se zaslaným vínem Brionským jsem úplně apo

kojen. Jar. Dlouhý, farář v Lonkovai.
"Závilka Vaše mně úplně vyhovuje.

J. Janek, úředník v Libochovicích.

Za Brionské víno vyjadřaje úplnou svoji opc
kojenost V. Kejslar, farář re Vilímově.

Proti Volné myšlence.
Takový námy nese právě vydaná brošura v „Ča

sových Úvabách“, jiš sepsal

dr. František Reyl.

Brožuru tuto hromadněrozšiřujte!
| ORP“ Siren 32. Cena pouse 8 haléřů. "U

Při hromadných objednávkách snačné slevy.

Objednávky obratem vyřídí

v Hradoi Král.CR



| [nserty se počítají levné. |

i Obnova vycháší v pátek v poledne. |

Předplatné ma čtvrt roku 2 A 50 n |

Číslo 13. » ma pl roku 5 4 — k |
V Hradci Králové, dne 27. března 1908. Ročník XIV.— S - 

Barbarské násilnosti na katolících
v Brně.

„Naším úkolem musí býti, aby národ vy
bředl z bahna zpátečnické nesnášelivosti ná
boženské, aby poznal požehnání pravé svobody.
My uvědomujeme, vzděláváme lid, bojujeme
proti sarovostem klerikálním.“ Tak deklamají
tu hlasem nižším, tam vyšším v různém za
barcení listy pokrokářeké a socialistické.

A jak tyto listy dotedoa lid ve skuteč
nosti pro moderní kultaro zpracovati, o tom
svědčí nejvýmlovněji skutky lidí, těmi listy
vychovaných. Praktický výsledek „vzdělávací“
činnosti jeví se v bezcitných násilnostech, v po
uličním štvaní rázu nejdivočejšího, tak že
slušný člověk, který štvavé proudy nechce
podporovati, není jist životem, třeba že zákony
na ochrana tělesné bezpečnosti posud platí. A
kdyby policie nezdržovalu aspoň poněkud sa
rové pěsti moderních osvícenců, tekla by krev
pokojných katolíků jako v bitvě.

Měla se konati dne 22. březra valná hre
mada katolického lidového spolku českého
rolnictva moravského v Brně. Na ní se mělo
též manifestovati pro kře-fanskou školu, mělo
se tam důstojně protestovati proti Štvanicím
a násilnostem, jež páchány krátce předtím proti
katolictvu pro úřední potrestání nadučitele
Konečného, který skutečně proti povinnostem
na sebe přijatým vážně se provinil.

Brněnský katolický „Hlas“ před valnou
hromadou 22. března otiskl tolo prohlášení:
„Účast pa zítřejší valné hromadě bode velmi
značná. Aspch tak znějí naše informace. Soci
ální demokraté chtějí, jak se znova dovídáme,
ztropiti výtržnosti, chtějí provokovati ty, kdož
k valné hromadě přijedou, a ty, kdož Brna
neznají, chtějí zavésti do postranních ulic, aby
zmařili jejich účast na valné hromadě, Žádáme

pro ještě v poslední chvíli, aby účastnícined po příjezdu do Broa vdebrali se přímo
na dóm oa Petrově, odkudž pak společně po
mši svaté se půjde do Besedního domu. Ígno

FEUILLETON
Poslední den.

Z cestovních zápisků dra J. Hejčls,

Radostné vědomí, že jest dnešek (14/X.)
poslední den mrzuté karantény, že jím skončí se
naše turecké vězení na vodě, že opustíme Bejrut,
abychom pluli blíže k svému vytknutému cíli,
pedovolilo mnohým z našich spolucestujících dlouho
prodlévati na lůžku. Ranní šero nás záhy vyvá.
bilo na palubu, kterou služebný personál právě
myl. Pumpou čerpal z moře vodu a zatopil jí
celou podlahu. Kneippianům naskytla se tu pří
ležitost broditi se — v mořské rose.

Leč i ti, kteří nejsou právě přáteli vody,
brodí se ovšem v botách svých v rozlitém moři
a dýchají jeho výpary. Procházejíce se, díváme se
na moře, které tu leží před námi jak obrovský
titán. Vlny jeho šumí svou ranní píseň a v nachu
paprsků probouzejícího se slunce začínají svoji
obvyklou denní práci — důkaz to, že titán náš
není snad zdeptán, že nerozrazil si svoji lebku
o tisícerá skaliska, do nichž včera pral; přece
však zdá se, že jest po namáhavé práci předché
zejících dnů unaven, že nechce se mu rychle pc»
vstati, že by si rád ještě — zdřímnul. Tak sla-.
bounký jest dnes pobyb jeho vln, že na bladině
lze zcela zřetelně pozorovati a sledovati nesčetné
různé proudy, kterými jest moře protkáno jako
lidské tělo drobnými nervy,

Za chvíli přichází na palubu též můj přítel
s tváří skorem mrzutou,

»Proč jste tak nevrle naledén 2« táži se
rychle.

oProsím vás, kohopak naladile již karanténa
do růžova ře

sAle vždyť jest dnes jiš poslední den karan=
tény, který nebude míti více než 24 hodiny.
Ostatně já, když jest sle, vzpomínám ci na doby,.
še kterých bylo ještě bůře a jsem spokojen o tím,
ve jest aspoň o něco lépe. Tak i celá naše čtyř

rujte sce, demokratické provokatéry, nedejte
se strhnouti k aoáhlenostem. Je to ovšem
smutné, že tak daleko to došlo, že naša rol
nictvo mosí býti připraveno na různé líbez
nosti se strany rudé internacionály. My však
pevně očekáváme, že se katolické rolnictvo
zachová důstojně. Na surovosti, jež v úterý
v Brně páchali sociální dernokraté 8 „nadějná
mládež“ za vedení lidoveckých a socialistických
poslanců, odpoví valná hromada důstojným
způsobem. Valná bromada ať je důstojným a
důrazným projevem pro křesťanskou školn.“

Tak povzbuzoval katolický list k mírnosti,
sebezáporu, zatím co řádily listy protikatolické
jako šílené. Ovoce dezrálo podle toho.

Mladočeský „Den“ dne 23. t. m. sděluje,
že soc. demokraté, nár. sociálové a radikálové
uvítali před nádražím přijíždějící kněze vý
křiky: „Fajl“ a plivali na ně. Demonstranti
tábli se socialistickými poslanci Hybešem a
Vaňkem v čele od nádraží k Velkému náměstí
V ohci Ferdinandové vystřelena rána na slepo.
V Rodo'fově ulici duchovenstvo napadeno hc
lemi. Před Besedním domem vzrostly zástopy
protikatolické, které na duchovenstvo urážlivě
pokřikovaly, Když účastotci katol. schůze vre

Zástop mával hrozivě holemi. Na jedaobo bylo
pokřikeváno: „Zabte jejl“

Tyto zprávy potvrznjí „Nár. Politika“
a „Národ, listy“ z téhož dae.

„Čas“ téhož dne píše, že soc. dem. strana
vyzvala své stoupence a pokrokové lidi vůbec,
„Abyna klerikální demonstraci odpověděli proti
demonstrací. Výzva ta měla skvělý úspěch. —
Hloučky klerikálních sedláků, které přijížděly
za vedení kněží a klerikálních učitelů, masely
se prodírat davy lidu, který je zahrnoval pro
jevy rozhuřčenosti. Živou pozornost vzbadil
zástap studentstva, který přitrhl k demor
strantům z české techniky, kde se sešel...
Z kostela uobírali se účastníci klerikální de
monstrace ve hloučcích do Besedního domu.
Policie zjednávala jim jen s největším úsilím
—ur=- =- --—-—-—-—-—-—--—„->„= r- r-—*—"—"+<„——

denní karanténa jest jen nepatrným svízelem u
porovnání s obtížemi, jež bylo překonati starým
poutníkům, ubírajícím se do svaté země. OJ nás
z Čech putoval n. př. do Pulestiny r. 1493 Jan
Lobkovic z Hasištejna. Přibyl do Benátek již dne
5. května, mohl však vstoupiti na loď teprv 30.
dne téhož měsíce; bylo mu tedy čekati celých
25 dní. K J:fé připlul dne 6. července; nesměl
však vystoupiti na břeh, dokud se mu nedostalo
od politických úřadů Palestinských »gleitu«, na
který mu bylo opět čekati v lodi před Jafou až
do 20. dne téhož měsíce, tedy celých 14 dní. Asi
o 100 let později putovali ke hrobu Kristovu jiní
dva čeští kavalíři, Krištof Harant z Polžic s Heř
manem Černínem z Chudenic. Dorazili do Be

nátek dne 19 dubna 1598 a na loď musili čekati
až do 13. července, tedy celého čtvrt roku!«

»A kdy se dostali do Jafy?«
+Teprvdne 3r. srpnale
»Vaše vypravování jsou pro nás velice ne

patrnou útěchou, Vždyť žijeme v dobách elektřiny
a páry, v době, kdy parníkem lze se dostati z Terstu
do Jsfy ve čtyřech dnech, nezastavuje-lí se nikde,
Počítejte, kolik dní již jsme my na cestě z Terstul
Věřím, že ctnost, která vás Rakušany a jmenovitě
Čechy krášlí, jest trpělivost, jež se spokojí s vě
domím, že jest sice zle, ale že by mohlo býti
ještě bůře. Pro nás Američany, kteří jezdíme ry
chlíky, až lidské kosti praští, jest karanténa ne
snesitelnou. Myslím, že vinu na této instituci aspoň
v našem případě nese umíněnost turecké vlády,
karanténu nařizující, aby mohla sekyrovati lidi
dobré vůle a tak aspoň nějakým způsobem uká
zati svoji autoritu, značné zchátralou.« ©

»Jest pravda sice, že poutníci, o kterých
jsem se vém zmínil, nežili v době páry, v době,
kdy nebylo pravidelné, vyvinuté dopravy do Pale
stiny, žili však i oni v době — karantén.«

oMyslíte, že již tebdy byla tato šelma, dusící
naše prsa i srdce, snámale

Krištot Harant ve svém cestopise zmiňuje se
jiš o pozemní karanténě a výslovně užívá slova
vlaského ola guarantena.« Jiš v Tridentu musili

přístap do Besedoího domo, který byl proti
klerikálním lidem úplně oblebrat. Při tom dc
cházelo k menším srážkám. Redaktor Hlaso
P. Šilinger byl zde insoltován. Největší část
klerikálních sedláků dostala se do Besedního
domu hlavním vchodem.“ Tolik tedy sám Ma
sarykovský „Čas", I když barví růžově pc
houtou scenerii opatrnými, vybranými výrazy
(„skvělý úspěch“, „projevy rozbořčenosti“),
vyčteme lehce z jeho opatroické zprávy, že se
jednalo protivotkům našim o dobře promyšlené
násilí; řečníci radí tožili své hlasivky vydatně
jak ze soublasných zpráv vysvítá.

A teď vhodno připojili v příčině vné proti
katolické demonstrace některé zvlášť výsnamné do
plňky. které s příčin snadno vysvětlitelných meka
tolický tisk samičel.

Před nádražím řvaly zástopy rekratované
hlavně z mládeže z obchodů a jiných „naděj
ných jinochů“ — pod dozorem Hybeše, Vaňka
a Špery. Výrostkové zatarasili cesta do Fer
dinandovy třídy, rolníci se těžko prodlrali za
spousty rudých nadávek, Když přijel poslední
dopolední vlak z Břeclavy, fanatismus „svobc=
domyslníků“ neznal mezí. Ozval se huronský
řev, do rolnictva strkáno, pliváno neň od slubů
židovstva. A policie zůstala při všem tom ve
lice klidna. Několik pronásledovaných katolíků
uteklo do přerovské restaarace „U tří kohonutů“,
ale i tam za nimi vběhl houf rozpálených vý
rostkův. Násilníci vytlačení, Zato celý zástap
ztropil pod okny kočičinu.

Nastal pochod k Velkéma náměstí, za
řevn písně „Radý prapor“ ; řečníci pak nadchli
výtržníky k boji „protiklerikálníma“. Ovšem
k „vyšší koltoře“ už ti lidé ani povzbození
nepotřebovali, jak svědčilo nádraží.

Na radých letácích před tím vydaných
výslovně vytištěno, že průvod protikatolický
vrátí se z Rodolfské alice k nádraží, že vchod
do „Besedního doma“ pikomu zebode zame
zován, nikdo prý nebade znásilňován. Lečuká
salo se, še to prohlášení jest pouse líšáckým ma
névrem, aby jím byli v omyl uvedemí katolíci, a

si opatřiti od úřadů »cedulku vysvědčení, že z do
brého povětří jedou.« Jeť prý ve Vlaších obyčej,
že každý cizinec musí předložiti úřední vysvěd.
čení, z kterého jest pstrno, že nepřichází z kra
jiny zamořené; nemí-li tohoto vysvědčení, čili —
»Kundšsftu« (jak ho nazývá Harant), pak mu
ukáží halapartnami cestu zpět a křižují se před
ním jako před čertem. Chce-li přece se do města
dostati, musí dříve po čtyřicet dní opodál města
v nějakém »špitálce Čekati, o svém čtyřicetidenním
pobytu vysvědčení předložiti a teprve pak zase
smí dále cestovati.«

eNa pevnině jest karanténa snesitelnější, po
něvadž se dá — obejíti nebo proraziti; ale jak
možno jest nám zde na vodě karanténě se vybnouti ?
Když jsem cestoval před 14 roky Palestinou, přibyl
jsem též do Naplusu, starého to Sichemu. Sotva
jsme se rozhlédli po městě, již tu byla zpráva,
že nad městem a celém jeho okolí jest vyhlášen
— ne sice stav obležení, ale karantény. Na celém
obvodu, kem až sahala čára demarkační, byl po
staven hustý, živý plot — kordon tureckého vojska,
který měl dbáti tobo, aby nikdo ze zamořeného
okruhu se nedostal na »dobré povětří«.

"Co jste učinili ?«
sNemohli jsme se tu přece kdož ví jak dlouho

zdržovati. Najali jsme si Araba, který znal každou
horskou stezičku, a ten nás vyvedl — za kordon.
My tři lidé jsme porazili či prorazili celý turecký
kordon! Pamatuji se velice živě, jak zajiskřily na
šemu vůdci oči, kdyšdostel od nás za svůj stra
tegický výkon stříbrnou medžidi (— toler) ve
chvíli, když řekl: +Již jsme z dostřelu tureckých
pušek.«

oVyhnul jste se přísnosti zákona o karan
téně. Sosd vás bude zajímati, povím-li vám, jakým
způsobem učinil něco podobného Harant, o kterém
jsem vám právé vypravoval.«

sTaké proklouzi?e
»Proklousl, po americku. Když přibyl se

svým soudruhem panem Heřmanem Černínem a
jedním elužebníkem k Benátkám a předložil pí
semný okunděsíte, kterým politický úřad tridentský



aby tak tím apiše valná hromada katolická
byla smařena. Vědyť se etal opak toho, než 00
prohlášení tvrdilo. Rudí terroristé satarasili
vchod k „Besednímu doma“. Zle pak bylo tém
katolíkům, kteří do domu chtěli vkročiti. Bylo
na ně řváno, pliváno, strkáno do nich, bázeno
na ně kamením. A řečníci předtím, místu co
by tičili, rozpalovali ještě víc. Přes hodina ne
chala policie radé fanatiky řáditi. Byla to
avláštní statečnost od těch katolíků, kteří přes
bezuzdné řádění radých fanatiků po různém
utrpení do domu vkročili.

Zástap radých, vedený Šperou, voikl do
domo, odkodž vytlačen. Zato však do otevře
ných oken házeno kamením. Opozděně přichá
zející katolíci pohazováni pískem, dostávali
rány po hlavách. Dívkám strhovali 8 hlav
šátky, mladíkům rvalí „kosárky“. Konečně o
12. bodiné postavil ae kordon policie na roh
Eliščiny třídy. Demonstranti začali prchati. Ale
polovice vášnivců se na Joštově třídě zastavila,
vrátija se a řvala znovu: „Hanba klerikálům!“
Někteří výtržníci znovu vnikli do domu, ale
znova vypuzení. Ve faoatickém, ječivém zá
stupo nacházelo se i úřednictvo z českých pe
něžních ústavů a českých obcebodů. To snad
proto, aby ti lidé atvrdili národní svornost a
povzbudili katolíky k plnění heslu: „Svoji
k svému!“

Ale tací fanatikové velice chytře dovedoo
si krýti záda. Poslanec Šilioger, byv iosultován
u Besedního domu, žádal jednoho provokatéra,
aby pověděl svoje jméno. Ten však chytře od
míti. Hrdinství! Jest to, jak nyní zjištěno,
Karel Anderle, úředník „české vzájemné ha
sičské pojišťovny“, která jest vydržována vý
hradně českým roJnictvem.

Kaplan Navrátil ubíral se domů (a nikoli
do shromažďovací místnosti); jakmile ho radí
brubci spatřili, začali řváti: „Po, tady jde
klerikál!“ Z průvoda vyběhl sarovec s kara
fiátem v knoflíkové dírce a praštil kněse holé
přeslavu. Rosbilmukostnadlevýmokema
vragsil mu brejle do nosu a svalů P. Na
vrátil krvácel; zraněn je-t vážně. U nádraží
unikl kněz Šidlák neurvaléma ztýrání jea tím,
še se utekl do restaurace. Před „Besedním
domem“ byl bit do hlavy rolník za přítomnosti
policistů, kteří se neodvážili jméno rudého
rváče zjistit.

Tážeme 60:

1. To měl býti tedy ten „skvělý výsledek“
protikatolické demonstrace, jak soudí papírový
sloba Masarykův?

2. Nedovedli by takovým způsobem zcela
lehce „dokazovati svoji vyšší kultura“ i lidé
s káznice, kteří se sotva dovedou podepsati?

3. Nebyli by tací surovci vyhoštění i
z krčmy?

4. Kdo je k takovým neurvalostem vy
choval? Byl to tisk katolický či rodý a po
krokářský? Vzpomeňme, jak podpalován fana
tismus radých davů krátce předtím v Brně.

Koltaro, zastři sobě tvář!

potvrzoval, že přicházejí z »čišťěho povětři«, tu
benátský úředník shledal, že vysvědčení jmenuje
jen dvě osoby: »Signor Hermanno Czernin de
Cbudenicz col uno tervitore« t. j. pana Heřmana
Černína z Chudenics jedním služebníkem. Poli
cejní orgán benátský poukazoval k tomu, že by
se páni zle měli, kdyby proti nim zakročil s celou
přísností zákona stanoveného proti těm, kteří pod
vodně chtí se vymknoůti předpisům o karanténě;
radil jim však, aby se vrátili do Tridentu a nové
vysvědčenísi opatřili, které by potvrzovalo,že
skutečné, jak vypovídají, všickat tři a nikoliv jen
dva stále společně cestovali,=

»Vráuti se z Benátek do Tridentu a pak
teprv zase do Benátek vážiti cestu druhou k vůli
karanténě — toť neslýchané! Co učinili ?«

tváří upozornil Vlacha, že nesprávně četl a žádál
bo, aby četl pozorněji ještě jednou. Vlach si dal
říci a četl: »+Signor Hermanno Czernin.« V tom
ho přerušil Harant a ukazuje n>Černína, praví:
Prosím, Heřman Černín jest tento pán. Úředník
četl dále »de Chudenicz.« V tom ho zase Harant
přeruší a ukazuje na sebe, praví: Z Chudenic
jest moje příjmení.« Když byl úředník přečetl
scol uno servitore,« ukázal na služebníka a obořil
se na úředníka, že by k vůli jeho neznalosti měli
konati cestu tak dalekou.«

sA úředník ?«
»Přívětivě je propustil omlouvaje se, že jim

nechtěl nikterak ukřivditi. Pan Harant pak měl
velikou radost, že tato »fortelná kratochvíle« se
zdařila, že tak snadně jméno jedné osoby na dvé
spotáhle.

»Dejte pozor, aby se vám nestalo něco po
dobného,« upozoráoval mne Američen, Odpoledne
přijde na loď celá turecké kancelář a bude vydá
vati také »kundšafty« t. j. vysvědčení, že jsme se
karonténé náležité podrobili, a že nebylo na nás
nic podezřelého shledáno. »Kuadšsíte ten bude
nám předložiti zdravotním úřadům v Jafé. Dejte
pozor, aby vaše české“ jméno erabským písmem
na skundšáttě« správně hepssli, aby se vám ne

Dopis z Prahy.
Překvapení, které nepřebvapuje. Ve sněmovně

mají petici Ústřední Jednoty českóbo učitel
tva, aby náboženské vyučování bylo odstra
něno ze škol obecných a měšťanských. Kdo
není odpornou frásovitostí a myšlenkovou po
vrchností ačitelsko-pokrokářských projevů po
sud ohlašen, řekl by, že ti lidé šílí a že ve
své zabedněné drzosti opovážlivě vyzývají trpě
livost katolického lidu. Po mohutném pobou
ření, které Masaryk týmže požadavkem v li
dových vrstvách vyvolal, mohl by tento bod
učitelské petice opravdu býti nazván jistým
překvapením; hledíme-li však k houževnaté
důslednosti myšlenkově nesamostatných sasle
penců, musíme přiznati, že od těchto lidí ne
může nás již nic překvaviti, Žádali-li tolik savo
body, aby mohli popírati Boha, duši a všelikou
autoritu, jest požadavek,odstraniti vá
boženské vyučování se škol obecných a měš
fanských, vlastně jen důsledkem jejich životní
moudrosti. Vždyť, hledíce k duševní disposici
těchto absolutistických svobodářů, můžeme
ještě docela dobře očekávati, že vydají nejvyšší
nařízení, že katolickým rodičům ani doma není
dovoleno s dítkami se modliti a jakékoli ná
boženské uvědomění jim vštěpovati. Pánové
jsou po židovsku a socialisticku očkováni a
jak vidět, neštovice se dobře ujaly. Židovskou
zednářské tajné spolky stiskly péro, stroj spu
stil a páni nčitelé odříkávají, jako by pvslední
Špetko rozumu načisto již probili.

Což i tak je dobré; aspoň katolický lid
dokonaleji ještě pozná vychovatele svých dítek.
A jak to hezky pověděli a ještě do sněmu
poslali! No, kdo se rád klouže, musí i sáňky
tahati, a proto ponesou páni před lidem za
tento svůj požadavek plnou zodpovědnost, a
my se již nějak musíme přičiniti, aby si dosah
tohoto přáníčka uvědomil poslední člověk v po
slední chalupě. Ta to máme; přislahovatelé
cizích povelů, čtenáři jednostranné četby roz
stonali se velikášskou myšlenkou, že nesou
na bedrech svých světový přerod a nové pravdy.
Nové pravdy? Bu právě, to jest u našich du
Ševních pidimožíků smutné, že nepozorují, jak
jejich začazená lucerna nedomrje bliká, a jak
jejich všechno povídání má povahu kamene,
podávaného hladovému člověka.

Požadavek učitelský, aby náboženství ze
škol obecných a měšťanských bylo vypnzeno,
věru zaslahuje, aby v čele každého našeho ča
sopisa, pro lid vycházejícího, tučoými řádky
byl vytištěn. Prosím, aby tak bylo učiněno zej
ména v laciných týdennících několikrát po sobě,
Udeří to v oči a otřese to doší oašeho lidu.

Přibyl zase jeden důvod, proč všude nutno
katolický lid organisovati. Hledíme-li k toma,
že dnes pokrokářský učitel jest již skoro na
každé vesnicí, odmítneme s největším důrazem
úskočné řeči každého, kdo přemlouvá, že není
na venkově třeba katolický lid probouzeti.
Zejména agrárníci jsou to, kteří odkazují ka
tolíky do měst. Ne tak, pánové, nedáme se ba

O.
stalo něco podobného jako panu Harantovi,
Kdybych chtěl následovati jeho příkladu s pomocí
vám v Jafé, předložiti moje vysvědčení a říci, vy
že se jmenujete Breen a já Ondřej, nebylo by
nám pomoženo, poněvadž se zde pevydávají spo
lečná vysvědčení, znějící na více jmen. Ostatně
jesť tato obava moje bezpodstatna. Uvidíte, že se
vás v Jafé po nějakém vysvědčení nikdo nebude
ani tázati, Budete si moci je uložiti mezi psmátky
na nejkrásnější dny svého života prožité v ka
rantéaě, Uvidíte, že některý cestující si vůbec ani
žádné vysvědčení nevezme, aby nemusil platiti
poplatek a v Jafé — bude také dobře! Nemyslete,
že turecké úřady jsou tak drakonické, jak se
mnohdy má za to. Někdy sice se cedí komáry,
jindy však zase velbloudi se pouštějí.«

ekal jsem dychtivé na odpoledne, až uvi
dím tureckou kancelář kočující, vybírající poplatek
s vydávající vysvědčení o přežité karanténě. Od
poledne skutečně se celý »soudní dvůre s císař
ským tureckým fysikem dostavil. Usedli v saloné
první třídy, rozložili papíry, namáčeli péra a psali
jednotlivým sem se dostavujícím cestujícím skund
šafty.« Zdravotní prohlídka byla prováděna velice
»svobodomyslně«. | Fysik sotva že koho poctil
svým pohledem. Zato byl přísnější pokladník, vy
bírající poplatky.

Co se platí?« táži se jednoho spolucestu
jícího, který právě vydaný skundšaíte si prohlížel,

oDeset piastrů.«
»Deset piastrů? Nemám dosud žádných tu

reckých penéz«, pravím jaksi ustrnule,
oNečiňte si zbytečných starostí. Turecká

vláda a její orgány přijímají též jiné peníze, na
př. napoleondory. Dejte tento zlatý dvacetifranka
vrátí vém. Dejte jen pozor, aby vás při měnění
neošidili. Víte zajisté, že jest různých tureckých
nrincí zde na Východě tak veliký počet a kurs
jejich tak složitý, áe se v této peněžní otázce těžko
jest vyzňati.«

vJakými penězi chcete platiti ?«
oNapoleondory.c
»Pamatujte tedy, že úřady turecké vyplácejí

lamutiti, neboť hleďte, s čím právě vaši spo
jencí ve volbách na sněm horlivě přichvátalí|

s *“

Nové protikatolické úlohy. Učitel Konečný
a prof. Wahrmund stali se rázem hoslem dne.
Pokrokářské listy vykopaly válečný tomahavk
a ženou útokem proti katolíkům, kteří jestě
nejsou tak udeptáni, aby ci dali líbiti každou
urážka. Roztomilá jest podívaná, jak hájil učitele
Konečného Masaryk v Brně. Roskládal, pončo
val, chodil do kolečka, uštipl tady, uštipl tam,
ale blavnímo jádra se opatrně vyhnal. Takový

přímý a opravdový člověk!? Vědomě zamičellavní vina učitele Konečného, která věsí
v jeho prohlášení, že náboženství ve škole
dítky zoemravňoje. Masaryk této podstatě
sporu vymknul se asi proto, že Konečný opu
koval jen to, 00 řekl před nějakým časem sku
Masaryk.

Hrdinové, proč křičíte a kam jste rozum
podělí? Což myslíte, že vůči této ječící a slo
lajné pomlavě mohou zůstati katolíci klidni?
Což se domníváte, že katolíci badou stále hráti
úlobu nátoně, do kterého kde jakému nedo
chůdčeti dovoleno jest bušiti? Což jete již ta
kovými zabořilými zpátečníky a nevědomci,
kteří soudí, že vy máte. právo útočit, urážet,
a katolíkům právo obrany že nepřísluší? Kam
vlečete poměry tímto svým počínáním? Zajisté
opět v doby pohanskiho, otrokářského Říma,
v němž nějaký ten Nero vládl životem a umrtí
mlčících otroků. Vždyť beztoho váš básník
Machar tyto doby poplvané lidské důstojnosti
zbaběle opěvuje! Chrlíte neunavně hezké věty
o svobodě. Nuže, kdo vám přikazuje, abyste
věřili jínak, než věříte? Katolící to jistě nejsou,
ale vy jste to, kteří tvrzením, že náboženství
dítky ve škole znemravňuje, umačkáváte svo
bodu našeho přesvědčení a umačkáváte ji pod
vodem a lží.

Masaryk v Brně pro vyloačení nábožen

ství ze škol vytřási důvod ze slov, která prýpověděl kaplan Číhal, jenž žil 8 učitelem
Talpou v neustálých bojích. Když bylo uká
záno Číhalovi na čtyři děti Talpovy, řekl prý:
+00 je mně po dětech — mně jde o víra.“
Odstraňte tedy náboženství ze škol! — A
jak neodstraniti, když to a to kaplan Číhal
pronesl. V pokrokářských časopisech, také
v Masarykově „Času“, četli jsme již velmi
často obhajování svobody, i když přináší
8 sebou výstřednosti a dokonce i zločiny.
„Provásejí-li boj o evoboda“, tak nějak na
příklad páni hovořívají, „osudné blady a
násilnosti, není to důvodem pro popření
svobody samé.“ Jestliže některý člověk, pra
víme ze své strany, byl zabit při neopatr
ném dotyku s elektrickým vedením, bude Ma
saryk křičet, aby, pro Bůh, odstranili eo uej
dříve všechny elektrické stroje a nžívání elekt
řiny aby vůbec bylo zakásáno? Mají-li nás
omyly lidské přiměti k tomu, abychom se eo
nejdřív odřekli mohutností lidského rozuma a
sdravého myšlení? Máme-li popříti Boha, pro.

za jeden nepoleondor (20 franků ve zlatě) 93 pi
astry. Po odečtení 10 piastrů karantenního po
platku dostanete nazpět 83 piastry. Nevím, v ja
xých mincích vám tento obnos vyplatí, Přijďte
však, libo-li, ke mně a já vám peníze přepočítám,
aby snad neuvázlo něco za nehtem pakledníkovým.«

Přistoupil jsem ke stolu a prohlížel jsem si
turecké pány v červených fezích, ostatné vásk
oblečené po evropsku. Tázali se, jak se jmenuji;
vyslovil jsem své české jméno. Opakovali si je,
Bylo by těžko říci laskavému Čtenáři, jak toto
české jméno zní, když je vysloveno tureckým je
zykém. Ačkoliv má i turečtina své »če, přece bych
se sám k svému jménu nehlásil, kdybych je slyšel
vyslovovati tak, jak Čínili tito orgánové. Ostatné
vysloviti toto jméno byla jen první doba obtíží;
druhá nastale, když písař měl toto jméno nepsati
písmenami arabskými. (Turečtina se píše až na
některé nepatrné úcbylky týmiž písmenemi jako
arabština.) Obtíže tyto nelze zde vykládati, po
něvadě výklad jich předpokládá aspoň nějekou
znalost písma arabského,

Položil jsem na stůl zlatý dvacetifrank (na
poleondor), dostal jsem »kundšafte « k tomu plnou
hrst peněz tureckých. Běžel jsem s otevřenou hratí
k onomu spolucestujícímu, který se mi nabídl, še
mi peníze přepočítá,

»Prosím, pane, pomozte mi to všecko spo
čítate, volám, sypaje obsah svých bratí na stůl
vedle stojící.

»Tento veliký peníze, vykládá laskavé do=
brovolný revisor mého tureckého pokladu, »jest:
tak zv. medžidi, t. j. tolar, za který počítají ku
récké úředy 10 stříbrných čili dobrých piestrů.
Jedna medžidi jest o něco více než čtyři koruny
vaše (1 pisstr ——24 bal., tedy 19 p. — 456 K.)«

- »Dal mitéž tyto čtyřistříbrné mince, které se
podobají velicemedtidi, jsou však mnohem menší,«

»Peníz tento sluje rub'a medžidí, t. j. čtvrt
toleru, má cenu 4 dobrých piastrů a:30 para, led
čtyři tyto čtvritolary se rovosjí 19.pisstrům. DĚ
čteme-li jejich cenu k ceně medšídi, máte jit 34
piastrá,je jsteobdrželspét.c- : 1...
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toše se ma někdo ronbá? A dlužno-li vybodit
náboženství se škol, jestliže tu anebo onde
kněz neopatrně promluvil! Konečný přece dobře
věděl, jaké následky může pro něho a jeho děti
míti jednání, příčící se tolik jeho složební pří
vaze. Neměl se tedy starati o své děti v přední
řadě cám držením zlobného jazyka na uzdě?

Co jest pravda, to jest pravda, Masaryk,
kdykoli hovoří o věcech katolických. logiku
pošle ke všem všudy, z nejmenší tříštičky vy
čaruje obromnou kláda, a každá malichernost
jest ma dosti dobrá, aby z ní ber nesnází vy
soukal dloubé předivo důvodů. Dodá řeči své
pronikavého důrazu, nabere ve tvář výraz C
pravdovosti a všemi prostředky přičiňuje se,
aby dokázal, že to, co posluchačstvu ustrojeně
předkládá, není jeho, nýbrž že to vyplývá z pod
staty věci samé. A zatím vo skutečnosti i řeč
o kaplanu Číbalovi jest praobyčejné podloud
nictví a etrannická cbytrůstka. Vše to zároveň
jest krutým posměchem na úlobu, kterou Ma
saryk domnívá se hráti, kterou však již ne
braje. Jsou-li orážky katolického náboženství,
které páchal učitel Konečný a prof. Wahrmnnd
vědou, pak již není jisto, co jest hrabstvím.

Nepřestaňme však na tomto novinovém
posuzování šílených kousků pokrokářských,
nýbrž pořádejme schůze protestní. Jak poža
davek učitelský, tuk aféra Konečného i Wahr
mondova k tomu vybízejí. Nejlépe ovšem by
se věc zařídila, když předem oznámí se řeční«
na určitý den, a když po celém okresu před
chozí agitací co největší počet účastníků na
echůzi se připraví. Nechť se o řečníky posta
rají komitéty v Praze, Budějovicích a v Hradci
Králové. Na schůzích samých pak nechť se u
tvoří organisace, kde jich posud není, jinde
nechť se podeprou a doplní. Jasné vylíčení
nejnovějších protináboženských útoků zajisté
posluchačům vštěpí s dostatek nadšení a pevné
vůle, aby katolíci konečně povstali všade. Zá
pasíme-li ještě 8 ucelenosti organisací, jest tu
dána vhodná příležitost, abychom jí pohotově
vyažili.
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Politický přehled.
Do popředí vystupují zase zemské sněmy,

s nichž moravský, krajinský a vorarlberský
svolány json na den 27. března. — Zemským
hejtmanem krajinským jmenován říš. a zemský
poslanec Frant. Šaklje. — Zemský sněm istrij
ský schválilpředlohuo změnězemskéhozřízení
a vydání nového volebního řádu; tím volební
právo rozšířeno zřízením obecné třídy voličů
a zavedena bude přímá a tujná volba. — Po
sornost všeobecnou vzbudilo jednání rozpočto
vého výboru, který dospěl k položce: univer
síta. Klidnéma projednání této položky připra
voval ministerský předseda bar. Beck půdu.
Domlouval se s ministry i poslanci českými a
německými, jen aby nebylo tu velkých obtíží.
Otázka zřízení české a německé university na
Moravě vyřízena bude cestou resolocí, jimiž
ovšem university nebadou ještě zřízeny, ale
l

eJakou cenu má tento peníz (čtvrttolar)
v rokouské měně?«

»Rovnáse rtKu4he
eDeset kusů této mince«, vykládé náš in

struktor, bera do rukou bronzové kulaté veliké
plechy, »má cenu 25 dobrých piastrů, to jest
v celku 38 + 25 —63 piastrů. Jeden takovýto
peníz sluje bešlik a má cenu 2 dobrých piastrů a
20 pura, tedy půltřetíbo pisstru — máť jeden
Pisstr 40 para.c

»Dle naší měny tedy 1 bešlik má cenu as
Ge haléřů!a

»Ano. Dvacet těchto mincí bronzovýche,
pokračuje náš dobrovolný drogoman, bera do ruky
jiné plíšky, »má cenu 5 piastrů dobrých. Jsou to
tak zv. metaliky; jeden mé cenu 10 para. Připo
čteme-li těchto 5 piastrů k 63, máte již 68 piastrů,
jek jste dostal zpět.«

»Jeden metalik rovná se tedy 6 bel.«
Tak jest. Jest to nejběžnější drobná mince.

Jsou sice ješté menší turecké mince měděné, jako
chomsi, fanas, gabeg, ty věsk zřídka lze viděti,
Jejich skutečná cena jest značně menší než nom
nelní a v každém skorem městě mají cenu jinou
Tek n. př. g:bag mé nominelní hodnotu čtyřiceti
pera, ve skutečnosti však v Jstéě má cenu 8, v Je
rusalemé docela jen pěti para, v Bejruté pak není
vůbec ani v oběhu.«

»Jestliže 1 pisstr, mající 40 para, se rovná
asi 14 haléřům, pak musí býti 3 para penízem
velice nepatrným, rovnejícím se 035 halíře, tedy
asi jedné třetině našeho haléře. Jaký tvar a z Č.bo
jest ražen takovýto peníz ře

»Para jest »veličina« pouze pomyslné jen
při počtech, nikoliv však ve skutečnosti existující.
Obyčejnému žebrákovi dávají Evropané oby
čejně metalik, t. j 6 hb, více tedy poměrně než
v Evropě «

oJest snad pisstr teké jen něco pomyslného
jsko psre?« »Nikoliv, Zlatý pisstr jest sice též
pomyslnou veličinou, stříbrných věsk piestrů zde
máte ve vašich penězích 15 kusů. Připočtete-li je
k předcházejícím 68 p., máte 83 piastry. Dal vám

bude okázána ceste, na které bade možno 80

sity. Jedná se také ozřízení university slovin
ské; na vyřízení doléhá právě rovněž univer
sitní otázka italská a rusfaská.

Ve III. sbora ve Vídni při obecních
volbách byli ve všech okresích zvoleni kan
didáti strany křesťansko-sociální; rovněž prošli

konaly volby do okresních zastapiteletev.
Na schůzi delegátů dolnorakouské země

dělské rady přijata resolace, v níž ostře vy
stoupeno proti dovozu poraženého srbského
dobytka do Rakouska. A pan Prášek mlčí.

Zemští a říšští poslauci mladočeští na
společné schůzi prohlásili, že jsou ochotni vejíti
v bližší styk s poslanci jiných strao, kteří
chtějí společně a bez újmy svého programu
převzíti zodpovědnost za českou politika.

Konečně ministerstvo veřejných prací
aktivováno císař. naříz. ze dne 22. března,
čímž ministr dr. Gessmann potrrzen jako
představený tohoto ministerstva. Do rozpočtu
ministerstva veřejných prací jest zařazeno 08
př. 60.0C0 K na dobročinné podniky pro mládež,
pro zřízení učednických útalen, na podporu
zprostředkování učednické práce, oa prospěch
dorosta hornického 50.C00 K, na podporu ná
vštěvy cizinecké 350000 K, na subvence obcím
za účelem zřízení skladišť ublí 200000 K.

Vláda se obává, že četné pilné návrhy
budou překážeti včasnému projednání zákona
o letošním odvodu branců a proto zamýšlí ihned
v prvé scbůzi poslanecké sněmovny podati
pilný návrh za neprodlené vyřízení osnovy tó.

Změna jednacího řádu zaměstnává dosud
sněmuherský,přičernědocházík sporůmmezi
maďarskými stranami, —| Uharvatsko-srbská
koalice vydala manifest, v kterém protestoje
proti odročení sněmu a proti chování bána
Raucha, který zatím hledá radu vPešti k dalšímu
zakročení proti Charvatům.

Obhbájcové Port Arthuru mezi sebou 86
prou: generál Smirnov v souboji s generálem
Fokem raněn, načež generál Gorbatovskí vyzval
generála Foka k sooboji, že zranil chrabrého
obhájce Smirnova. —-Ve všech válečných pří
stavech ina pobřežních opevněvích v Baltickém
Černém moři vykonána na rozkaz cara mimo
řádná problídka. — Založena velká anglicko
roská banka, jejímž účelem jest pěstovati ob
chodní styky mezi Ruskem a Anglickém.

Z činnosti katol. spolků.
Soclální výchova knčžského de

restu. Za předsednictví ordinariátního komisaře
vadp. prelála dr. Frýdka podnikl docent sociologie
vldp dr. Reyl ve IV. ročníku semináře králové
hradeckého praktický pokus o uspořádání org1
nisační a volební schůze. Úkolem pokusu bylo
založení místní katolické organisace dle $ 2.
spolk. zákooa a volební řeč kandidáta poslanectví———————
tedy z vašeho napoleondvru zpět zcela správné,«

„Děkuji uctivé za laskavé vysvětlení. Jest ho
skutečně třeba, má-li se kdo v těchto tureckých
mincích vyznati.«

*Až budete cestovati po Palestině, uvidíte
ještě jiné různé mince jako půltolar (nuss medžidi),
půlbešlik (nuss bešlik), dvoumetalik (gameri), stří
brný půlpisstr. Jiných drobných mincí nebudu
ani jmenovati, Buďte opatrný při výměné penězl
Koluje tu veliké množství mincí falešných, déra
vých, obroušených, starých tureckých, francouz
ských, vlaských a jiných.c

»Vyzná se prostý Arab v této směsici
peněz ře

»Arab má velice vyvinutý peněžní — čich.
Ostatně v obecném životé nepočítá tak, aby ačítel
Pi=stry a pary jsko my sčítéme koruny a haléře,
chtíce udati cenu některé věci. Tážete-li se na př.
drožkaře, co žádá za dopravu do místa X, neřekne
vám tolik a tolik piastrů a par, nýbrž řekne vám
n. p.: »Dáte mi dvě medžídi a dva bešliky«. Chcete-li
si koupiti na př. střevíce a tážete-li se, co stojí,
řekne vám Arab: »Půl medžídi a půl bešlika«.
Ptote-li se, co jest vám plasiti od donášky zava
zadla, řekne vám na př.: »Dva bešliky a tři me
taliky a pod.s

»Jest to tedy podobnějakokdybychomv Ra
kousku udávali cenu: předmět stojí dukát a pěti
korunu nebo: zaplatíte zlatník a dva dvacetihalíře.«

>Tomu, kdo nepřijde do bližšího obchod
ního styku s Araby, stačí uměti platiti franky a
meteliky a věděti, že za 1 frank musí dostati při
výměně aspoň 17 meteliků. Arabové cizinci nej
častěji udávají cenu zboží nebo služeb ve francích.«

»Všim! jsem si, pane, že jste činil rozdíl
mezi dobrými piastry a špatnými. Já myslil dosud,
že. jest pro východního člověka každý piastr, který
dostává, dobrým.c

»Třebarozeznávaticenupisstruutureckých
úřadů od ceny pisstru v obchodě; první má cenu
o něco vyšší, jest tedy dobrý pisstr, druhý má
cenu menší, jest to špatný pisstr. Rozdíl poznáte
na těchto příkladech: Za napoleondor jste dostal

do českého sněmu. Formální postap při této schůzř
byl scela přesně sachován dle obvyklých formalit,
a také přednesené řeči vedle theoretické stránky
vyhovovaly požadavkém spolkového řečnictví.
Úkol schůze vysvětlil a přiměřeným doslovem
ukončil ctp. jáhen Augustýn. Sehůsi obratně řídil
p. behosl. Bílek. Nutnost katolické organisace,
její podstatu a její úkoly nastínili postupně ctpp.
Borth, Hanzlík, Kozel a Navrátil. Kandidátní řeč
katolického poslance přednesli po částech ctpp.
Římek, Sokol,Fiégra Kerbart. Řeč obsahovala
politický, kultarní a hoapodátský program strany
katolického lidu v Čechách, nastínila rozdíly pu
litických stran českých a vylíčila váhu i důleži
tost sněmu království českého. Schůze svým for
málně bladkým průběkem a ideovou obsažností
pronesených řečí poskytovala zajímavý doklad o
theoretickém i praktickém výcviku mladého kněž
ského dorostu, jenž v příznivých poměrech a při
dobré vůli bude moci ve avém příštím úřadě vy
vljeti zdárně mimořádnou pastorační činnost ku
prospěchu církve i vlasti. K obětavé práci po
vzbudil pp. pastoralisty na konci praktické zkoněky
vedp. prelát dr. Frýdek vřelým doslovem.

V Bílém Podolí v neděli 22. března
uveden v život lidový spolek křenťansko-sociální
pro Bílé Podolí a okolí. Schůze zúčastnilo se
přes 400 osob obojího pohlaví. Přítomné vzletným
proslovem uvítal a scbůzi zahájil p. Josef Říba,
mistr obavnický z Bílého Podolí, načež řízení
schůze bvěřeno jednohlasně předsedovi p. Josefu
Stárkovi, místnímu starostovi. O účelu spolku
promluvil chvalně známý horlivý pracovník v ka
tolickém bnutí p. Zdeněk Roudnický, bankovní
úředník s Prahy, krásnou, obšírnou a obsažnou
řečí, po níž kromě několika vyzvědačů všichni za
členy spolku přistoupili. „Zdař Bůh“ započaté
Činnosti jeho.
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knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a sávod hudební

v Hradel Králové.
* (Bývalý závod Pospížilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké eady nmočňníša 3 vyřizování objednávek
sárod je jeho ještě téhož dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

mp- Sklad literatury esperantské. -Sw

právě nyní od tureckých úřadů 93 dobrých piastrů
(arabsky gyrš sar), v obchodě, až budete něco ku
povati, budou vám všik čítati napoleondor výše,
v Jerusslemě na př. dostanete 109 pizstrů, ovšem
»špatných« (gyrš šurug) V Jafé dostanete docela
za 1 napoleondor 124 piastry. 1 medžidi má cenu
19 dobrých piastrů, v Jerusalemě pak 23 piastry,
ovšem špatné.«

»Jak jest vyložiti, že jeden a týž peníz má
vyšší cenu v jednom městé než v druhém, na př.
— jak jste pravil — za napoleondor dostanu vJe
rusalemé 109, v Jafé však 124 piastrů? U nás
má přece na př. koruna tutéž cenu v Hradci Krá
lové jako v Praze.

eJest to místní kurs různých mincí, který
jest zde v Palestině v každém městě skorem jiný.
Tek na př. tak zvaný altlik, peníz to bronzový,
má u státníchpokladencenu5 piastrů,v obchodě
však v Jerusalemě 6 piastrů, v Bejrutě již 6 piastrů
5 para, v Damašku 6 piastrů 10 para, v Jafé do
cela 7 piastrůla

»Jak jest možno vyznati se v takovém

sJest k tomu třeba delší prakse,«
Vzdáliv se, prohlížel jsem si pozorněji tu

recké mince, zvláště metalik. Na líci uprostřed
jest tak zv. turra, t. j. monogram, či lépe řečeno
kryptogram, mající podobu zavřené pěsti a obsa
bující plsmem, řečeným tult čili Ribani, psaný
podpis sultána s jeho tituly. Kolem něbo vine

pak guirlanda vybledlá, otřená právě tak jako moc
a lesk tureckého císařství. Rub metalika liší se od
líce pouze tim, že místo podpisu sultánova čteme
arabskou větu: duriba fi Konstantinije (—raženo
v Cařihradě) a letopočet.

sZač jste vlastné onen karantenní poplstek
platil?e téže se můj přítel, vytrbující mě s'ného
obledávání tureckých minci.

>Zato,še mě tureckávláda na čtyřidny za
vřela do vězení a za to, že mě po cam tuto
dobu masteřskystřežila, bych namobl anibnóli.«



Dachovní koncert dlee. eyriliské
Jednoty v Hradel Králové. Celých7 let
nepořádala cyrillská jednota duchovního koncertu

dirigentem dp. prof. Orlem k pozorabodné doko
nalosti přivedené, přicházely pozvolna v sap>me
nutí. Teprve letos jal se křísiti nový dirigent dp.
dr. R. Šatina uatoající činnost cyrillské jednoty
a hnedle prvým vystoupením na koncertním podia
dne 25. března obnovil staré slavné tradice jednoty
avěším, zářivým leskem. Odborníci zajisté mnohem
ochotněji nežli neodborníci nám přisvědčí,že není
to malou odvahou odvážiti se na obtížná díla klas
Bických mistrů po tak dloubé rozkladné nečinno
sti. Těšíme se srdečně tomuto opravdu šťastnému
snovuzrození cyrillské jednoty, protože bohatství
duchovních skladeb zaslouží, aby bylo obecenstvo
sdařilými reprodakcemi na nepřeberný tento zdroj
krásna upozorňováno. Produkce cyriliské jednoty
nám také předvedla ukázky mistrovské tvorby
ducbovbích skladatelů prvého řádu: Dvořáka,
Haydua, Bacha, Griega, Lissta a Mozarta. Studiu
obtížných skladeb byla věnována svědomitá péče,
jak v intonaci jednotlivých hlasů tak v harmonii
a přednesu mobatného pěveckého tělesa, čímě
podán výkon, jenž vyhovoval i přísnému umělec
kému měřítku. V silném jistém sbora byl by
jedině alt zasloužil poněkud přiměřenéjšího se
sílení, aby udržel paritu 8 druhými hlasy. Prů
vod vojenské budby c. a k, pěšího plaku čís. 42.
byl delikátně a mistrně podán, protože hudební
tento sbor, čítající mnoho vyškolených hodebníků,
pod vedením talentovaného svého kapelníka p.
Manzra spěje utěšecě k uměleckému rozvoji. So
lové partie byly evěřeny umělcům ochotníkům.
Sopranový part pí inšenýrové Jančové poskytoval
pravé perly pěveckého umění Lahodný a sytý alt
sl. Novohradské nutno čítati ku vzácnostem ven
kovského koncertního podia; nesl se zejména v
Griegově romanci elegicky náladovým tózem. S ve
likým nadšením přijaty umělecké výkony p. Kret
schmera z Nové Paky. Krásný, zvonivý hlas byl
zde ovládán mužem pravého uměleckého cítění.
Pan Rublič jako tenorista v Bacbově „Smiluj se,
Bože“ neměl úlohu soadnou, ale zhostil 8e jí jako
umělec vyškolený velice čestně. Toužebné vzdechy
duše povížené, doufající interpretovány skutečně
v ducha geniálního skladatele. Vzácné pochopení
pro skladbu Bachovu měl též p. kapelník Mauzer,
jehož hra na housle byla obecně chválena. Průvod
na varbanové harmonium a piano obstarali velice
obratně dp. L. Sekera, p Wůiascb a ctp bobo
slovec Svoboda. — Že se koncert líbil obecně,
to patrno bylo se stále stoupajícího nadšení vybra
ného obecenstva, jehož valnou Část tvořili dobří
odborní znalci. Bylo velikou radostí sledovati, jak
budba orchestru byla jako slitá 8 velkým pě
veckým sborem, jak z hrajících i zpívajících utvo
řeno velikou pílí jedno přesně harmonické těleso.
Obtížné nástupy pěveckého sboru i hudby pro
váděny mistrně, melodie vzájemně se prolétající
plyouly tak přirozeně, nenuceně! Cregcenda, pia
nissima a jiná dynamická znamóaka propřacována
detailně. Vyspělost hadebalkův a pěvců dokumen
tována zvláště v choulostivých partilch z Mozar
tova rekviem, jež provésti se vší příslušnou vý
pravou bylo úkolem zvlášť namáhavým. O nesmr
telném díle tom sice napsáno chvály velmi mnoho,
ale málokde vznikla odvaha vystoupiti s ním na
podium. Proto jsme vděčni, že takto zase ono ve
ledílo ožilo. Aby koncert tak široce založený se
zdařil, nestačil pouze častý cvik, ochotné dochá
zení ke zkouškám; tu bylo potřebí energické rak
snamenitého dirigenta, dobré discipliny účinkajícíe
oborů. Všecky podmíuky zde splněny. Jak ve zkově
kách tak při koncertě samém počínal si dirigent
tak rázně a přitom taktně a obezřele, že výcvik
se dařil velice rycble. Řídil koncert s naprostou
Jistotov, držel celé aložité těleso pevnou rukou,
tak že vážného pochybení účinkojících nebylo se
co báti. Dík jemu i všechněm ostatním, kteří pro
ideální myšlenku mnoho vykonali! Slyšeli jsme
koncert prvého řádu. Kéž jen po tomto znameni
tém úspěchu horlivost účinkujících neochabaje a
nové krásné plody vydá! — Po koncertě pořádán
přátelský večírek v Adalbertinu, kde -účinkoval
tamburašský sbor katolické jednoty a kdež 8 ve
likým aplausem přijímány krásné pěvecké výkony
p. prof. Rubliče, kterého doprovázel na pisno
zručně p. ředitel Pilař « Hořic, -L

V příčině opakování duchovníh
komeortm na přečetné žádosti a dotasy odělujo
výbor Cyrillské Jednoty, že duchovní koncert
opakován nebude, protože v nejblišších daech po
řádá dámský spolek „Eliška“ velkolepou pro
dakci Dvořákova „Stabat mater“; i bylo by opa
kování koncertu jednak přesycováním obecenstva,
jednak nezdravou konkurencí uměleckému podniku.

Přednáška. Pro člegy katolickýchspolků
nášeti bude v Adalbertinu v neděli dne 29.

ezBa o 2. bod. odpol. vdp. dr. Reyl „O útěše
náboženské víry.“

——Osobní. Pan František Ktibn, c. k. finanční
účetní assistent u zdejšího finančního řiditelství,
býl jmenován dekretem c. k. krajského soudu
v Hradel Kr. stálým zaalcem účetnictví pro obvod
toboto sborového soudu v aivil. | trestním řízení.

Jmenování. C. k. finanční zemské řidi

nancí jmenovalo nynějšího přednostu zdejšího ber
ního referátu c. k. finančního sekretáře p. Bedřicha
Krále předsedou všech berních komisív sidle c. k.
okresního hejtmanství v Hradci Králové.

Pokrokářský špás © „Osvětalidu“obla
šuje 24. t. m. na den 6. dubna debatní večer 8 the
matem: „Příští volby města Hradce Králové“.
Reklamace legitimací přijímá prý také p. Alois
Piakava a p. Fr.Třasák. Tak četlo ve středu ob
čanstvo zdejší. Leč pánové velikou důvěrou Po
krokového klabu poctění byli udivení nad lím, co
Hajnův orgán sděluje. Nevěděli v té chvíli ničebo
o tom, če by jim bývalo svěřeno vyřizování re
klamací. A tak se naposledy občané, žádající le
gitimace, srdečně zasmáli.

Přátelé školy. | Dramatické| sdružení
„Tyl“ v Hradci Králové aebrálo před krátkým
Časem divadelní představení (Želanského veselobra
„Tažní ptáci“), jehož čistý výtěžek 70 K byl da
rován měšť. Škole chlapecké na učebné pomůcky.
Koncert, který uspořádal p. Mat. Nepeřený, ma
jetoík hudebního ústavu, na ošacení chudé mlá
deže škol obec. i měšťanských v Hradci Králové,
vynesl svému účelu 20 K. Šlechetným dárcům
vzdávají ředitelství a správy jmenovaných kol
srdečné díky.

Poděkování. Ct. firma K. V. Skuherský,
c. k. dvorní dodavatel, darovala nově založenému
spolku „Vzáj. se podp. a vzděl. jednota c. k. stát
ních zřízenců v Hradci Král.“ spolkovou skříň, kte
rýžto dar uvedený spolek tímto s díky kvitujeI

Schůze hradecko-nechanického o
krsku Národní Jeduoty Severočeské ko
nala se 8. března odpoledne v Hradci Králové
v Grand-hotelu za účasti 11 členů, zastupujlcích
odbory v Hradci Králové, Předměřicích, Svobod
ných Dvorecb a Libčanech. Vysvětlení o decen
tralisaci práce, agendy a peněžnictví a 0 organi
saci odborové, okrskové a zastupitelské podal re
ferent ústředatho výboru univ. professor p. MUDr.
Ot. Srdínko. Hradecko a Nechanicko jest 5. okr
skem VII. ebora Národní Jednoty Severočeské.
Usneseno podniknouti kroky k rozmnožení počtu
odborů na Královébradecku i Nechanicku, získati
důvěraíky v jednotlivých obcích, působiti, aby
obce vkládaly do svých rozpočtů stálé roční
příspěvky pro Národní Jednotu Severočeskou, do
poručiti zejména dámám sbírání odložených oděvů,
hraček a jiných předmětů k vánoční nadílce pro
chudé horské menšiny české potřebných, rozšířiti
přednáškovou činnost vobcích, upozorňovat na heslo
„Svůj k svémul“, všímati si bedlivě rovnopráv
nosti jazykové zejména u veřejných úřadů a j. v.
Zvolení za předsedu okrsku pan Otakar Vojta,
měst. důchodní v Hradci Králové, sa mlstopřed.
pí Marie Smetanová ze Svobodných Dvorů a pan
MUDr. A. Š.f z Předměřic n. L., jednatelem pan
Karel SI. Kašpar, městský kontrolor v Hradci Kr.
a pokladníkem pon Jan Dorcbánek, obchodník
v Hradci Král. Do aboru zvoleni předseda a oba
místopředsedové, do zastupitelseva předseda.

Schůze zástupců všechšesti okrsků
VII sbora Národní Jodnoty Sevoroče
ské konsla se ve středu 25. března o půl 4. hod.
odpoledne v Jaroměři v hotelu „Pretoria“ u ná
draží a tímto pořadem: 1. Zpráva referenta pana
univ. prof. MUDra Ot. Srdínky. 2. Volba činov
níků aboru. 3. Volné návrhy.

Upozornění v příčině koupě léků.
Dle nařízení ministeria vnitra ze dne 28. ledna
1908 o sazbě lékárnické k rakouské farmakopoei
vydání VIII. ř. z. č. 21 ve smyslu $ 265. jeat do
voleno vybírati lékárníků za dožádání lékárny
v čase od 10 hodin večer až do 6 bodin ráno po
platek 60 h (noční taxu) Od toboto poplatka jsou
osvobozeny lékařské recepty opatřené od lékaře
poznámkou expeditio nocturna (noční výprava E. N.)

„Hradecký Kraj“ přešel v majetek
místní musejní komisse v Jaroměři a bude vy
cházeti nyní ve lhůtách pravidelných.

Z Třebechovie. Katolickájednota zdejší
pořádala 22, března t. r. josefskou sábavu, spo
jenou s přednáškou dp. Al. Dostále, z Nov. Města
u. M., o náboženství a vzdělanosti. Dp. Dostál
dobře objasnil, jak vzdělání posuzovati se má a
dokázal pádnými důvody, že vsdělání — jedině
je-li 8 náboženstvím spojeno — může býti pravým.
Jinak dle našeho názoru jest falšované. Dp. řečník
za svou přednášku byl frenetickým potieskem od
měněn, což důkazem, še mluvil od srdce k srdci,
Dále byla provedena zábavná čísla, při nichž ú
čínkující, ač ponejprv mnozí vystupovali, dostáli
evému úkolu čestně. Krásné působilo na obecen
stvo vystoupení pohostinské p. Fr. Svatáka a jeho
p. kolegy z Hradce Králové, v úloze „Život vo
jenský, život veselý.“ Hudba p. Jaroměřského hrála
v meziaktí sa řízení samého p. kapelníka. Všem,
kdož o zdar sábavy této ve zasloužili, blavně dp.
Al. Dostálovi voláme: „Zaplat Bůh“

Osmdesátiny oslaví 29. t. m. p. Václav
Voverka, výměnkář ve Vlkově. Z 5 jeho synů
Jsou 2 profeasoři, 1 farář, 1 učitel a 1 hos ,
Z malé chaloupky čtyři iatelligenti! Stařeček těší

80 pevnému ví. 3Zemřel semilský vikář, vldp. Stajaygr.
Pohřeb sítra v sobotu dopoledne.

Z Bohármy. Krátce před volbami zem
skými konána byla též důvěrná schůze v přifa
řené obci Pu:hlovicích v hostinci p. Al. Bendy.
Na sohůzi té promluvil dp. farář Josef Váňa o
themata: „Politické strany v Čechách a jejich
poměr ku křesťanství vůbec a katolické církvi
zvlášť“. Po skončené řeči přihlásilo se ke katol.
organisaci 30 členů, z nichž 16 od-bírá „Venko
vana“. Důvěraíkem zvolen p. Václav Šanda, krejčí.
V přifařené obci Zvíkově schůze nemobla býti
odbýváca, poněvadž hostinský p. Kulhánek na
nátlsk agrárníků místnost nepropůjčil. — Čítá
tedy katolická organisace v celé farnosti 65 čle
nů, z nichž 60 odebírá „Venkovana", což jest
počet veliký při farnosti pvuze 1000 duší čítající.
— Škoda veliká, že kandidát poslaneotví va
zdejším okresu p. MUDr. A. Pekař na Necha
nicku vůbec ani jedné voličské echůze neměl.
Byl by obdržel mnohem více hlasů, a schůze ty,
jež se vždy jako povinnost od kandidáta před
pokládají, byly by jen katolické voliče posilnily,
animovaly a pro příště získaly. Nevyhnutelně
tedy třeba jest, nemá-li katolická věc ztráceti
půdu, aby kandidát poslanectví vždy v Čas pravý
byl navržen a aby také sám osobně voličské
schůze konal.

Dvojí loket v Pardabiciích. Nskteří
rodičové stěžovali si do toho, že na škole „a Ko
stelíčka“ v Pardubicích jistý p. učitel opravuje rád
p. katechetu. Nebylo divu, še některým došla trpě
livost; stěžovali si na beztaktní jednání pana uči
tele v novinách. Rozamí 80, že celá záležitost stala
se předmětem živých debat v kruzích učitelů a
příslušných úřadů. Resultát všeho byl, že vlastně

jako výmysl lidský, neurazil náboženský cit své
řených dítek, zkrátka že to nic není. Vspomněli
jsme na jiný případ. Kdysi na tamější Škole p.
katecheta chtěl jakéhosi nezbedu postrašiti vy
hrůžkou, že jej zavře do almary. Byl to pouhý
žert, ale pro katecbetu měl neblahé následky.
„Právo lidu“ přineslo baed třetí den poplašnon
zprávu, jako by katecheta dopustil se nějakého
zločinu. Tehdejší p. inspektor vystřihl boed hrůzo
strašnou lokálku « běhal po ško'ách pardabských,
sháněje provinilce. A našel jej „u Kostelíčka“. Ná
sledovala důtka s připomenutím, že se nezdární
kluci nemají strašit almarou. A ještě něco. Vtéže
třídě, kde zmíněný paedagog vykládá dětem svoje
učené náboženské názory, konaly se také volby
poslance do zemského sněmu. To víte přece,že
škola má býti obrazem života. A takovým obra
zem skutečného života stala so také škola „u Ko
stelíčka“ v Pardubicích včas zemských voleb. Hoši
v 5. třídě měli sloh a dostali za úkol napsati vo
leboí lístky s příslušným kandidátem poslanectví
do zem. sněmu vybraným z dotyčné třídy. A volba
se adařila výtečně. Pani voličové svolili 8i za
poslance žida. Žid, třeba že maličký, byl nad
takovým volebním vítězstvím celý unešen a prsa
se mu dmala hrdostí, ale ještě větší radost měl
milý p. učitel. Tak se připravají děti ve Škole pro
život. Až jednou vyjdou, nebudou překvapeni sku
tečností, že žid je pánem a křesťan přečasto jeho
služebníkem.

Utekl = vejmy. Vminulých dnech opustil
náhle svůj pluk jednoroční dobrovolník v Pardu
bicích hrabě Dobřenský s Chotěboře, který konal
svoji jednoroční vojenskou službu při jízdeckém
zdejším pluku, a všecka stopa po něm zmizela.
Pro jakýsi přestupek měl býti trestán Iódenním
vězením a to jej dohnalo k deserterství. Vypra
vuje se, že prchnul do Švýcar, ač jest obava, že
skončil někde sebevraždou, kteráto domněnka byla
utvrzena tou okolností, že nerozvážný jinoch vzal
sebou na útěk revol7er.

Nešťastné milování. Paní S, žens
obuvníka v Pardabicích, zamilovala se do ačedníka,
který byl zaměstnán v dílně mauželově. Maž
všsk přišel brzo na stopu záletné ženy a v domě
nastala hrozná bouře. Mladičký učedník ze strachu
střelil se do hlavy z revolveru a byl okamžitě
mrtev. Zoufslá žena běžela k železničoí trati a
u Rosic skočila pod kola přijíždějícího náklad
ního vlaku. Kola vosů neusmrtila sice nešťastnou
žena, ale rozdrtila její tělo tak, že v besnadějném
stavu byla dopravena do veřejné nemocnice v Par
dubicícu.

Jak se v Pardubicích mote. V Par
dobicích posud není zavedeno bygienické metení
ulic. Když se u nás na ulicích mete, není radno
vycházeti ven. Kdo si váší svého zdraví, ten musí
z daleka utíkati, epatří-li pardubské metaře ulic.
Vlastně ani těch metařů nespatří pro sloupy pra
cha a smetí, valící se po ulicích pardubských
v místě zametání. Nejhorší je to, že vlastně se
v Pardubicích sametá celý den. Babičky a starci
s košťaty potloukají se celý den po ulicích a plaší
zárodky nejrůznějších nemocí a to obyčejně tam,
kde frekvence je nejčetnější. Nejvíce v době, kdy
děti jdou do školy. Ve škole je postaráno pečlivě
o sdraví dětí. Í svého lékaře, svoji lékárna,
ale vyjdou-li na ulici, polikají tisíce různých ba
cílů, zárodků to nejrozmanitějších chorob. Máme
tu velkolepý vodovod, který stál závratnou samu
peněz, máme nesčetné hydranty, ale ty všecky
odpočívají klidně, a na ulicích se sdvibají sloupy
suchého prachu, div se člověk nesalkne. Saad se
šetří vodou.



Usilovně počujte o šíření katelie
kého tisku! Usilovnésnaze podařilose v mno
bých veřejných lokálech v Pardobicích zavésti
katolické noviny, které se ta také pilně čtou nejen
-od našínců, ale ještě více od naších nepřátel. To
nás musí jen těšiti a vybízeti k další usilovné
práci na tomto poli. Musl býti další účinnou
neší snahou, aby, kde naše Jisty posud nejsou,
tém co nejdříve ge dostaly. Známe upřímné kato
Jiky, kteří doposud ve svých místnostech katolic
kých noviu nemají, ne spad zúmysloě, ale více
z nevědomosti, anebo docela spad ze strachu, ač
rudé a polorudé listy tam vždycky najdete. Známe
upřímné katolické rodiny, jimž se hoasf proti
katolické štvanice, ale přece odebíráním listy nám
nepřátelské podporují. Ta je třeba radikální ná
pravy a apoštolské energie, jejíž cílem musí býti
zavádění listů našich na místo protikatolických.
Usilovoé snaze se to také podaří. Vposlední době
se v Pardubicích zvláště rozštřil list „Naše právo“
vycházející v Poděbradech, s poboční redakcí v Par
dubicích se známým p. Celzerem v čele. Jest to
list národních sociálů, ale v surových útocích
přetromfne daleko „Východočeský Obzor.“ Rabriky
toboto listu od počátku až do konce arší sírou a
obněm proti katolickému náboženství, ale o židech
nejdete tam jen tak ledabylon povrchní poznámku.
Páni od redakce asi vědí, proč. Tak vypadá list
národních sociálů! Katolíci, zmužte se a nene
chejte si nadávati. Potírejte tiskoviny, které vás
tupí a rozšiřujte sty katolické!

Veřejný včelnřský kurs lisování, šití
slaměných a rákosových desek úlových a sestavení
s bich úlů stojanů normálních i ležanů soustavy
americké koná se v h+atinci p. Můllera v Lípě a
Týniště n. Orl. Kurs řízen bude p. K. Pazourkem,
říd uč v Česticích a obvodovým učitelem vče
lařství zemědělské rady.

Ještě k tomu anarchisticxému
kumbugu. Přinesli jeme v předešlém čísle
správu, jak Školní chlapci v Hořicích nosili na tyči
oznámení achůze anarchistické, a jak jeden stál
v zimě dloubo před kostelem. Přitom bylo pou
kázáno na to, jak někteří „přátelé“ mládeže, kteří
86 nemohou vynadívati na to, že děti jdou na 25
minut do chladného kostela, nijak se nerozčilovali
nad mrznutím onoho chlapce. — Nyní nám došla
zpráva, že letmo prohozená slova o 25 minatách
mohla by vzbuditi u některých přítelíčků kuěží
farizejské pohoršení. Prý by někteří řekli, jak
ledabyle, rychle mše sv. pro mládež se odbývají.
Proto nutno aděliti, že po exhortě ve škole konané
jsou přítomny dítky školní mši av., která počíná
přesně o půl 10. hod. a končí 7 až 10 minut po
10. hod.; jsou tedy v kostele 37 až 40 minut.
Tolik na lepší objasnění.

Konference naších důvěrníků vŠo
mevě. Dne 8. března t.r. byla konána konference
důvěrníků strany katol. lidu pro volební okresy
42. a 43. ř. r. v Šonově v hostinci pí. Barešové
Scházi tuto mimo důvěrníky navštívil veliký počet
nadšených přívrženců hr. V. Sternberga, aby se
protestovalo proti volebnímu cbytráctví, a učiněny
kroky, aby bylo všude známo, jak dovedou praco
vati agrárníci ve spojení s pokrokářakým učitel
stvem k „vzdělávání“ našeho milého a psctivého
lidu. Pod dojmem vylíčení těch růsných nespráv
ností, které se na našem okrege udály, astupoval
u každého slušného člověka názor, že možno ne
cbati déle vládu v obcích v takových rukoo, jako
jsou ruce agrárně-učitelské. Srdce se bolestí svírá
nad činy v pravdě barbarskými, které páchány
byly v okrese našem (42.) Každý jednotlivý volič
zajisté jest si plné tobo vědom, koho volí, odevadá
lístek v domnění, že koná věc spravedlivou a ob
čanskou povinnost. Leč teď přijde takový lístek
před „nestrannou“ agrárač-učitelskou komissi, jež
řekne: „Zamítám.“ A takového něco nazýváte po
krokem? Vy, kteří jste povoláni, abyste bránili a
chránili vždy a všude mravnost a poctivost, vy
sami ukazujete cestu kzlovůli. Kde bledati práva,
Jestliže lidé k provádění práva ustanovení sami
zákon přestupují? Když byli páni důvěrníci z mno
bých obcí přednesli svoje stížnosti, promluvil ku
přítomným p. Vojtěch hrabě Sternberg, který dě
koval předem všem za důvěru, kterou mu věnovali
a sa námahu, jakou každý jednotlivec měl v boji

n nepoctivosti. Povzbadil všechnyk statečnosti.echt dále pod praporem křesťanským vytrvají a
pro dobro našeho potomstva pracují. Nadšeným
voláním slávy byla řeč pana hraběte několikrát
přerušena. Pan brabě nemobl se zdršeti přes 4
hodiny, ježto musil ještě týž den jeti do Prahy.
Proto odjel, provázen pozdravy všech přítomných
nejméně 700 osob. Poté přijel p. dr. Horský, Hi.
poslanec zs okres náš, který, byv hlučně uvítán,
ujal se ihned slova. Řeč jeho plná přeavědčivosti
a pravdy docházela u všech posluchačů velikého
ohlasu. Osývaly se salvy potlesku. Když ukásal,
jak strana agrární ten náš dobrý lid klamea na
úkor jeho se obohacuje (t. j. její předáci), tu
v každém — pravím v každém — vzniklo opovr
žení nad takovým jednáním, a vdacbu kašdý byl
rád, že ke strané tak zkompromitované nenáleží.
Divili se, še by mobl býti čestným člověkem ten,
kdo by volbu přijal,jsa fakticky v menšině (3809
—8680). Všeobecně uznáno bylo, že zákon byl
vůbec mímo okres náš; jinak nemohlo se něco
takového státi. Dej, Bože, aby ten máš lid poznal

své přátele i nepřátele a aby nenechal se voditi
lidmi, kteří jsou proti křesťanské mravouce vůbec.
8 Z Libštáta. V neděli dne 49. března se
hraje náš divadelní odbor v sá'e katol. jednoty
představení: „Sedlák ktivopřísežník.“ Obraz ze
života národního ve 3 jednáních. Začátek v 7 bod.

Z Bychmova m. Km. Divadelní ochot.
jednota „Tyl“ v Rychnově n. K. v neděli 29 březoa
1908 hraje „Otec a syn“. Veselobra o třech děj
stvích, napsal Gustav Esmano ; přeložil Karel Lekeš
Repertoirní hra Národního divadla v Praze. Za
čátek přesně o půl 8. bod. Konec o 10. hod.

Solidní úkolkařský závod český.
Firma V. Vacek, veikozávod školkařský v Pa
mětníku u Cblamce n. C., ioseroje ve veřejných
listech své produkty. S moobých stran, jmenovitě
se strany důstoj. duchovenstva, jsme dotazování,
zdaž můžeme firmu tuto 8 ploou důvěrou dop?
ručiti. Ač tuto firmu již delší čas známe jako 80
lidní, přece, abychom úplně apoleblivě dotazy zod
pověděli, informovali jsme ge na místech přísluš
ných. Informace naše vyznívá v ten smysl, že
firma V. Vacek možno důst duchovenstva a všem
přátelům zahrad a stromoví vůbec co nejvřeleji
doporučiti. Dodává stromky, zákrsky, různé keře
a růže nejlepší jakosti, vzáoných druhů v ceně
mírné. Jeden duchovní správce píše doslovně: „Již
8 různých stran objednával jsem do své zabrady
ovocné stromky. Konečně k radě známého kněze
pomologa Z obrátil jsem se na p. Vauka. S ra
dostí oznamují, že nikdde jsem nebyl k takové
Bpokojenosti obaloužen jako zde. Aci jeden stromek
mi neaušel, všem se daří výborně, ze všech vyvi
nojí se ušlechtilé stromy.“

Vojímové pěš. pl. č. 74. doplňovací
okres Jičím. VJičíně a okolí žijící,u 74.pluku
vysloužilí vojínové usnesli se, aby u příležitosti
letošní oslavy 60le'ého panování Jeho Veličenstva
císaře a krále Fraotišsa Josefa [ uspořádán byl
v den výroční památky bitvy uJičína roku 1866,
jakož i 30leté oslavy polsího tažení do Bosny a
Hercegoviny, ve dnech 28. a 29. června t r. sjezd
všech vojínů, kteří u 74. pluku tato polní tažení
jednak prodělali, jednak upluku od založení téhož
(1. února 1860) po dnešní dobu sloužili. Uata
vivší se komité žádá všecky příslašníky, kteří u
74. pluku sloužili, aby určitě v den slavnostní jako
jeden muž se dostavilia přispěli tak svojí přitom
ností k lesku sjezdu a důstojnému boldu J. V.
císaře a krále našeho Františka Josefa I U pří
ležitosti této slavnosti ssložena bude v týž den
nadace ku podpoře starých chorých vojínů témuž
pluku přináležejících. Každý příslušník pluku čía.
74. se žádá, aby vzal na sebe povinnost npozor
niti svého kamaráda, sjezdu toho najisto se súčast
niti. Přihlášky nutno zaslati do 15. května t. r.
p. Václavu Černohorskému v Jičíně.

Úmrtí v Chotěboři. Dne 19. březnazo
mřel v Chotěboři v požehnaném věku 80 roků
po dlouhém bolestném utrpení tamější v širších
kruzích občanských upřímným sympatiím se těšící
měšťan a soukromník p. František Kubánek, otec
dp. P. Frant Kubánka, zasl. faráře v Javornici
u Rychnova o. Kněžnou. Pan Knbánek byl před
několika r:ky raněn mrtvicí; po celou tu dobu
snášel trpělivě a odevzdaně do vůle Nejvyššího
veškeré bolesti, jež hojivým balsámem útěchy
mírniti ve snažil vděčný syn dp. farář Kubá
nek. Konečně smiloval se milosrdný Bůh nad
svým věrným služebníkem a povolal jej z tohoto
slzavého údolí. Slavný pohřeb odbýval se za velice
četné účasti v sobotu odpoledne. Po dojemných
obřadech v domě smutku a na posvátném sadě
břbitovním spuštěna tělesná schránka v Pánu
zesnulého v chladný klín matky země. Spi sladce,
drabý trpiteliI R.

Potniky po zeleném Čáslavsku. Kdo
je chytrý turista, „vezme“ Čáslavsko od Železných
hor, s nichž objeví se mu rozkošný celkový obraz,
aby přivábil kroky jeho k zajímavějším osadám.
Teď, kdy na borách ještě dost sněbu, kotlina čás
laveká pyšní se falšovanou agrární zelení — z Be
žího dopuštění. Kdo zde není dobře obeznámeu,
vezme si vůdce. Haoed na svabu bor Železných,
v Podhořanech, nabízí se průvodce k službám o
chotný, který, sám jsa raritou, zná husitské, „kre
dykární“ i agrární attrakce tohoto kraje s vlastního
vidění. Kdo by však zaměřil jiným směrem, ne
vyhne se Bílému Podolí a poptá se po takovém
bned pod školou a pochodí — moc dobře. Má tu
zároveň výhodnou příležitost se přenvědčit, že
v Podolí pozadu nejsou. Tam se téhle telegrafii
bez drátu smějí, protože to dohromady nic není,
ale elektrické osvětleaí — bez drátu! Celý svět
i Londýn mrká na drát, ale Podolí ho nepotřebuje.
Doposud dodává se elektrické světlo jen tu a tam
do hostince, avšak co nevidět má býti Podolí o
sářeno celé tímto světlem dodávaným bez drátu
přímo od vynálezce, který po dlouhém študýrování
přírodních věcí objevil ve své hlavě elektrickou
centrálu, kteráž je a to celé Podolí i s Brambo
rami osářit tak oslňujícím světlem, še katolíci
budou jen černí stínové. A tak turista, který zde
uš dlouho nebyl, spatří Podolí vshůru nohama. Moc
změn se tady stalo. Před několika lety vrtali a
Grárníci nad Podolím „uhlí“ ale če se jim kašdou
chvíli vrták otupil a slomil, a kovář jim to nobta

čil brousit a pprevorat, raději toho nechali. Teďvšak si pořídili vrtáky, které kovář nepotřebuje

„=

spravovat (ale amí), a místo do ublí vrtejí na ně
kolika místech do katolíků a jedním i do řepařů
za to, že bájí avé zájmy. Majitel tohoto vrtáku,
snámý panic Podolský, takto. o gohůsi do řepařů
zavrtal: „Vy chlapi, vy chcete zkazit cakrovar?“
Tolik však dá se očekávat, že se zde agrárníci při
katolickém ablí ohřívat nebudou, poněvadž jim
křesťanští sociálové doly vodou zatopí. Nanejvýš
nadělají pár děr, vycpou prachem a lunty patent
Vraný Praha, centrála to zapálí, a poletíme do
povětří Ani jednoho katolíka nenechají agrárníci
spadnout, protože onl jsou přece pány země —
leda že bychom chtěli letét do měst. A to bychom
my museli letět do Čáslavé, kam se chceme ber

toho při své potalce podívat Z Podolí do Čáslavě
se musí letět přes Zbislav. Z ptačí perspektivy

komíca, ale s kominíkem, který dovede všecko
vymést a nemusí se ani umývat. Ale řepařské
ochůze už prý vymetat nebade; málo to vynáší a
někteří špatné platí, svláště ti z Ohotusic, Štěstí,
že nám Chotusice zůstanou stranou (tam by nám
agrároíci přisolili), a že klidně padáme do Čáslavě.
A stojí ten výlet za to! Zbytečně by ae tam di
váci z celých Čech nesjíždéli, kdyby tam nebylo
na náměstí něc> vidět, co nespatříte ani v Paďon
sích. „Kdyby tak otec Žiška vstal, ten by se asi
podíval.“ Nesmíme to však vyzrazovat; leckdo
by si myslel, že tam už oemusí jezdit, a v Čáslavi
bylo by zas jako po vymření. Ale obdivujeme se
té vypočítavosti otců města se zřízením tak D60
dolatelné attrakce, která by byla zároveň prakti
ckou v potřebách životních. A až návštěva ochabne,
pomýšlí se na balonové spojení s Kocourkovem.
A tak, dáme-li se agrárníky rozvrtat a k tomu nás
ještě Čáslav omrzí, ani nás Potěhy nepotěší a
poletíme asi do Kocourkova.

Ze Žlebů. Aby pomoženo bylo na nohy
reputaci Bociálně-demokratického spolku, který
výběrem svých členů ji v niveč přivádí, rozkát
se vždycky občas zdejší dopisovatel do sociali
stických tiskovin buď na knížecí úřednictvo nebo
Da Sama majitele panství J. J. knížete z Auer
spergů. Jest to velmi pohodlný způsob hraní si
na zastánce lidu! Jenom kdyby to bylo tak
pravdivé, jako je to brabé! Posledně otřel ge
opět dopisovatel o p. řed. Mů'lera, vytýkaje mu,
že prý byl vykopnut po 20leté „službězemědělský
dělník Meduna bez milosti a podpory. Divíme se
odvaze dopisovatelově, hraničící přímo s drzostí,
psáti o záležitosti, jejíž pravý opak jest pravdon.
Nešťastný dělník, kpráci pro chorobu nezpůsobilý,
až posud užívá platu, ač již po dlouhou dobu
nepracuje a navršen jest k pensi, které se mu
také jistě dostane. Ovšem kde by také nabrala
sociálně demokratická žurnalistika štvavých zpráv,
kdyby měla psáti vždy dle pravdy? Za své ná
boženské přesvědčení se p. řed. Můller jistě sty
děti nemusí a také pro náboženské vzdělání k s0
ciálním demokratům choditi nebude. Dopisovateli
bychom radili, aby onu otázku: „Běda tomu, kdo
tyje z potu bratra svého“ předložil raději vůdcům
sociální demokracie; na ty by se hodila jako
ušitá.

Z Ronova nad Doubravkou. „Zapla
kalo pláčem holubiným“ tentokráte péro dopiso
vatele do „Pravdy“ nad nepřístojnostmi, které se
prý v našem městečku dějí se strany mládeže, a
volá do zbraně činitele, jimě dobrá pověst Ronova
na sdci leží. Slušný člověk masí se prý obávati
vyjíti v neděli odpůldne na náměstí neb du některé
ulice. Nadávky, insalty, pekelný fev atd. Věru,
kdo tento dopis přečte, bude se domaívati, že Ro
nov leží někde „v tej horkej Africe“ a ne vkrá
lovatví Českém A vším tím zdá se býti vinno
nynější obecní zastupitelstvo. Že ue? Inu vždyťje
to tištěné! Kdyby opravdu neše mládež byla tak
spuštěna, ptáme se, což pak ji vychovalo obecní
zastupitelstvo, čí mohlo ono snad mravnou a skrz
ns skrz ušlechtilou mládež zkariti za půl roku, co
vede obecní záležitosti? A ničí-li uličníci park,
kdo pak má první povinnost uličníky kárati vedle
rodičů? Vždyť je tam přece s oken tak krásně
viděti. Je to bída na tom světě. Pořád, že pod
našimi horami svítá z červánků volné myšlenky,
a zatím ta volnost jaké to utrpení splodila!

Ze Želiva. Postní kásání na farách prae
monstrátů Želivských jsov neobyčejně hojně navště
vována. V Želivě je má sám J. M. vys. důst.
pan opat, v Humpolci dp. děkan Norbert Beneš,
v Jiřících střídají se p. t. dpp. želivětí konventu
álové s domácími pány dp. farářem Mil. Záru
bou a dp. Zig ©Záběblickým a na ostatních fa
rách tamní dpp. faráři. Ve všední dny na to
zrovna oblehují sbožní věřící zpovědnice. — Jak
je na zdejších farách probudilé katolické vědomí,
patrno z toho, že při volbách říšských i zemských
dali zdejší osadníci katolickým kandidátům ve
venkovských obcích dvě třetiny, někde itři čtvr
tiny hlasů. — V neděli 29. t. m. bude skládati
slavné řeholní sliby při slavné pontifikájní měj
8v. do rakou J. M. vys. důst. pana opata Že
livského klerik zdejšího řáda a bohoslovec 4 reč.
otp. Tomáš Ag. Antonín Tajovský, rodem z Pag
šíkova u Něm. Brodu.

E Kolima. Radikální a pokrokové krahy
kolínské zuří. V neděli dne 10. t. m. konaly spo
Jené strany všech odatinů národně sociální, mlado
česká, soc. demokratická, pokroková, agrární a



učitelská veřejnou schůzi, na které mluviti měl
p. redaktor Hajn z Pardubic o škole a to Škole
svobodné. Nepřijel, proto referoval za něho p. uči
tel Tůma, který celkem věcněbránil se proti tomu,
aby návštěva školní v zemích koruny české nebyla
skracována. Zajel ei při tom několikrát do „kle
rikalismu“ a byrokratismu, což ma odpastíme. Nato
mluvili J. E bývalý ministr dr. Fořt za strana
svobodomyslnou, dr. Hůbachmann za nár. sociali
sty, dr. Pazderka za sgrárníky. Vše pomíjíme, ale
myslí-li si p. Křička, stavitel kolínský, a dr. Soukup,
Mě. posl. soc. dem., že obecenstvo kolínské necbá
te jen tak zbůhdarma a lacino odbýti nějakou
frásí o tmářích a bombastem, plaým nejapných lží
o Slovensku, mýlí se. Pan dr. Soukup jako předák
strapy měl by věděti, jakou důležitou kulturní
práci konají na slovenských školách právě kato
Jičtí kněží, kromě vichž lid slovenský, až na 8
doktorů práv a mediciny a nepodplacených učitelů
zastanců nemá. Takovou tbeatrální pózou omámí
pouze Jid nevzdělaný, který nečte ničebo jiného
než Časopisy 890. demokratické, jiné strany poli
tické všechny se mu smějí a vysmály. Žertovné
povídání jednobo pana „učitele“ (?) o „havranech,
koliších a klerikálních sýčcích“ vzbudilo útrpný
úsměv všech soudných lidí. — I „Sokol“ kolínský,
stržen sgitací p. Křičky a p. pastora Duška, za
kročil proti „klerikalismn“ a pobrozil členům svým,
kteří jsou členy místního katolického spolku, vy
loučením, nevystoupí-li ze spolku, ku kterému
vým svědomím a zdravým rozumem puzení 58
dali. Výsledek toho byl, že p. Bub, nynější sta
rosta „Sokola“, chtěl-i býti zvolen, musel ze
spolku katolíků vystoupiti; „nesměl“ tam dále
zůstati. Toble páni Sokolové umějí, oni umějí
ovšem také něco jiného, chodit sbírat od katolíků
peníze na národní účely, od těch katolíků, které
s národa vylučují a ze spolků vyhazují.

Z Haberska. Jaká zášť proti katolické
straně panuje v řadách i těch, jimž při volbách
ve skupinách měst hlasy katolické velmi zdatně
pomáaly, toho důkazem jest každé téměř číslo
mladočeského svobodomyslného orgánu čáslavského.
Zvláště na Habersko a Chotěbořsko má políčeno
a v noblesse zpráv z těchto okresů nepředstihne
ho ani nejposlednější lístek socialistický. Katoličtí
poslanci pp. Adam a Prokop emýkání jsou blá
tem pomlav, nepravd a potup 8 není zbraně,
které by proti nim nebylo použito. Výrobci těchto
zpráv jsvu ovšem většinou, a to je tím žalost
nější, organisovaní pokrokoví paedagogové. Pc
sledné zneužívájí k potapení posl. Prokopa i po
božnosti, kteroa loni každou neděli odpoledne u
kříže konali katolíci osady M., a uvádějí, še prý
soused K. modlil se šestkrát Otčenáš a Zdrávas,
aby P. Bůh poslance Prokopa osvítiti ráčil. To
má být vtipem! Ubobá strana, která takovými
neslušnostmi chce sachraňovati své mislcí posice,
a ještě ubožejší orgán, který takovými vtipy 80
ehce udržovati. To je ten vážný názor na zbožné
sty, to je ta úcta k náboženskému přesvědčení.
Litujeme těch, kteří si takovouble duševní stravu
mus platitil

Ze Npy. Agrárníci mají z „křesťanskélásky“
přímo fanatickou radost, že jsem byl dae 19.t. m.
odsouzen na celé tři týdny do vězení a k zapra
vení soudních výloh. Proč jsem byl odsouzen?
Opakoval jsem to, co jsem od jivých slyšel, aniž
bych měl nejmenšího úmyslu zámyslně lbáti. A
řece byl jsem nazván od pp. učitelů bohuslavic

kých na letácích drzým lbářem. A byli to páni
učitelé! Měli k tek silnému výrazu skotečně tito
laskaví páni právo? Nikdy jsem neobelbal matka
svoji ani nebožtíka otce; nechtěl jsem ani obelbati
voliče v Netřebě, ke kterým jsem mluvil. Suáším
vše trpělivě v naději, že se ještě ukáže, na ČÍ stranó
byl a jest dobrý úmysl. Vim, že katoličtí voličové
byli ve volební kampani pronásledování šmabem,
Tolik pp. sgrárolkům připominám, že by mne
mnobem více bolelo, kdybych byl trestán pr) uplá
eoní voličů, pro krádež, zranění atd. Hrinka trpí
dvouletní vězení a není proto od hodných lidí
vysmíván a tupen. A já jsem nikdy nečekal na
pochvalu agrárníků. Budu tedy útoky snášetí
klidně dále a největším posměchem a pr. násle
dováním nedám Bi vyrvati svoje přesvědčení a
svláště ne víru, kt-rou jsem zdědil po otci jako
poklad nejdratěí. Tepl-li jiní hodní lidé. nelekém
se avízelův ani já, — Ve Spech, dne 22. břesna
1908. Jan Špryňer.

-K připadu pokrokáře p. Peiskra.
Dr. Štemberka uveř-jduje v „O-větě 1“ nějaký
doukromý dopis vip. Hubáčka, zaslaný příteli. 3
obsahem dopisu ovšem nesuublasíme ani my. Ale
„Osv. lid“ lomí rukama nad některými ostrými
výrazy, napseným soukromému adresátovi, zatím
eo nama otiskuje nadávky nejsorovéjší a předk.áá
je ka čtení širokému obecenstvu. Tukový hst roz
hodně ztratil právo -na vybízení ku křesťanské
lánce. Peal-li tuk o p. Poiskrovi onen ně; sku
tečné, pak nezbývá jiného neš tvrdit, že dopis
tén byl učkteron pokrokářskou roku ukraden
nebo lstivým způsobem vylakán. Upozorňujeme
pa důležitou okolnust, že pokrokářský advokát
psal do „Osvěty lida“ polemické řádky o rozepři,
v niž sám byl právním zástupcem a že uveřejcil
soukromýdopis jisté proti vůli pisstelově. Nesnáme
takovéhoadrokate, kterýpo probranépři byse od
hodlel ktakové odvetě, Ovšem že o zvlášť zajíma

p. dr. Štemberka
moudře pomlčel. Jak velikou křesťanskoulásku
sám p. Peiskt má, o tom by se dalo mluviti dost,
O vlp. Hubáčkovi se vyjádřil po známém výstopu
v prosinci m. r.: „To jsem tomu drškáčkoví dal!
Jem se divím tomu, še jsem se tak opanoval, de
jsem ty posvěcené boly nevyhodil aš vem“ Takhle

tedy dával ž Peiskr zářaý příklad křesťanskélásky sám. Že také předtím byl podivným vzorem
snášelivostí a společenského taktu, o tom nám až
došlo zpráv dost. Zprávy ty jsou takové, že jest
věru div, jak dlouho bez hlesu snášalo katolictvo
trpělivě jeho solové pokrokářské výstupy. A ještě
více se divíme, že pán ten již dávno raději se
nechoval hodně — ale bodně tiše. A jestliže p.
dr. Štemberka truchlí nad úpadken čestanské
lásky, jen ať si vzpomene,jakýri ©py a úsměšky
ineultoval katolictvo loni na chodbě soudní síně,
když mělo býti přelíčení dp. Vacka proti pokro
kářetvu. Tasf-li tedy pánové meč znovu, přijímáme
nový boj bez bázně a povíme ti více. Materiálu
nám zaslaného, jehož jsme posud nepoužili, máme
hojnost,

Z Kutnohorska. Mezitím,co ze všech
strau přicházejí zprávy o tom, že rolnictvo octoulo
se v boji 8 cukrovary, u nás máme záležitost ře
pařskou pod střechou. Vytrhl rolnictvo prý pan
Švejk, ujednav odkup řípy s cukrovarom Tausi

govým v Ovčářích. Zdaž opravdu zcela uspoko
jivě pro rolulky, ukáže budoucnost a jednání
cukrovarů ostatních. P. Švejk ovšem pospíchal
8 uzavřením, aby moh! rozvinouti ogitaci při vol
bách pro kandidáty, ocitnuvší se v úzkých, a
překvapilo katolické rolníky, když se dočetli, jak
z něho beránka na Katnoborsku vyvinul se lev
na Pelhřimovsku. Bude to dobře si zapamatovati
pro badoucnost; jest viděti, že sliby, aložené do
rukou kohokoliv, zůstanou jen sliby a skutek že
utek! — Senzací počíná působiti tajemně dosud
pronášená otázka, kdo platil agitaci pro agrární
stranu při říšských a zemských volbách. Odkud
byly vzaty na to peníze a kdo si z nich a zač
dával platit Možná, že veřejnost byla by velice
překvapena, kdyby tak agrární kruhy se odbodlaly
s tím vyjíti na veřejnost. Neš kdo pak se najde
v peněžních ústavech tak statečný, aby se nebál
zelené panstvo zakřiknont! © — Katolická organi
ace počíná přece již zapouštěti kořeny. Jsou to
teprve nepatrné počátky, ale pří borlivé snaze
obětavých pracovníků dají se i tady čekati vý
sledky. Vádyť i rozvážnější rolníci počínají míti
dosti té chyástavosti a těch ustavičných nadávek
„Venkova“. Mnoho zdaru!

Z Čáslavě. V záležitosti kostela sv. Petra
a Pavla meškali v posledních dnech ve Vídni p.
purkmistr a zemský poslanec Dr. Zímmer a vldp.
J. Folta, děkan. Záležitost subvence zdá se býti
na nejlepší cestě. — Spolek div. ochodníků sebral
nA počest Tylovu „Strakonického dudáka“ s ta
kovým úspěchem, že hra musila býti třikráte dá
vána « vždy při plném domě. Všichni účiokující
pochopili své úlohy jak náleží, a rešie byla vskutku
mistrná. Jest to milé vidéti, jak kusy tak staré
dovedou ještě chytnouti, mezitím co moderní hry
nenacházejí ani záliby ani pochopení. — Stavba
občanské záložny stane se pomalu kratocbvilnon
historií našeho král. města. Něco tuk nesyste
matického ještě nebylo. Valná hromada slibuje
býti velmi bouřlivá, ač-li nebude opět použito
hujaě utišajícího oleje. A nebylo by ani divu.
Neboť jest to přímo plýtvání penězi členstva. —
V povolaných kruzích silně se počíná ventilovatí
otázka stavby nového okresního souda. Vzrůstající
agenda toboto úřadu vyžaduje značné rozšíření
miatnosti, čeho ve stávající budově naprosto nelze.
Mimo to úřadovoy jsou tak bídné již, že zvlaště
v některých jest až obrožováno zdraví úředaíků.
A což teprve obecenstvo! Ovšem, kiyby to bylo
v uzavřeném území, bylo by hned jinak! — Zá
ležitost městského tajemníka po dlouhých odkla
dech a maobých nepříjemnostech byla konečné vy
řízena v posledním zasedání obvo. zastupitelstva
v tom smyslu, aby vypsán byl konkors pro práv

mobla a nesměla,

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse vknihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulici a vprodejinovin p. MVlčka ma

Příkopech.

Proč odmitin fruamcouzuká ukade
míle dar 100000 franků. Tytodoj daro
vala jedna bohatá americka dáma f-ancouzuké
akademii 100000 franků za tím účelem, aby ny
nější níská úroveň mravní ve Francii byta evýšena
a aby pracovalo se proti Škodlivému vlivu Francie
na Spojené Státy. Akademie odmitla dar proto,
poněvadž p ý včela jeho spatřuje urážku národní
cti Fraacie. — Kdyby někdo věnoval peníze na
ješté větší shoršení mravů a podporování ještě
Skodlivějšího vlívu na pf. P+říže na cizinu, tv by
re die akademie arovoávalo s francouzskou ctí.
Panstvo zavírá násilně obě oči nad mravol skásou,
která se vyní po porážce „klerikalismu“ ve Francil

šíří. A přece sami francousští liborálové doznali
otevřeně, jak zločinnost zvláště a dětí ve Francii
stoupá a do jakého bahna zapadá nyní dělnietvo
po zklamání svých nadějí v „nový pořádek.“

Velkoněmecký hrdina smutné a

ponlšené postavy. FrankoStein, který oteveně doznal, že „evapgelisace“ Čech jest pouse
prostředkem k velkonémeckým cílům, jest nyní
veličinou odbytou. Tento Všenémec bismarkovaký c.
barev, který chtěl svoji popularita rozmnožiti vo
láním „Heil Hohenzollera“, najednou zevšedněl
vlastním krajanům. Propadl při volbách do říšského
i do zemského sněmu. Jakého dělal brdiun, pokud
byl jako poslanec beztrestný! A teď? Kůže lví
jest ta tam. Vidíme před sebou lišáka, který se
brozl i maličkého trestu. Měl si odpykati za ja
kýsi tiskový přestupek pětidenní vězení. Doufal,
doufal, že poslaneckým mandátem uklouzne ruce
spravedlnosti. le mandát pryč! Co tedy délat?
Zavřel náhle řvavá ústa, smekl klobouk a prosí
našeho mocnáře o milost. Tak. Týž muž, který
okázalým boucharonstvím dával na jevo zášť vůči
panujícímu rodn, najednou před týmž habsburským
domem klečí na kolenon, prose o milost. Nyní
vidí Velkoněmci, jakého to zvolili brdiou! Aby
nemusil několik daí sedět v chládku, haed obrátil
politickou frontu. Ovšem jiní křiklouni, kteří si
brají na Ivy, v Čase zkoušky mívají také takovou
zaječí kůži. Pak se má jejich upřímnosti a stateč
nosti véřiti!

Zane jeden poctivý „nepřítel tmy“.
„Čech“ přináší dne 21. t. m. zprávu: „Z Uber.
Hradiště se nám sděluje: Rudolf Sobar, kanc.
offciál při okr. soudu v Uber. Hradišti, vyzvedl
dne 7. t. m. u městské spořiteloy 2100 korun pro
sirotky Hudečkovy, které tam byly uloženy jejich
poručníkem Rudolfem Brázdilem z Tapes a uprchl,
patrně do Ameriky. V Uber. Hradišti v „Rybár
nách“ zanechal ženu a iři nezaopatřené děti. Sobar
byl jednatelem ubersko-hradišťskéha ©„Sokola“,
okresním básníkem, jenž v smutně proslulém
místním lístě „Zájmech Slovača“ otiskoval hanlivé
pamflety na přední pracovníky atranykatol -nár.
a staročeské O volbách do obetolho zastnpitelstva
stál v prvních fadách agitátorů pokrokové intel
ligence. Zpronevěra provedl takto: Opatřil si ra
zitko a faláoval podpis p. soudníbo rady Nepustila
a předložil koižka k výpatě. Podvodu se přišlo
na klonb tím, že při výplatě sirotéích peněz za
pomnél ve spořitelně SOkorunovoa —bankovka.
Úředník apořitelny Nohavica přinesl sirotčímu p.

radovi Nepustiloví v aobotn zapomenutý obnos.
Tento se pice otázal, kdo penize vyzdvihoval, než,
poněvadž Sobar nebyl již v kanceláři, odložena
věc do pondělka. V pondělí Sahar ovšem do kan
celáře nepřišel, byl již za horami. Ta teprve sble
dáno, že ve stolku p. rady scházejí některé kalžky
a doklady, jež patrné Sobar zničil. Charakteristi
cké je to, že na Sohara vydán byl zatykač teprve
něk:lik dof po té, co defraudace byla objevena.
Pokrokáři snaží se všemožně tento skandál utu
tati. Sebrali už mezi sebou celý detraudovaný
obnos. Sobar poslalsvým představeným listky
z Pešti a ze Štýrského Hradce, v nichž si dělá
z nich dobrý den. Patrně lístky a dopisy tyto byly
připraveny za tím účelem, aby zmátly stopu stí
bajícím úřadům. Moohbým z pokrokových bratrů
oa tom záleší, aby Suhara uecbytili, poněvadž, jak
se proslýchá, mohlo by leccos pro né nemilého
přijíti na světlo“

Jeme to chlapiky. Dle ObchodníchListů
ve dnech všesokolskéno aletu r. 1907 v Praze —
v sedmi slavnostních těch dnech — utržily pražské
obrbodoí závody: u Chodérů 56000 K, u Fleků
82000 K, kavárna Slavie 29.000 K, kavárna
Louvre 31000 K, va Ž fině 42000 K, bostinec
Louvre 44000 K, Střelecký ostrov 60.000 K, a
Labutě 15000 K, Ferd. Šip, velkoobchod s klo
bouky 20000 K, St. Bartos, Příkopy 18000 K,
Václav Vik, obchod 8 látkami 25.000 K, Mésto
Pařiž 170.000 K, Triml, Celetná ulice 20000 K,
Václav Cbmel, Spálená ulice 19000 K, V. A.
Treybal 43.000 K, botel Paříž 69000 K, kavárna
Union 26.000 K, Café Francais 32000 K. Corso
36.000 K, C.ntinental 37.000 K, C:ntral 32000 K,
Vídeňská kavárna 32800 K Piskáček 26 000 K,
Toch 83.000 K, Oehler 92.000 K. Fischer 145.000
K. Teveles 95000 K, M. Schiller 153.000 K,
Woif a Scbleim 296.000 K. — Cifry tyto jsou
v jistém obleda velmi výsnamné, ukazují, že z daů
sokolekých největší příjmy měly rmy německo
židovské: Café Francais, Corao, Continental (stře
disko buršáků), Central, Cafe Wien, Piskáček,
Uehler, Fischer, Teveles, Schiller, Wulf — Ve
dnech všesokolského sletu radoval se s Čechy celý
slovanský svět, ale zároveň plnými hretómi z něho
těžili němečtí židé a to právé v době, kdy se
především uplatmti mělo heslo „Svůj k svému“.
Mn.osí naši Jidé mají vlastenectví a hesla „Svůj
k svému“ plná ústa, ale skatek utek. Karabáč
na takové vlastence|

Úspl v Německu. Mnohočápů je v Me
klenburku, kde připadne průměrně jedno hnízdo
ba 39 km*. V horním H-ssensku připadne na
30 km*, ve středních Frankách na 100 v horních
Fraokách os 293 ku*. Obyčejně bývají tato bafzda
na střechách. Ve východním Prusku jsva aa stru
mech, kdež napočítali 1003 takových bnízd. Nej
více čápů v Německu je ve východním Praska,



kde je průměrně jedno hnízdo na jednom čtve
rečnímkilometra. -©

Americký čaj. Ruskémuresp. činskému
čaji vyvstane asi nebezpečný konkurent v čaji a
merickém. V Texasu totiš podnikl ředitel vládní
zkušební stanice C. Clark zkoubky s pěstováním
čaje a dosáhl znamenitých výsledků. Shledáno, že
tamní podnebí i půda se výborně hodí ku pěsto
vání čaje. Nyní začíná se věci chápati americký
kapitál, a bude se dle všeho brzy pěstovati čaj ve
velkých rozměrech. Ku sbírání čaje najati ruští
dělníci, neboť čínským kuliům je přístup do Spoj.
Států zakázán.

Český spolek v středmí Aeli. VTač
kentě, stoličním městě ruské středaí Asie, naši
krajané založili loni spolek, čítající teď už více
než 800 členů. Předsedou zvolen jeden z prvých
přistěhovalců, továrník p. Nečesal, místopředsedou
oblastí kapelník p. (Macháň, jednatelem inženýr
orenbur+ké dráhy, p. Kuba, cvičitelem tělocvičného
odboru sládek p. Jedlička. K novému roku v kni
hovně bylo 3219 svazků, většinou darovaných, a
předplácelo se na 14 novin a časopisů. Musíme
podotknouti, že česká kolonie v tomto městě, ma
jícím 170.000 obyvatel, patří vesměs k lepší třídě
a členové její, kteří domohli se svého postavení
vlastní silou, těší se všeobecné vážnosti.

Výnosné „namáhání“. Správníradarak.
alpské montanní společnosti usnesla se vypláceti
sa Bprávní rok 1907 z čistého zisku 16,568.195 K
dividendu ve výši 19"/, proti 169%, z roku 1906.
Dvaceti správním radům přiřknuto bylo celkem na
tantiemách 1,945.000 K; připadne tedy na každého
člena spravní rady pakatel 97 250 K. Tady se bez
práce sbrabojí miliony a tak roste moc zžírajícího
kapitalismu.

Vyšší cemy emkrm. Na trhu cukerním
panuje prodké stoupání cen; ceny pohotového
cukru v Ústí n. L. znamenají 25 K a ceny na
novou kampaň 23'/, K. Odborníci však tvrdí, že
zboží na novou kampaň stoupne brzo výše. Rafi
néři zvýšili ceny ratinády od 20/3. opět o /„K;
z Kuby dochází špatné zprávy o stavu cukru třti
nového a na ostrově Haity vypukla revoluce. Toť

příčiny stoupání cen. Vedle toho konsum v Evropě
očividně stoupá. Konečně lze upozornit na důle
šitou okolnost, že dle zákona přijatého má daň
cokerní klesnout o 8 K a že proto konsum značně
stoupne. Sleva daně připadne většinou k dobra
cukrovarům, které hledí okolnosti ta vynžitkovat
a Ceny do výšky ženou. Konečně padá na váhu
usnesení řepařských sdružení, že řepu pěstovati
nebudou. Die uvedeného Ise tedy očekávati, že
spotřeba cukru stoupne, kdežto výroba klesne a
následek toho nemůže býti jiný, než že ceny

v am paní r. 1908/9 budou vysoké. — Krátkosrací
yli oukrovarníci, že rolnictvu vyšší ceny

Za řepu nepovolili.

Výtečnom pesileu pro slabé lidi, chu
ravce a všem, jimž třeba rychlé posily, je čistý
med neporašený. Obsahuje 42 proc. hroznového a

36 proc. cukru ovocného, kterýž bez průtahu pře
ebází ze žaludku přímo do krve. Cukru třtinového
(obyčejný cukr), kterýš v žaludku přepracován býti
musí, je v medu jen 2proc., kromě toho obsabuje
med i soli vápenné, sloučeniny železa, kyselina
mravenčí a různé součástky popelnaté, a ty mají
velikou cenu, neboť podporují tvoření kostí a
stavbu celé kostry usnadňují Proto chrání med
před chndokrevností a různými chorobami kostí.
Těž působí na odměšování zažívacích šťáv, tudíž
urychluje a asnadňuje trávení. Z toho patrno, že
krajíc domácího chleba, medem natřený, lépe dě
tem prospívá, než drabé přípravky lékárnického
umění — tropon, haematogen, plasmon atd. —
jimiž obohacují se výrobcové, ale zdraví se tím
nezajistí.

Ranní setba zeleniny doporučujese
jenom v mírných polohách. V krajích dranějších,
studenějších dočkejme, až půda řádně se prohřeje
a obeschne. — Sejeme-li příliš časně do mokré
půdy stadené, výsledek nebude uspokojivý. Nej
lépe se doporučuje konec března a počátek dubna.
Jen petržel, mrkev, cibule, česnek, hrášek a špenát
hleďme co nejdříve dostat do země. Na okurky,
fazole, dyně, rajská jablíčka však je čas až v druhé
polovici května.

Přesazování štěpů a keřů, ořezávání,
převasování a šlochtění stromů peckatých do konce
března všude třeba dokončiti. Později lze ještě
šlechtit stromy jádrnaté. Za suché povětrnosti
Čerstvě přesazené keře a stromy pilněsalévejme.
Dobře působí, pokryjeme-li půda okolo stromu
vylubovaným tříslem, rašelinou a p.

Ochrana zeleniny v jarní dobějakpooti
vysychání tak i proti mraríkům je nutna v noste
ništi. Časté větry a slunečný úpal rychle záhonek
Vysoší, símě čeratvě zaseté zaschne, aetba se ne
zdaří. Jiády pozdní mrazík zničí setbu anebotak
poškodí, že se nehodí k pěstovánídalšímu. Totéž
platí o květinách. Škodém takovým předejde te

se dobře pytlovina lebká, napuštěna pskostem,
jiš *apneme na rá 's latí. Na ebou koncích za

Ron stíbidlemna tak dlouho,až setba sklíčí,obněsastiní-ve-zákyzekveder;
BLÁbet 3 CARAŠAÍCAvid odaj

Okurky óe zastíní za nepohody chladné. Cerstvě
sasasenou zeleninou nebo květiny sastiníme, aby se
rychleji a jistěji ujaly.

Citronová šťáva je výtečným léčivem
proti pakostnici čili gichtu, v chorobách jaterních
a žlučových. Také uervosní bolení hlavy mírní.
Stačí šťáva z polovice jednoho plodu na sklenici
vody. Roztok cukru ve šťávě citronové, asi tak
hustý jako syrap dobře působí proti kašli a když
bolív krku. Vypijeme-li večer a z rána šťávu z půl
citrona v horké vodě, choroby jater se vyléčí,
jinak-Ji přiměřené žijeme. Šťáva citronová a sůl
činí kůži hebkou a odstraňuje skvrny z pleti.

Láhve od oleje dobře se vyčistí, vy
pláchneme-li je borkon vodou, v níž je rozvařeno
trochu sody.

Chlupy krav a telat, které so na jaře
česáním lehce získají, s prospěchemvyužitkujeme,
pakli je přidáme do malty, jíž do zdiva užíváme.
Malta pak stává se velmi pevnou.

Vybymutí divokých zvířat. V letech
1856—1876 bylo zastřeleno 51.000 slonů, kteří dali
1, mil. liber slonové kosti. Ve Floridě zahubili
v posledních letech na 2, mil. alligatorů, z jejichž
kůže se vyrábějí různé galanterní předměty. —
Doposud však bylo marné všechno úsilí vyhladiti
v Indii jedovaté hady, ba zdá se, jako by jich
přibývalo.

Listárna redakce.
Da Nechanic, Vinař u Čáslavě, Hořice, Týniště

n. 0., Pardubic, Přibyslavska. Příště. Mnoho látky
vůbec odloženo do čísla příštího.

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 21. března 1908 1 hl

pleniosK17-20—18-00,šita K 16:00—16-80, ječme
neK 10'00—11*40,prosaK 00'00—00-00,vikve K 10*40
až 14'00, brachu K 20*00—24-—, ovsa K 7:00—7-60,
dočky K 30'— až45-—, jahel K 22 00—45'—, krup K
22:00—44'00 bramborů K 2:40—3-20, 1 hl jetelového
semene červeného K 180-00—300-—, ruského K 000'00,
1 hl. jetelovéhobomínka bílého K 60:00—80-—,
máku K 40—42'0, lněnéhosemeneK 17:40—00'0, 100
kg žitoých otrab K 16:03—00:00, 100 kg peničných
otrab 14'00—00*00, 1 kg másla čerstvého K 3-20
až 240, 1 kg másla převařeného K —00—0000,
1 by sádla vepřového K 1-73— 000, 1 kg tvarohu
0-28—0-32, 1 vejce K 0*05—0-06, 1 kopa cerele K 4:0—
až 4'00, 1 kopapetržele K320—3-50, 1 kopa kapusty
K 300—4'00, 1 hl cibule K 7:00—7-40, kopa drob,
seleniny K 2'00—300, 1 pytel mrkve K 130—1*60,
1 bečka hrašek K 000 — 00—, 1 bečka švestek
K 00—0", 1 hl jablek K 0-00—00—, Na týd. obilní.
trh vHradci Králové dne 21. března 1908odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 316 hektol., šita
384, ječmene 266, ovsa 418, prosa 8, vikve 80, hra
chu 20, dodky 11, jehel 9, krap 3, jetelov. semínka
10, lněného semene 77, máku 11. — 3.) Zeleniny:
petržele 80 kop, okurek Okop, kapusty 28 kop, cibule
20 hl, drob. ueleniny 83 kop, mrkve 60 pytlů,
brambor 409 hl, salátu O kop. — 8) Orooe: jablek
O hl, hrašek 00 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 21 kusy, podavinčat 622 kusů, kůslat
158 kusů.

0 © ©

Proti šílenému požadavku ústřední

učitelské jednoty, aby náboženství bylo

ze škol odstraněno, nutno pořádati pro

testní schůze a šířiti brožuru Dra Reyla

„Proti volné škole“, Spisek na 68

stranách odhaluje zhoubné následky školy

bez náboženství. Cena 16h. — Objednávky
vyřídí administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

Právě vyšlo!
= Rozmarné=
=. přihody +.

Fumoresky.
Napsal jiří Sahnls. | Ilustroval E, L Thuma,

Již I. svazek »Rozmarných příhod« přijat
byl od obecenstva s takovými sympatiemi, že
ve dvou měsících byla polovice nákladu roze
brána. Doufáme, že II. díl, objemnější prvého,
bude čten s větší ještě oblibou. Humor v téte
sbírce jest nehledaný, originelní, sloh svižný a
přitom populární. Velmi dobrá četba pro náš lid.

OBSAH:
Si

I. Voposvícení<.. ..... 3II.Slepičák. . „a
III. Chytal štěstí. „. 26
IV. Pane Sádlo, přidají! . 42
V. Jen co k čemu patří! 53

VI. Tondovy kousky. 65
VII. Marmá příprava na onen svět . 1I2

VIII. Sedlák nad professora. . 132
IX. Přednášel o hvězdičkách . I55
X. Laciné svezení. 167

XI. Co zmohl kominík . 175
XII. Kvildova sázka — . 180

XIII. Velikonoční dárek . 188
XIV. Kletba velké výmluvnosti . 194
XV. Připravoval se na studentský ples . 201

XVI. Kandidátovy trampoty . . . 211
XVII. Chtěl si to odsedět . .. . 262

XVIII. Muzikantská disputace . . . . 267
XIX. Tajemství prorockého stroje. . . 274

XX. Příjemný nocleh . . © . 284
XXI. Demokratický sběratel. . 290

XXII Vánoční překvapení . . 206
XXIII. Chytali jepice . « -301
XXIV. Rybáři sluší mlčení.. . . . 308
XXV. Komicko-tragický budíček . 314

Kniha v pěkné dvojbarevné obálce má
stran 820. — Cena 1 E 80b

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knibtiskámnav Hradci Králoí
Eké Sm

Nejdůstoj. biskup. konsistoří
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabízí uotivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonalea slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné umě
leoké sochy mové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.
bezplatně. Mírnéceny a solidnost závodu dosvěd

čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papírnický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

== Závod založen 1891.—
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Omísto

Řodilale ZŮNU
prosí mladý muž, který se může
vykázati dobrým vysvědčením ze
školy pro církevní hudbu a zpěv

a nastoupiti hned.
Laskavé nabídky do administrace

tohoto listu.

2000+90000000000000000000 nytoogruty,
o 2. nejsolidnějikoupíte

Ve C e k | i h n uti vclehtrotechn.zivodě
JOSEF JEŽEK, Hradet Král.

obrovských kachen pekingských
] kus 25 h, minorek černých
1 kus 16 h prodá a dotazy zodpoví

ALOIS BLATTO
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dostati lze 1 kus za 3 hal. — 50 kosů
za l K
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w
Rozšiřujte

„„Óasové

v Hradci Králové.
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SLAVIA“
vzájemně pojišťovací hanka V Praze,
vyhovujíc novodobým požadavkům spořivého obecenetva,
tavedla v odboru životním novou sasbu pojišťovací na

dožití s úmrtí

se zaručeným 4" stoupajícím

Pojitiný kapitál bude vyplacen, dožije-li se pojištěnecustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve zemfel, ihned
po jeho úmrtí.

Výhodno svláště pro ty, kterým v pozdějších letech
varostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti
tomu zmenšuje se až do nepatrného obnosu pojistné. Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,
prvotního obnosu, sedmým rokem o 24“, atd.,
takže na př. při žoleté době pojišťovací obnášelo by po

jistné v porlnm roce pouze 49/, počátečního obnosu.Jako jiné sazby tak i tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky Slavie jsou
koncem r. 1906 : K 38,242 074978

Pojištěné kapitály v odborech život
ních v r. 1906 K 133,087.286 38

Úhra vyplacen. kapitálů a důchodů
v odbor. životn. do konce r. 1906 K 36,421,5680*92

Za jediný minulý rok vyplaceno
člerům 109, dividendy. . . . K 229 62636

V celko vyplaceno členům dividendy K 1,836.419.57
Podrobné vysvětlení s sazby zdarma zaš!o

Generální ředitelstvo banky olavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

v Brně, ve Vídni, v Lublani, vo Lvově a v Záhřebě.
Adresa pro telegrnomy: Banka Slavia Praba.

Sepsal

k závod řezbářský a

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje Slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky Části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slobu a bezvadnémprovedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na. požádání zdarma.
gp- Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

VARHANY
osvědčených soustav kůželových a pneuma
tických v důkladném provedení, jakož i

: harmonia :: |(8
majitel c. k. výsady a záslužného kříže
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Jménem svým i příbuzenstva:

Frant. Fischer,
e. k. gymn. professor.
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K vnitřní kolonisaci.
Odlidňování venkova, přeplňování avzrů

stání měst a hrozivé poměry sociální odtud
vzešlé poutají pozoroost všech vážných čini
telů. O této otázce rozepsalysei Finanční liety
v čís. 10. ze dne 8. března t. r. Náš národc
hospodářský pracovník aniversitoí prof. dr. Al.
Bráf prohlašuje, že naším uejdůležitějším hc
spedářským úkolem jest poskytovnti všempří
slašníkům národa možnost, aby se nu české
půdě slašně živili a nebyli donuceni vystěho
vati ee nebo asp-ň opouštěti české kraje jako
stěhovaví sezonní dělníci v době letní.

K provádění toboto úkola bylo by v Če
chách místa dosti, jenže česká půda jest pro
nás nepříznivě rozdělena. Na jedné straně
vzrůstá bromadění pozemků v jedněch rokou
do nekonečna, velkostatky mobutnějí, při čemž
dostávají se zhusta do rokou cizáckých, které
s naším lidem necítí. Velkostatkáři, průmysl
níci a různí kapitalisté skopojí statky celé
nebo jen části od dřívejších usedlých majitelů
— těžíce tak ze smutného postavení stava
solského. Dnes není snad v celých jižních, zá

podních a jihovýchodních Čechách jediného velostatku, ku kterému by se v posledních desíti
letích nebylo aspoň za několik tisícovek půdy
přikoopilo; zde jedná se tedy o pohlcování
selské půdy, čímž množetví našich lidí —bez
semků naceno bledati chleba jinde.

Vedle toho střední i větší selské statky
ropadují parcelaci a to zase především na

Jiho, jihovýchodě a jihozápadě naší vlasti,kde
otřední stav selský až povážlivě jest decimc
ván. Odtad venkovské obyvatelstvo, jež doma
nenalezá obživy, stěbeje se za moře, do Ně
mecka, do Dol. Rakoas, do ahelných pánví a
průmyslových okresů severočeských. Kdo se
pevystěhuje, jde aspoň v létě do jmenovaných
zemí a krajin na práci, vraceje Be však zase
na podzim e úsporami do rodné vsi. Ještě jiní
usazují se jako živnostníci, obchodníci a děl
níci v blízkých městech.

Dostavuje se známé vylidňování venkova
— ale vesnice a městyse na venkově při tom
přece rostou. Jeďte v létě kterýa koliv českým
krajem, všude uvidíte několik nových červe
ných střech, někde spatříte i celé čtvrti nově
postavených domečků a cbalap. Tento vsrůst
venkovských míst jest při celém tomto ne
šťastném úkazu vylidňování našich českých
krajů jedioým potěšitelným: ukazuje nám,jak
lid náš miluje svůj domov, jak na té broudě
lpí, jak rod se zakupoje a nemovitý majetek
svůj znenáhbla rozšiřaje, aby jen zase mohl ae
jednou doma usadit a snad státi se hospodá
řem jako jeho otec a děd. Této touze lidu po
půdě jde vstříc i vláda praská, ovšem že
vlastně' na úkor Poláků, a zakoupenou půda
v Pozpaňsku parceloje, tvoříc z ní rentové
statky selské a statky dávané do nájmu. Ta
kových rentových a nájemných statků utvořeno
od r. 1886 až do konce r. 1907 — 13.617, ma
jících průměrně 14 ha půdy. V r. 1907 bylo
osldlující komisl ve východ. Prusku osazeno
14.135 rodin (93.300 obyvatel) a bylo založeno
341 nových německých vesnic a ve 171starých
vesnicích a v 21 městech bylo obyvatelstvo
německé rozmnoženo.

Tak pomáhá vnitřní kolonisaci vláda pru
ská. A v bohatém království Českém není ani
potuchy, že by se něco dělo na zmohutnění
našeho venkova, na povznesení stavu selského,
tvořícího dosud sned nejdůležitější součást ná
roda. Zbývá tady jako dosud nejúčinnější po
moc — svápomoc. Náběb k tomu učiněn na
Moravě, kde přičiněním spolku českého kato
lického rolnictva pronajaty dva dvory a roz

poeelovány pro menší rolníky a dělnictvo.aše zámožnější obce české by věru také ne
chybily, kdyby dle možnosti zkoupily velko
statky ve svém okolí a pak je rozparcelovaly.
Získaly by dvojnásob: venkovské obyvatelstvo
by se více připoutalo a pak i důchody obecní
by se zvětšily. Stejnou úlohu měly by na se
vzíti naše peněžní ústavy, v niché hromadí se
úžasné spousty kapitálu. Při rozparcelování
velkostatků by naše peněžní ústavy těžily

nejjistěji. —

Besídka.
Stadentské veršování v Hradel Král.

s P. 19090 a 1890.

Ke jmenovinám důstojného pána, pana
Antonina Stránského, ctihodného katechoty a
učitele literatary řecké na c. k. gymnasiu
v Hradci Králové, r. 1819 obětováno od žáků
drahé humanitní třídy skrze Josefa Donchu.

Nebes sorní sáře oslošuje
nádherně teu dočekaný den,

oslavou vše štědře naplňuje
Baše city mají sníti jen ):

Nože, v ploozvokém kůra
vznesme, bratři, přání vzhůral

Neb kdo, jak ho Umka posvětila,
avěta přísahr.l hned k zšlechtění,

toho štítem ctnosti ozbrojila,
připravila sobě k strážení.

Jemu jen vlast oblažiti
lze a Umky oslaviti.

Tomu jeo, an jak Ty ctnosti símě
vynasnačuje se pilně sít,

Janrový list vážně krýt má týmě,
věnec slávy čelo jeho vít.

Velebného dojít jména,
jebož nevýslovná cena.

Tobě skvoucí se jmě, klobouk svatý;
Tobě vznešený jest stupeň dán,

svěřen k chráma Uměny klíč zlatý;
Ty jsi k stráži naší povolán.

Jaký zrádný osad v stava
bude snížiti Tvou blava?

VYzhůraUmko! naše city vroucí
vděčnosti tam na Olympu vzaesl

Naatroj Jasoni svou zlatoskvoucí
lýru zdutou libozvačně dnes.

Ať se rozléhají chvály
v přítomnosti, též i v zdáli.

Zdraví sladkou mízu nektarovou
povždy krásné Hebe číše pít,

povždycky máš bojnost utěšenou
v citu rozkoší nebeských žít.

Všudy ples ať provýskuje,
péči dobré korunuje.

Ještě po dlouhém když někdy čase
jemní dnové Tvoji oplynou,

sláva v bvězdnaté tam říši zase
budiž ctností krásných odměnou.

O kóž v Božské rozkošnosti
slavně žiješ na věčnosti.

Ko jmeninám důstojného a velebného
pána, pana Antonína Stránského, c. k. profes
sora náboženství na gymnasiu královébradec
kém, obětují vděční jeho žáci drahé třídy bu
manitní r. 1820 rukou Hyuka Krause.

Komo, Mazo, z harfy libě zlaté,
z Českého tak zorně Parnasn

lynou zvaky v chvála, v písně svaté?
Koho vítáš vděkem ohlasa? —

Podej mně i Jýru jemněblasnou,
ukaž cestu k síly pramenu,
k stadni, která sestra tvou překrásnou
kojí sladce v valném plamenu! —

Věky praví, straoy že své mocné
děkemjatá Jiběj' probíráš?
Vzbledni tedy na nás, sbory ctnostné
neuč díkům, Ty jak zpíváváš. —

Vzdát se jmeme srdce vroací city
vzdáti chvála dobroditeli:
obválohlasy pevně v prsa vryty
velkých ctností ctnému ctiteli.

Ctiteli, jenž vážných mravů kvítky
volnou rakou v srdce vštěpuje,
jako otec o outlounké dítky,
o květ jejich denně pečuje.

Mladictví jest mysl přenestálá,
vůli dobré možno zabloudit.
Kdo ji vede, tomu mocná chvála,
tomu slašno sláva přisoudit!

Tomu zavděk každodenně vzhůru
ční vděčné k nebesům se vznesl
emu za vděk v nejjasnějším kůru

badiž božských serafinů ples!

Zprostředkovatel.
(M) Gustýnek asychal touhou. Horká jeho

jižní krov, obřáta na jižním svaha vinařické
hory, vřela, prsa se vysoko zdýmala, černé
vlasy se pod „oficirkou“ ješily, zkrátka Gu
stýnek byl zamilován. Láska není žádný špás,
ani hadr, ani opatek, na tu nejde si dapnout,
jak Gastýnek aměl, když se furiantsky točil
v Kladně „na vejhybce“, na ta nejde vytáhnont
nůš z boty, jak to udělal na Tonda Vernerova
ve Poherách (také si to ale v Slaném odseděl).

Zkrátka, Gastýnek, ten Černovlasý, kugr
patý, červenolící havíř, Gastýnek Sojků byl
samilován. Usychal touhou, láskou k Lídě Za
vadilově, fešné „haldářce“. Láska jím uměla
pokrontit. Když „fáral“ dolů do „Mayrovky“ a
sahlédi, jak s Lídou pan „obrštajer“ žertuje,
skřípaje suby přával si, aby ho semě pohltila;

kdyš zachytil pohled jejích sářojeh araků,vzhlížel ze Šachty vshůra, kde třpytil se zákmit
denního světle a momlal si: „To jsou jako Lí

dla voši.“ Když viděl Tondu Vernerova točitse kolprašné Zavadilovy, bašil nosákem do

šichet, až prška jemných úlomků daleko ti y
skala, tepajíc do kmitající „devisovky“. Ani
při spaní Gastýnek neměl pokoje. Vzdychal,
křičel jako by na něm můra zasedávala. Gu
stýnek byl láskou nemocen.

Kdyby aspoň mu ta Anda Doskočilova
dala pokoj! Ale to ne. Kdekoliv se ukázal, tc
čila se kolem něho jako holub rousňák, natřá
sala se milostně, vrkala a cukrovala.

„Poslecbni, Ando, s námi už je konec“,
dopálen jí povídal posledně Gasta. „Tady máš
ten svůj „éherink“ a vrať mněmoji bražuletu.
Je aus, povidám!“ rozkřikl se zuřivě ua repe
tící Ando.

Aoda byla, to se ví, zničena. Toble to jí
dělá zrovna před smečenskov poutí anenskou,
kdy myslela, že se s ním pocblobí, s tím ku
droáčem taliánským z Vinařic. Gustýnek zatím
domal o své veliké jako trám lásce ka Lídě
Zavadilové. To s ví ještě nemlovil ani slůvka.
On fariaut neměl dost kuráže s Lidkou pro
mlovit, ani snad dosti příležitosti. Lidka byla
ze Žehrovice,Vyrazila vždycky z fortny jako divá,
její modrá sakně mihla se třikrát, čtyřikrát mezi
stromy a již zmizela wezi lesy k Žehbrovicům.
Nebylo možno ji zastihnouti, s ní promluviti.
Gusta byl ož celý uschlý, dramky polykal jako
Turek. Až jednou! Bylo to ve Svinařově o

outi.
Sál byl plaý. Havíři točili se v kole v pa

rádních uniformách, kladenská kapela brálu
tak drobet moll. děvčata bořela. V kole otá
čeli se hoši z „Magrovky“, z Libušína, z Pcher,
ze Sak, Štěpánova, Vinařic, Smečna, veselý
jich rej otřásal celou hospodou, ač důkladné
stavěnou.

Gustýnek seděl zadumaný v koutě. Pil
ně asi dvanáctou. Jiody byl by míval už po
řádnou opička, ale dnes ten zármatek měl
žízen bezednoa. O Lído, Lidko, co tvé oči tomu
chudáčkovi vyvedlyl Seděl echlíplý a pil. Po
jednou vztyčil se jako tygr.

Tonda Vernerův, ten cápek, tančí s „jeho“
uidou.

„Tondo, ven, maršl“ tařím hlasem zavolal.
Ten už se klidil, a Gustýnek, dvorně se uklo
niv, onášel Lidina pražnou postať v třepotavém
strašáko.

A už si rozaměli Gosta s Lídoo.

Gusta se chtěl ženit. Poslal svéma zná
mému havíři Sparnému dopis, aby co možná
nenápadně hleděl v Žebrovicích zvědět, jaká je
Lidka, jaký bude mít přínos, ale všecko ne
napadně a spolehlivě.

Za čtrnáct dní dostal psaní:

Ctěný panel!

Přijmete srdečný pozdrav a na Váš dopis
sděluji, že jest el. Lidka Zavadilova ještě sva
bodna, nemá žádné děti a pakly sní mýnite
mlovit a neb si ji vzýt (i ona ještě nezapoměla
na Vás) tak se sní můžete srozumět a to nej
prve dopisem, neb tomu tak chce, když sem
se jí ptal na to tež jsem ji dal přečíst psaní
od Vás, starýho sem se ptal cojí bude moct
dát věna též Vám to zdělaju, bude mít 1600
kor. a ňákou to výbava, jak to obyčejně bývá,
tojest vůbec na Vás, abyste se dohodly, když
se budete chtět vzýt. Též se můžete zeptat na
to ňáký Anny Doskočilovy z Těhule, to je její
sestřenice, jeuže jsem jim nemoh o Vás dát
žádných určitých zpráv, vona o Vás bude psát
Lidě. Na schledanou s Bohem Josef Sporný.

Gusta byl blízek mdlobám. Tak to je to
nenápadné zvědění všech zpráv o Lídě. On
chlap Spurný jde rovnou k starémo Zavadilovi,
ukáže psaní i Lídě a ta má sestřenici Ando,
s kterou mluvil už půltřetího roka, a Anda
Doskočilová má o něm, o Gastýnkovi podávat
zprávy|

Vale lásko, vale všechny růžové sny,
sbořte se větrné brady Gastýnkovy! S Lídou
už je konec!

„No víš, Gostýnka“, povídá dobrácky Auda
Doskočilova « Těhnle, „ty mne nechceš, já tebe
taky ne, já mám už jiného, Tondu Vernerova,
já ti a Lidky škodit nebudu. Aholka je hodná,
dostane 1600 korun, peřin na dvě postele, tři
kosy; ty máš chalupu, (tak to půjde dolro
mady. Ale musíš ei dát na ni pozor, oma je
trochu moc živá a ostrá.“

Gustýnek se zamračil a řekl: „Já už jí
nechci, a tomu Toadovi, bude-li za tebou lést,
apřeráším nohy.“

Ale nespřerážel. Lida mapřec jen uča

rovale, Když 90 pa s hlavy vykovějle zlost naneobratnéhozprostředkovatele,kdyš o sv.Anně
na Smečně sabonřily basfliglhoroy „aOtakara“,
kdyš vznesl se v tančírnějprach, zahalůje černé
ostavy havířů a světlé jich družek, přitlokl

sta Sojků Lida Zavadilovou na své srdos a
zarejdoval s ní tanec vítězný, ovatební.



Byla svatba o ev. Kateřině. Gusta Sojků
řekl Bpurnémo: „Poslechněte, Spurný, vás by
měl vzít do svých služeb každý informační
ústav. I k tajné policii byste se hodil. Vy
umíte uhodit ihned na pravou cestu a co je
hlavní — nenápadně. Druhý Sherlock Holmes!“

„Ať žijel“ zavznělo kolem stoln svateb
čanů.

Kulturní hlídka,
Křesťanský charakter T presidenta Hlávky

Zesnolý mecenáš české vědy a umění byl také
vzácným křesťanským charakterem Za svého po
bytu v Ložanech rád dlíval v zámecké kapli,
s uměleckým vkusem nákladně zbadované, kdež
také zesnulý mistr dr. Dvořák za svého pobytu
lužanského s radostí při bohoslužbě mešní písně
na varhany doprovázel. Mistr Dvořák zahanboval
svým jednáním leckterého slabého umělceze stavu
učitelského, jenž řízení kůra kosteloího a bru na
varhany pokládá za něco nedůstojného pro stav
nčitelský. Zvěčnělý president Hlávka dal se v těžké
své chorobě zaopatřiti sv. svátostmi a konal spolu
s knězem zbožným srdcem modlitby amírajících.
Pohřeb jeho také dál se v plném souladu u ná
boženským přesvědčením zesnulého. Církevní ob
řady v Pantheonu vykonal J. E uejdp. kardinál
Skrbenský, a průvod pohřební pražskými ulicemi
vedl J. M. ndp. biskup královéhradecký dr. Josef
Doubrava, dlouholetý důvěrný přítel zesnulého
mecenáše. Tělesné pozůstatky nad hrobem v Lu

ožanech vykropil ndp. biskup badějovický Josef
Hůlka. Pohřeb tento = nejvyššími poctami církev
ními odpovídal zajisté zásluhám velikého a neza
pomenutelného vlastence. President Hlávka dovedl
svému hlubokému náboženskému cítění dáti též
nepokrytě veřejný průchod. Tak stalo se i před7
lety u příležitosti 7Otiletých jeho narozenin,
kteréž padly náhodou na pátek, kdy zval hosty
pozvánkami, na nichž byla poznámka: „O postní
jídla postaráno.“ Když pak se hosté sešli a ke
stolu již měli zasedati, oznámil president Hlávka,
že má ještě učiniti vzácné společnosti důležité
sdělení a dal předčítati sekretářem akademie list
J. E. kardinála Pražského, jenž k žádosti hosti
telově povoloval pro tento den hostům Hlávkovým
dispens od postního jídla. V projevu tomto, respek u
jícím předpisy církevní, shledáváme zřejmý doklad
šlechetného charakteru zesnulého velikého Čecha
a zaznamenali jsme pro stálou paměť z toho dů
vodu, že za dnů našich ujímá se v inteligentních
kruzích působením nevěreckých filosofů náhled,
jako by vědecké a vlastenecké cítění nedalo se
sloučiti 8 upřímným přesvědčením katolickým.
Málokdo v Čechách vyrovnal se inteligenci Hláv
kově, nikdo dosud ho nedostihl ve vlastenecké
obětavosti, a život jeho vzorným příkladem září
v náboženské ušlechtilosti a ukazuje jedině správ
nou cestu z myšlenkového českého zmatku. R. i. pl

Školský obzor.
Národní školství v Rakousku. Anketa ouspo

řádání financí zemských podává nám také jasný
obraz o vývoji národního školství v jednotlivých
korunních zemích. Ukazuje, že břímě školské v jed
notlivých bohatších zemích. v nichž jaou národ
postní třenice, stouply do výše závratné, ovšem
že ku prospěchu Němců, zatím co země chudší
nemohou ani nejnaléhavějším potřebám vybověti.
V Čechách vydává se na národní školství 51,726.209
koran, na Moravě daleko přes 18,000.000 K, ve
Slezsku 3,789.437 K. Skoro 107 mil. ze 121 mil.,
které stojí v celku národní školství v Rakousko,
připadá na učitelský personál. Na učitele platí se
v Cecbách 46,445.344 K, na Moravě 16,240.000 K,
ve Slezsku 3,288 479 K. Na jecnotlivého obyvatele
připadá ze sumy věnované na obecné školství
vČechách 7-12 K, na Moravě 6:45 K, ve Slezska
45T K. Nejméně připadá na jedou blavu v Dal
macii (136 K), nejvíce kromě Vídně (776 K)
v Čechách, Učitelů jest v celém Rakousku 69.665
V Čechách jest jich 23.510, na Moravě 8951, ve
Btezsku 1659. Jeden učitel připadá v Čechách na
278 obyvatel, na Moravě na 286, v Dolních Ra
kousích na 295, ve Vorarlberku na 309, v Sale
burku na 910, v Tyrolska na 342, v Korutanech
na 363, v Horních Rakousích na 414, ve Štyrsku
na 445, ve Slezsku na 462, v Gorici s Gradišce
na 493, v Terstě na 548, v Bukovině na 578,
v Haliči na 644, v Kraňeko na 685, v Istrii na
891, v Dalmacii na 863. Z toho nejlépe vysvítá
jednak péče jednotlivých zemí o národní školství,
jednak také Snanční síla a bohatství jejich.

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací a podpůrné práce.
— Orgamisace rudého slodějství. Mexi socialisty

. ve Veselí u. M. zděšený poplach. Zatčeno Šest
náct zřízenců železničních, kteří jezdili s ná
kladními vlaky na trati Broo— Vlára.Pročt
Většinoutito až přílišchápaví odohovaoci radé
školy přikročílik vyvlastňovací praksi, ktorou

prováděli systematicky. Jsou obvínění, že tvo
řili organisovanou zlodějskou společnost, že
totiž kradli rakou svornou a norozdílnoa
z vlaků různé zboží po více roků a že výtěžek
prohýřili. Po soodním výslechu v Uh. Ostroba
byli posláni k c k. krajskému soudu do Ub.
Hradiště. Teď — v čase avízelném — prozra
zují na sebe tito akcionáři o všecko pryč. Byli
placeni dobře, měli nárok i na výslužné — a
přece hrabali. Nyní došla správa, že jednoho
ze zatčených ve Veselí již z vazby propustili
jako nevinného, ale jiných dvanáct dovezli
směrem dv Vláry do vyšetřování.

Socialistická panama ve Vosetínd. Potravní
spolek socialistický tam padl zvláštním hospo
dářstvím. Obžalovací spis jako hlavní vinníky
celého hospodaření označuje bývalého účetního
tohoto spolku Julia Mlčocba a předsedu téhož
spolka Kučera. Tyto dva ozoačoje obžalovací
spis jako hlavní správce spolku, kteří celý
závod skoro sami vedli, a proto jim také při
čítá hlavní vínu na přesmutném konci, jakého
se dočkal po 10letém svém trvání tento po
travní spolek. Jakým poctivcem v účtování byl
onen Jolins Mlčoch, to patrno E toho, že ob
žalovací spis vytýká mo, že v závěrce roční
za rok 1905 udal vědomě falešná adání. Což
nic jiného není, než že závěrka pro tento rok
falšoval. Proto také tonto jeho machinací závěr
ka tato, která v pravdé měla vykazovati deficit
13179 K 80 b, končila ziskem malým sice, ale
přece jakýmsi. Dále praví obžalovací spis, že
v účtech byly vykázány obnosy, jejichž opráv
něnostnebylolzeničímdokázatia odůvodpniti.
Tak zjištěny byly obnosy500 K, které třikráte
v účtech tímto způsobem zanešeny a jednou
600 K. Dále stojí v obžalovacím spisu, že od
1. ledna 1906 do knih nebylo vic zanášeno.
Jak nepoctivě si tito dva mužové v tomto
spolku vedli, tomu svědčí i to, že v té době,
kdy konsumo již neodvratná záboba hrozila, kdy
podána naň z jedné strany i žaloba, která ale
těmito pány soudruhy členstvu utajena, vylá
káno ne firmě Welartově ještě cakra v obnosu
498 K40 b, tímto pak splaceno těm, kteří nej
více na spolek se svými pobledávkami dolébali,
především žido Mandlovi.

A sase slodějí, V Novém Jičíně velký emu
tek pod rudým praporem. V neděli 9. t. m.
uprchl radý a bezkonfesní pokladník „Unie“
s členskými 400 korunami. I svoji kvartýrskoa
ošidil o 60 K. — Krajský soad liberecký od
soadi: socialista Fr. Stumpe pro zpronevěru
peněz v nemocniční pokladně dělnické na 6
měsíců těžkého žaláře.

A sase čisté hospodářství. Státní zastapi
telství zavedlo proti soc. dem. městské správě
v Offenbachu (v Německu) trestní vyšetřování
pro nevysvětlené schodky v městských po
kladnách.

Odsoucený tupifel. 17. ledna t. r. byl od
souzen odpovědný redaktor radé „Volketri
bůne“ Korbler k pokutě 80 K, poněvadě v tom
listě byl nazván křesťfansko-sociální poslanec
Konachak zrádcem dělnictva a lhářem. Důkaz
pravdy kurážoému soudruhovi se pranic ne
zdařil. Ale statečnost ho neopustila. Odvolal
se. Dne 20. t. m. mělo se odvolání projedná
tati. Leč — Kůrbler náble přišel k rozamu,
k přelíčení se nedostavil a odvolání vzal zpět,

Bescitná denunciace. V chrudimské továrně
Hornychově měli radí veliký dopal, že mnoho

dělnictva nechtělo vstoapiti do jejich organi
Bace, zdroživší 86 v organisaci národně-soci
úlní. Jak se jen pomatít? Zámipka k potre
stání snadno 80 nalezla. Soudrozi žalovali ře
diteli továrny, že národ. sociálové rozdávali
ve fabrice legitimace na důvěrnou schůzi ná
rodně-s.ciální, Čistá láska k spoludělníkům
proletářům|

Zasláno!

Po inven(uře
nabízím za ceny

zvláště výhodné!!
koberců, látek potahových a de

h koračních, linolea, kožanky mastoly,pohovkya j.

' pokrývky stolní, ložní, záclony

Jednot IVÉ krajkové a portiery, přikrývky
prošívané a flanelové.

' konsole dřevěné a mosazné, židle,

Jednotlivé křesla, postele, skříněa noční
stolky.

Zahradní nábytek.:
Ki f jež nyní ve zvláště velkém

elů Zař|/en| výběrusestavenajsou, do
dávám za podmínek zvláště

výhodných.
w..!" ct. obecenstvo při jarním dopl

Upozorňuj ňovánízařízeníbytů navýhodnou koupí
přímo v mé továrně a ujišťuji obsluhou nejsolidnější.

továrna nábytku, koberců a dekoračních předmětů

v Týništi n. Orl.
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Založeno7. 1660. Státnícenanavýstavěv Hořizleh.

Nejstarší a největší závod
umělého kamonoprůmyslu
na českém sovorovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásobený sklad

pánům koupéchtivým k laskavému ablednutí.

Mramorové zařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

leštěné práce provádějí se v mém závodě, o
čemž kuždému možno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporučují obecenatvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem.

Baštedátipřednostdomácímuzávodu.
Abych podal důkaz svojí průmyslové zdat

nosti, uposorňuji, še možno v mém podniko
koupiti leštěnýžulový náhrobek již od 100K

počínajíc.



Doporučujeme

Nejlevnější a nejvirusnější

dětské vozíky

Nayštívenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B IS k p sk á

Jos. Ježek, knihtiskárna
v Hradci Králové.

Žádejte cenniky. v Hradci Králové.

krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel | .

©.k. vojen. a úřednických ústavů

v Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporačuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení===
oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemných suken

všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluha.

Račteprohlédnoutivýkladnískříně.
-OUJSNSJUPUJNKAHNOUPOJYUOJŮ©3928

Legitimace u
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

M dostati sze levně

v Biskopské knihtiskárně v Hradci Králové,

JOOCKX o
C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sabraniční.

Kancelář „HůětelHyrši“,

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
x

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ocbrannou známkou. |
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Videň 1006 Zlatá medalie.

Antverpy 1906. Zlatá medaile.
Preba 1905. I. cena. Diplom čestného usnání.

které jedině kupujtea žádejte!
+MONOPOL“

akclová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
a vranou obnosem K 30.000.

|

|
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TABLA
v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějších
provádí

c. a k.

dvorní fotograf

Hradec Králové,
Adalbertinum.

Fotografie nejlepší !

Fotografování při světle umělém

ORP v čaždéhodiněvečerní. W
Y

(Patent Langhans)

Kupte si důkladnýspis: "jiš

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah v Hradci Král<RMB

KÁKÁKÁŘKÁŘAŘÍÁÁÁÍŘÁÁÍ

Veledůstojnéma duchovenstva
doporačuje se uctivě

Jos. Mikulce
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a poslacovačetví s
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 45.
(dříve Praha II. čp. 1926) |

k sřízení oltářů, kazatelem, sech, atd.
Křížovévestya Božíhrobyvkaždém(
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.
Sposlolní čistění zašlých malob.

Odborné porady. nákresy a rospočty se
ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nahlédontí.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení—

výběru franko

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

- VŠEHO DRUHU NABÍZÍ BISK. 

KNIHTISKÁRNA V HRADCI KRÁL.
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Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporočuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a 8l. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

olt“ u, kazatelen, kříšových cest
veškerých cbrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mocho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy:v Pardubicích.
ORP*>Závod založen r. 1898. "i
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla SY
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Helkudiy, faráře vo Yýprashticich)

doporučuje P. 1. veledůstoje. duchovenstvu
svůj osvědčený a Častovyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovovéhonáčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. i

oD -Re TESE 0010000

REJXCBIXGOIXČPIXGPA

Jan Horák,*
soukenník

É v Rychnově nad Kněžnou
X z'sílá na požádání vždy

2 dle roční salsony kollekciR nejnovějších druhů pravých
X vlněných látek
č své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

v zemských.
Cetná usnámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
luze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry c
Též na splátky bez zvýšenícent $

EPUPOUTTTTTVTEn

ť

EBIX

X

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlDU

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šáho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

s sice i se šelemmým

Jj- rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizry1 odborná rada bexplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP"NesčetnájveřejnéiZpisemnápochvalná uznání. "jiš
Založeno roku 1836. ——

Rozšiřujte

Časové úvahy!!
SECCO OKO

Pánům sklonářům a zahradnícám

nabízíme sklo tebulové do pařenišť

80/80empo 16 hal.

kýms „l
BO kg tmele aklenářekého za 0 korua.

Sklenářské, saračeně vyskoušené diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Milady tabulového skla.

W K. W.sSikuherský,
e, a E. dvorní dodavatel

Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Hoblekylii
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

X obleků historických.Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

JOODOOOOXOOOOXXX4X

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovemst: u dovo

luji si nabídnout

nová přírodní vína K běl nát o
Lissánské I drah 88 h, II. droh 76 h sa 1litr.
Blattenské I. druh 72 b, II. drah 64 hza 1litr.
Badačeňský ryzlink z roku 1907 72 bza1litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 26 litrů výše.
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onakých (pocházejících 7Brionských ostrovů),
MB"zašlu zdarma. "fl

ALOIS ČÍŽEK,
uamajitel vinných sklepů «

v HUMPOLCI,
c. k. soudní znalec vín. dodavatel pro klá: ter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.
o

Z četných projevův úznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloisa Číška
všem farním úřadům doporačujeme. Není třeba vy
bledávati firem cizích, když můžeme dostati dobrá
saručená vina doma. D.kanský úřad v Hamopolci.

Obchod vínem páně Čížkův v Humpolci svým
pp. spolabratřím s nejlepším svědomím nejvřeleji do

poračuji. Mox Škode, farář v Branišově.
Se zaslaným vínem Brionským jsem úplné spo

kojen. Jar. Dloubý, farář v Loubovci. 
Zásilka Vaše mně úplně vyhovaje.

J. Janek, úředník v Libochovicích.

Za Brionské víno vyjedřoje úplnou svoji spe

kojenost V. Kojslar, farář vo Vilímově

KŘÍŽOVÉ CESTY
se dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované.

z pevné tvrdé sádry
=——velice levné. =—

Sešky „Vzkříšení“
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

(Provedeno přes 600 olt. a B.hrobů).

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučaje se

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

k shotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesné, čistě a důkladně
uhotovaje se v mé vlastní dílně
jen račně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnéma du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revide
vány.

Mešní nádoby jen v ohml
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry. le, řádně 8
levně vyřisají.

Vše zasílá « jen posvěcené.

Vzorky, spočty, nákresy i

hotové bvsí naukázku franko
se zašlon.

Chudělm kostelům možnosplácet bezpřirážek.
PR“ 3is odporučenía čestnýchuznání po race. m

U'rosímveledůstejné duchovenstvo 0 laskavou příseň
a důvěru závodudomácímu.

3po'kům doporučají rychlé a levné provedeníod
sa ků .p>.korých atd.
OY

Veledůstojnému

duchovensóvu!

3 čís.19n., roJan Slané viKonviktské ul., ený p
cielné na k náčiní, dovoluie

i doporučit z zásobený
A aklad ve vlastní dílnéručně prace

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstronce, kalichy, ciboriá,

py, svícny, kaditelnice,kropen
ky, patenky,nádob'y 8 td, vie
v přesném slohu církevním. Btaré
předměty znovu opravuje v původní

lntenci s jem v ohní slatí a střábří. Na požádání hotové

práce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky fraako.a veškeré výrobky G ručim. Největší výroba 8
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednodněšíhodo nejatkvostnějšího.nn kostelůmúle
va v placení. Více uznání po ruce. né presované vý

"© robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha- al.
Kar. 8vO

šeob, úvěrní společnosí
20psané společenstvo 6 ručením obmezeným

v Hradoi Králové,
= (proti Grandhotelu)

zůrokujevklady4'/"/e D"/,SŽ5
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. břesna 1907
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

= ÚŽAS=
vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

-=žJosef Jelínek, i
u: mydlář v Hradol Králové. 1

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Blakupoká. knibtskámu.

Zvláštnost
závodu:

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levanda
lové mýdlo neutrální k bolení s mytí i nej
eltlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ s vůní
u falkovou. "

Oenníky sdarms 4 frapko.

NÍ



Příloha
Kulturní hlídka,

Dr. Jos Kalousek, jeden z největších sou
časných historiků, slavil včera 7Oleté narozeniny.
Bystrý a kritický učenec tento v obsáhlém díle
podal světlý a podrobný obraz českého státního
práva, ocenil veliké sásluhy Otce vluati, očistil
jméno sv. Václava od teodeněních příban, pověděl
nové věci o sv. Vojtěchu a ev. Ludmile atd. Hi
storik na slovo vzatý, pracující zcela nestranně —
a přitom katolická víra nijak inn nebránila ve vědě.
Pracuje horlivé dále. Kóž jej Bůb ještě dloubo
zachová|

Pak věřme jejich touse po skutečné vědě a
pravdě! Častěji jsme dokázali, jak evangelicko
klerikální kruhy přímo nestoudaě balemutí náš
národ násilným překrucováním historie, jak pod
váděly s drzostl málokdy slýchanou Lžipegiem a
pod. Ale okaté nepravdy veselé se trousí dále.
Vždyť je-li namířena taková lež proti církvi, nes
musí se báti evangelický světlonoš, že bude od
pokrokářů neb) socialistů zakřiknut. Na debatě
kooané mezi zástupci čes. evangelků a „Volné
myšlenky“ dne 2. února řekl evangelík MUDr.
Luk] mimo jiné: „Jen nemravný, nečistý člověk
je nepřítel pravdy ... Reformace dala národu
mravní ideál, Reformace učinila nás teprve náro
dem kulturním . ... Reformace položila důraz na
Krista a osvobodila svědomí lidské“ (Viz Hlasy
ze Siona z 27. března) Nestranný čtenář táže se
v úžasu, jak jest možno ještě nyní, po tolika ex
aktních historických objevech tak mlaviti! V době,
kdy poctiví bistorik: vé (nejen katoličtí ale i pro
testantští) proti lyrickým chvalozpěvům ba „refor
maci“ postavili fakta tolik brůzná, odváží se zpívat
evangelický inteligent starou nejen zevšednělou, ale
naprosto odbytou toninou.

Teprve ref.rmace dala lidstvu mravní ideál?
Teprve ta tás učinila národemkulturním? Obrov
ská kulturní práce klášterů, kterou Palacký tolik
chválí, nebyla tudíž ničím. Že Karel IV. založil
universitu, že se postaral o rozkvět písemoictví,
že stavěl nádherné budovy a podporoval rozkvět
umění tolik, až inteligentní cizinci žasli, to také
není ničím. Teprve reformace . . . Ano, „retor
mace“ přišla 8 cepy, aby roztříštila umělecké
malby na skle, aby pálila kolturní knihy, aby
třískala umělecké sochy, oltáře, aby zpustošila
staroslavný Vyšehrad, aby ve své bříšné obmeze
nosti uloupila hamižně i ty statky universitní,
z nichž měli žíti professoři husitští a později pre
testantští. Zkrátka barbarským šlapáním téměř
všech květů kulfury dříve utěšeně rostoucí ohlásila
svůj příchod — kultura „reformační“.

Ubohá universita, která dřív byla chloubou
a koltorním ohniskem celé střední Evropy, klesla
v rukou „reformačních“ tak nízko, te byla se
svými bladovícími protessory pro smích vzdělané
ciziny. Ani 0 soustavné vyučování boboslovců na
ní nebylo postaráno. Sami „reformovaní“ Čechové
raději avěřovali mládež výchově jesaitské. Tako
vým spůsobem tedy teprve reformace z nás učinila
národ kulturní. Ujařmení selského stavu, přijímání
notorických zločinců do fad duchovenstva, zbýra
lost 2 protestantského Německa k nám zavlečená,
úžasné bujení tapoblavé pověrečnosti — to byly
také dokumenty té lepší vzdělanosti. Vmrekávání
sedláků do církve protestantské. vyhánění a tre
stání duchovních svobodomyslnějších od zpopného
a lakomého panstva protestantského — to bylo to
osvobození lidského ducha.

Máme snad pokračovati o dalších nepravdách
MUDra. Lukla, který tak uboze dějiny vlastní
církve zoá? Dost. Vždyť přece otázka „mravní,
svobodomyslné a kulturní povýšenosti“ protestan
tismu jest nyní tak jasná, že by o tom nemělo
býti mezi inteligenty vůbec sporu. Chtěli jsme
blavně konstatovati, že někteří lidé ze atrannické
zaujatosti přes všechen vědecký pokrok hudou a
housti budou dále starou limonádovou plenička.
Věda jde kolem jejich oken rušným pochodem, ale
panstvo zavírá před ní okna i dvéře. A pak chce
mloviti o srdečné touze po pravdě a pokroku!

Jak 60 pak srovoává 6 takovým jednáním
kazatelský výkřik, že jenom nemravný, nečistý
člověk jest nepřítelem pravdy?

Jest v těch lidech ještě kus vlasteneckého
eitu? „L'dové Noviny“, orgán pokřtěného semisty
dra. Stránského, napsaly o brněnské schůzi kato
lického rolnictva: „A tak se skutečně konala od
poledne v „Besedním domě“ klerikální achůze, po
níž musil býti sál několik bodin větrán, desinfiko
ván a Čistěn, aby všecky viditelné a cítitelné
stopy schůze byly odstraněny.“ Lebce se pozná,
kam takové rafinovacé psaní cílí. O českém rol
nictva, pokud jest katolické, může semita paáti
třebae hůř než o cikánech. Ví, že pokrokářskými
a židovekc-rudými listy okřiknat nebude. Co by
následovalo, kdyby takhle psal někdo o schůzi ži

dovské? Ani De tak židé, jako jejim posluhovés České krve zrození způsobili by botovébromo
bití. A žurnalista, který s takovým surovým po

. oměchem píše o lidech, tvoříclch jádro národa,

přítelem, ano neúmorným služebníkem národa. Ne
štěstím katolických rolníků bylo, že si nenapustili
vlasy pomádou nebo kolínskou vodičkou ; to mobou
dělati bohaté židovky, proto po jejich schůzi jest
atmosféra v sále poněkud jiná.

Přijdou li do schůze chudí dělníci radí
v modrých bluzách bned z práce, tehdy teprve
rozhodně nikdy po nich nezůstane vůně růžová.
Kdybyse však odvážilněkdo8 pošklebkemo tom
Be zmíniti, hned by byl ztrestán hoduě a to plným
právem. Na ty si semita s posměchem netronfá.

To ovšem orgán Stránského nedodal, že bůř
páchla kořalka z povykujících úst socialistických,
jež venku tehdy řádily,

Zapamatuj si, roluíku, co je dovoleno ve
„vlastenecké“ společnosti vůči tobě! Nezapomeň,
jak lidé takovým a podobným způsobem tebe tu
pící budou ti v případě potřeby pochlebovati, aby
od tebe dostali hlasovací Matek! Může takový jí
zlivec pravdivě o sobě tvrditi, že má trochu citu
a lásky k jádru českého lidu?

Katolické nábošenstvá prý ochromuje energit,
otupuje a snižuje mravnostní úroveň. Slovutný spi
Bovatel + dr. Gebauer napsal ve svých vzpomíc
kách mimo jiné: „Otec a matka byli samá práce,
a já jsem vypomáhal, když jsem poodrostl a kde
jsem stačil . . . Práce v hospodářetví počínaly na
jaře a končily mlácením o vánocích, a potom, asi
od vánoc do jara, otec tkalcoval. Otec a matka
byli lidé velice nábožní, byli v nějakém bratrstvu,
které řídil kněz v Nové Pace. Nikdy nezakleli;
matku nikdy jsem neslyšel mluviti o někom ze,
ani když to někdo zasloužil... Otec a matka
měli také zvláště citlivé srdce k chadým . . Na
vštěvoval jsem rodiče Často a rád... Matka byla
vždycky a v posledních letech zvláště velikou cti
telkou Panny Marie . . . při loučení vždycky mne
napomínala, abych se nespouštěl Pána Boha...
V Oubislavicích chodil jsem také do školy obecné
... Milé nám byly hodiny náboženské Farář
Filip Aucr byl k dětem velice vlídný a k výkla
dům z biblické dějepravy az evangelií přinášel
často obraz, na kterém příslušný příběh byl vy
podobněp . . . Jeho pobídkon se také stalo, že
mne otec dal oa studie.“

Dali sů to soudně potvrditi. Hlavní sloup
„Volné myšlenky“ Dr. Bartošek byl prý nazván
P. Majerem v přednášce dae 321. října 1907 kc
navé Ihářem pro svůj výrok o „legendární osobě“
Ježíše Krista na ejezda voloých myslitelů v Praze.
Dr. Bartošek nebyl 8 tímto titulem spokojen a ža
loval Prvá stolice uznala, že tento titul mu ne
přísluší, a proto byl P. Majer odsouzen k pokutě.
Odvolací senát v Plzni dne 28. března však uzaal,
že přednáška P. Majera byla jen dovolenou kri
tikou, protože je to holou nevědomostí. když někdo
mlaví o Ježíši Kristu jako o legendární osobě

Konec důvodů zajímavého tohoto rozsudku
zoí: „Řeč žalovaného, konaná dne 21. října m r,
byla jen dovolenou kritikou. Historičnost osoby
Ježíšovy jest tisíciletími dokázána, a to nejváž
nějšími svědectvími; proto, tvrdí-li někdo, že Ježíš
neexistoval, skutečně mluví vědomě nepravdu.
Chce-li někdo o osobě takového obsabu mlaviti,
jako je právě Ježíš Kristus, má studovati vážné
prameny; pravil-li tedy, že je legendární prosra
suje sajisté nevědomost.“

Nyní to má dr. Bartošek černé na bílém
soudně ověřeno, že jeho volné myšlenky jsou oby
čejnou nevědomosti. Jedinou útěchou v tomto
maléru může mu býti ta okolnost, že v řadách
volných myslitelů je takových „intelligentů“ více.
Stoupenci „Volné myšlenky“ byli tedy úředně ná
ležitě dle zásluhy ocejchováni!

Školský obzor.
Jiš volají po úřední ochraně. Světe, div se!

Ti pokrokoví učitelé, kteří tolikrát se vší bezo
hlednostl mrskali svoje nadřízené úřady, nyní žá
dají c k. zemskou školní radu o ochranu proti
katolickému lidu. Když na svoji obranu se orga
nisovalo tupené, bičovanéa z práce vybáněnéka
tolictvo, tu farizcové volali, že prý Bůh přece
úřední ochrany nepotřeboje. Jako by ae nejednalo
o dobytí a uhájení svobody pro lidi katolicky
smýšlející. Pokrokové listy ačitelské hanubily kněze
jako nestvůry, „Český Učitel“ štvavě postavil
kněžstvo vůbec do jedné řady 8 Drozdem atd. A
nyní 18. března naříká oa pronásledování. Trochu
rychle a neopatrně odkrylo pokrokářstvo před

bude s katolickými rodiči botovo krátce. Vždyť
„Český Učitel“ docela už proslovil zásadu, že ne
mají ani rodičové práva větěpovati dětem svým
vlastní náboženské přesvědčení.

dění organisovaných pokrokářů mohla klidně anósti
leda mramorová gocba. Ateď tolik útočný paplrový
rytiř Iká, běduje, žádá za úřední ochranu — ato
proto, že na pokrokovou vysývavost katolictvo
odpovědělo. Prý se kolportovaly letáky „proti
škole, proti učitelstva s očividnou tendeocí, aby

podvrácen byl všechea blahovolný poměr mezi
školou a lidem, aby vytržena byla z kořene na
prosto všecka důvěra k působení dnešníh) učitel
stva.“ — Soad blavné k podvratnému působení
učitelstva pokrokového, „Čes Učileli*? Věz, že
náš Jid hodných, vzorných učitelů si váží. Kdo
ten blabovolný poměr začal trbati první? ©Nebyli
to ti učitelové, kterým byly milejší štvavé veřejné
rejdy než úslná paedagogická práce? Nebyli to
ti, kteří přešli k ofensivě, kteří veřejně vyblašo
vali, že náboženství do škol nepatří? Nelíčil se
ve „Škol, Obzoru“ kačz jako hutový netvor, napsal
jsi ty, „Čes. Učiteli“, o „prašivém bnutí klerikál
ním“ a pod.? Nepranýřovel jsi ty kollegv, kteří
se neobávali svoje náboženské povinnosti plniti?

A mrzl, velice mrzí „Čes. Učitele“, ženě.
které katolické tiskopisy vyložily, co 80 musí na
učitelatvo platiti. Aj, aj, tedy demokratický orgán
ge hněvá, že lid má býti uvědomén o svých stáva
Jících platebních povinnostech i právech — ivůči
učitelstvu. Hezčí by bylo, kdyby ge stále říkalo,
jak obrovské mají platy „nic nedělající“ kněží,
že ano! Poučení o josefiaské štó'e přece rádi po
krokovci lidu před oči atrkají a křičí z plných
plic: „Nic jim nevěřte a nic jim nedávejte l“ To
už jest v pořádku Do kněze se může kopat jak
koliv, pokrokový učitel má býti nedotknutelným
majestátem, jemuž má lid platit stále více a přitom
mlčet a mlčet jako ujařmený robotník. Katolický
lid má mlčeti tehdy, kdypokrokovípánovézřejmé
přestupují zákony, kdy šlapou v prach ty povin
nosti, k nimž se byli úředně zavázali. — Kdybyste,
pánové, nebyli zdvíhlí sami smělý boj proti citům
těch, kteří na školy platí, vézte, že by 88 o těch
přatech maobo nemluvilo. Vždyť katolictvo samo
se staralo o to, aby bývalé nedůstojné, skrovné
platy učitelské byly zlepšeny. Ale vy jiným sami
jste začali vyčítati předem.

A to ohražování, že zemská oč. konference
se neusnesla podati zem. sněmu návrh, aby bylo
zrušen) ve Školevyučování náboženství! Nehájíme
mýlku citovaného letáku Jeu to jest zvláštuí, jak
pokr koví lvové, kteří jindy tolik statečně chtějí
ukazovati ve Škole náb ženskému vyučování dvéře,
najednou hlaholí tonia u opačavu. Vždyť my jsme
se přece neusnesli . . . Zle je, zle, jestliže před
zemskou školuf radu přichází „Čes. Učitel“ náhle
8 tak +kroušeným obličejem.

„Učitelstvo cítí, že má plné právo na úřední
ochranu|“ vo'á „Čes Učitel“. A což kdyby ka
tolictvo žádalo úřady za právní ochranu. proti
bezectným lžem letáků té agrární strany, již tolik
horlivě podporovalo pokrokové učitelstvo proti
uám! Souhlasí také „Č. U. s těmi literárními
podvody agrárníků, kterými naše strana tak ne
stydatě byla potupena? Po úťední ochrani na
jednou volají lidé útoční, kteří uetajili svoji ten
denci — prac vati proti duchu stávajících zákonů.
Volají po úřední ochraně proti tém, kteří stojí
v defansivně a kteří volají, aby učitelstvo zacho
vávalo zákony.

Královéhradecký krajinský spolek ©Zemské
Ústřední Jednoty učitelstva měšťan. škol českých
sejde se k valné schůzi dne Ď. dubna t. r. 0 2.
hod. v měšťanské škole chlap. v Hradci Králové.
Pr.gram: 1. Formalie. 2. O výcaové národa pro
mluví p. M. Hošek; rozhovor o přetěžování žactva
zahájíp. B. Ryba.3. Referátoschůzíchsprávního
výbora Z. Ú. J. 4. Volby. 5 Volné návrhy.

Malé připomenutí „Čes. Učiteli“. Na úvod
ním místě zle jste práskali do mravně pokles
lého laika, který prý byl „klerikálem“, Teď
zas vypichujete jednu historku až z Aug
sburku. A přece můžete věděti o trocha bliž=
ších případech dokázané nemravnosti z tábora
— učitelského. Ve čtvrt létě — dokázána
v listech mrasní zvrhlost čtyřem paedag-gům
— necel!ibátníkům. Tedy při tom útoku na nás
jen pozor oa cesta| Snadno se přitom brkne.
Máme odpláceti stejným způsobem a blíže vy
ložiti případy taková? Hnusí se nám takový
boj, ale bade-li potřebí, promlavíme arčitěji.

Politiku do školy horlivě zavádějí ti páni
organisovaní učitelé, kteří jindy stýskají, že
o politice. mluví prý kněží na kazatelně.
V Provodově dle žalobního spisa vykládal
mladý p. učitel Velinský dětem, že okresu roz
břeskla se jitřenka pokroko a osvěty zvolením
pokr. ačitele Holance. Žáček Aug. Rin řekl
tiše avému drahou, že vlastně jest zvolen hr.
Vojtěch Sternberg. Zato vytáhl pan učitel
(svobodomyslný ?!) bocha z lavice ven, kde ho
pa chodbě ztýral ranami va obličej. Hocha vatrčil
pak do třídy, ale po chvíli zase jej vyvlekl a stý
ral tak, že ubožák onemooněl. — Chlapeo před
soudem v Novém Městě n. M. přes popírání uči
telovo prohlásil, že byl tlačen přes ústa, Dos a
přes hlavu, pak byl bit znova. Do školy mobl jíti
až za týden. Líčení odročeno za příčihou slyšení
nových svědků na 8. t. m. — Ovšem takových
případů školaího politisování jest více.



Literatura.
NdHadem V. Kotrby v Prase M. Herber

tova: Slova, poubá slova. Zábav večerních roč.
28, čís. 6. Za 70 hal. — Český jinoch: Časopis
pro dospělejší mládež. Řídí V. Můller. Roč. 13.,
čís. 4. a 6. Vychází desetkrát ročně za předpl. 1
K. — Bádce duchovní. Časopis kněžstva česko
slovanského. Řídí Fr. Vaněček. Roč. 16., čis. 8
Vychází měsíčně za roční předpl. 8 K.

Z nakladatelství J. Otty © Prase. Antal
Stašek: Na rosbraní. Seš. 12.—18. po 32 bal. —
Lidové rozpravy lékařské čís. 78: O rýmě. Pojed
nává dr. O. Katvirt. Za 1:20 K. Čís. 79: Otázka
jednotného vodovodu vPraze. Píše dr. G. Kabrhel.
Za80 hal.—SlavischeRoman-Bibliotbek:Prager
Gescbichten. Z českého od I. Herrmanna přeložila
A. Anředníčkova. Seš. 6 a 7. po 32 bal.

Nákladem J. R. Vilímka v Prase. Vilimkova
Homoristická knihovna: Historie modrého vel
blouda. Píše R. Hašek. Seš. 5 —11. po 30 hal. —
Cestopisné romány dr. K. Maye: Vinnetou, radý
gentleman. Seš. 33.—40. po 32 bal. — Knibovna
historická a koltarní: Garibaldi. Píše K. Tůma,
8eš. 11.—17. po 48 hal. — Spisy F. X. Svobody:
Srdce její vzkvétalo vždy dvěma květy. Román.
Sešit 1. sa 30 hal.

Kasatel. Homiletický čtvrtletník. Řídí Frant.
Jirásko. Ročník XV., čís. 2. Nek'adatel R Prom
berger v Olomouci. Roční předpl. 7 K. S přílobou:
Knihovna „Kazatele“ č 20: Obnovme 8e v Kristu
Cyklus postolch kázání. Sepsal P. D. J. Kubis.
Za 70 hal.

Kasatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk Roč. VI, čís. 4 a 5 Vychází v 10 číslech
do roka za roční předpl. 860 K. Nákladem R.
Ruppa v Pelhřimově.

Časopis katolického duchovenstva S přílohou
věnovanou theologické literatuře národů slovan
ských. Řídí dr. F. Kryštůfek, dr. J. Tumpach, dr.
A. Podlaba. Roč. 49, čís. 2. Nákladem kníž. arc.
koihtiskároy v Praze.

Z ovsduší kněšského semináře. Píše Jun Pauly.
Sešit 1. Na celé dílo předplácí se 2-20 K u ad
ministrace Věstníka katol. duchovenstva na Smí
chově.

Lourdy a jejich význam pro naši dobu. Ú
vaby jubilejní (1868 —1908). Píše dr. C. Sládeček.
Cena 1 výtisku 60 bal., při větší objednávce (nej
méně 5 výt.) po 50 bal. Objednávky přijímá dr.
C. Sládeček, viceauperior kníž, arc. semináře vO
lomonci.

Chci. šít. Sebraných spisů M. A. Šimáčka
seš. 5.—14. po 32 hal. Nákladem „Unie“ v Praze.

Náš domov. Nejlacinější obrázkový, zábavně
poučný měsíčník Řídí J. Vévoda. Roč 17. čís. 3.
Vydává Jednota Našeho Domova v Olomouci. Roč.
předpl. 4 K přijímá benediktinská kuihtiskárna
v Brně.

Serafinské Květy. Časopis terciářů česko
slovanských. Roč. VII, čís. 6. Pořádá P. Jan Ru
bringer. Předplácí se na rok spolu s kalendářem
„Šv. František“ 2-40 K u administrace „Serafin
ských Květů“ v Olomouci.

Co je dovoleno eně, když miluje? Napsala
K. Šturmfelsová. Přeložila V. Dolejšová. Melicha
rovy Bibliotéky díl III Cena 180 K. Nákladem
Boh. Melichara, v Hradci Král.

Prošluklé historky. Napsal V. Štecb. Vydalo
Nakladatelské dražstvo Máje v Praze. Za 1 K.

Dětský máj. Obrázkový čtrnáctidenník pro
mládež. Řídí Fr. Hrnčíř. Roč. IV., čís. 11. a 19.
Roční předplatné na 20 sešitů u administrace
v Nymburce 2:40 K. Jako příloba ke každému
číslu přidána „Knižnice Dětského Můje.“ Tato
v díle VIII, seš. 11. a 12. přináší dějiny Černé

Hory pe Hrnčíře. Ilustrovaný Bešiteks mapkouaa8 bal.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Pěkné hospodářství.VJuliánové uBrna veliký
poplach. Nejdříve všemožné tutlání před očima
„Dezasvěcených“, ale teď kalná voda teče cední
kem jiš volně. Ve výboru Dělnického domu
půjčováno nejznámnějším a nejmilejším štědře,
jako by ten dům byl spořitelnou. Německý
soudruh Brunner vypůjčil si celých 400 K a

pak místo placení prohl z radého ovčince.echce ani po upomínkách platiti; vědyť si
také šikovně vypůjčili jiní. Jest také avísel ge
soudruhy Kotěrou a Svobodou. Jeden z ních
přijal 255 K, jež náležely domu s vybírání

pinní dávky, ale neodvedeno nic. Na valnéromadě kdosi na to přišel, ale žádný s oboo
nechoe nic o penězích věděti. Valná hromada
proto byla rozbita. Tusar a Toužil pilně jezdili
s Broa vyšetřovat, až konečně na druhé valné

la
hromadě přisnalí se Kotěra se Svobodou
dloúhbých tahanicích,že si potize sadrželi s
e hostinským Kočvarou a zavázalise, že obnos
255.K nahradí. Jen kdyto bade? Soudrah
Btorek, pokladník, pro obvinění ze špataébo

vsoesl obvinění, še minulého roku při oslavě

dosetiletého trvání Děl, domu se kradlo, a le

obnosy okradené jdou do set. Teď se věc vy
šetřoje. Proskakují pověsti dulší.

Také proletářské bratrství. Dne 8. břesna
potkal socialista Ludvík Pojer večer na Pod
klášteří křesť: oociála K., jehož zaěsi polřěko
vati. 21. března byl za to odsouzen v Třebíči

Jak provádějí socialisté kulturní program.
V „Bodonenosti“ plše jeden dopisovatel: „Bylo
to v sobotu večer po výplatě, Na dělnické čtvrti
Cejlu, kde vysoko k nebi ční továroí komíny,
právě když nejvíce lidí proudilo olicí, tábli
čtyří výrostci, nejvýše 15—16letí, druha svého
tak zpitého, mobu uměle říci, že pudobného
něco jsem dosad neviděl. Klok, myslím čtroá
ctiletý, bezduch, bez vlády, dal 80 táhnout,
nejevé ani nejmenší zoámky života. Mrtvolný
vzhled obličeje, zavřené oči, tak jej táhli opilí
drahové, dva za race, dva zu nohy za velikého
Gaudia zvědavců, ktefí nad tak smotným, bo
lestným obrázkem na ceié kolo se-řebtuli. Z
táhli jej do ztracených olic a jeden na celé
kolo spustil: „Rudý prapor“. Otřásl jsem se
zrovna hnosem. A ten bledý, smrtelně bledý
hoch, ubožák, z něbož kořalka páchla z daleka,
ten nemobl wmněvymizet z paměti. Nešťastná
sobota — nešťastní lidé postrádající všech vý
hod rozumné výchovy.“ — V rudé „Rovnosti“
odporučuje se v insertní části jedna kavárna
bručuská, kde poznamenáno: „Otevřeno až du
rána.“ To jest velice lákavé pro soudruhy, když
dostanou sobotní výplatu. K tomu pozoame
nává se v „Budoucnosti“ dne 27 března o ru
dém hostu: „Měl jsem sám příležitost na své
vlastní oči se přesvědčit, že z takového inísta
ho uedostane žádný ven i kdyby nevím co
dělal. V sobotu dne 14. t. m. šel jsem po jedné
bročnské ulici a potkal jsem hocha asi pěti
letého, který plakal. Za chvíli na to Šel jsem
zpátky a to slyším v jedné putyce klení ana
dávání jednoho muže s červenou krav.tou. U
něho stál onen hoch, co jsem ho napřed potkal,
tvář měl celou krví zalitou a volal asedacě:
„Tati, máš jít domů !" Avšak hodný táta místo
co by Šel domů, tak hochs zbil, proklínal a
posílal do horoncích pekel. Taková je láska
otce-demokrata. Podobných případů máme na
sta.“ Tébož dne tento list sděluje, jak za kra
válů proti katolickému r-loictvu v Brně mlovil
(vlastně řval) jeden soudrab, který co chvíle
si zavdal z lahve, kterou zase do kapsy strkal.
-—Týž den po 10. hodině potlonkal se před
Besedoím domem opilec s radým karafiátem,
který zořivě klel a vadával. Soudruzi přece
jen 86 unažiliho odvésti. Ale kulturník křičel:
„Já sa soc. demokrat. Tady se podívej na ten
karafiát.“ Byl odveden pracně z přední fronty.

Ta socialistická štóla! Co všecko mosí
platit ubohý dělník do rudé kasy, aby měl
pokoj! Vydírání ve velkém. A kdo má víc
peněz, zle 8 ním, jak se na socialisty trocha
usměje. Již jest obklopen radými výběrčími. O
nedávno zemřelém vynikajícím spisovateli E1
mondu de Amicis začalo se tvrditi, že v mož
ném věko se přidal k soc. demokratům. Bylo
v tom kos pravdy. Socialisté však brzy sami
mu protřeli oči důkladně. De Amicis začal
psáti ve prospěch radých román „Primo Mig
€io“ — ale nedopsal ho. Proč? Jakmile se
roznesla pověsť o jeho lásce k radým, již se
k němu trousili socialističtí výběrčí. Hned ho
pozvali, aby byl přítomen při rozvinatí no
vého praporu, hned zas žádali o příspěvek na
založení nového listu. Jindy zase žádali, aby
platil agitační cesty některému soudruhovi,
jindy zas, aby jejich poslance vydržoval úplně
v hotele. Zkrátka byli tak krotcí, že je začal
De Amicis z domu vyháněti.

Jak rosumějí svobodnému projevu. Nár. soc.
stuvebníci v neděli dne 22. března konali
v Konviktě v Praze schůzi s programem „Od
borová organisace a teror goc. demokratů na

Rudí však se tlačili se sklevicemi
a holemi na tribunou, až vynutili rozpaštění
schůze. „České Slovo“ k tomu dodává: „Cha
rakteristické je také to, že se ve schůzi něko
lika našim bratřím stratily klobouky a hole,
což ovšem není nic divného, a kde jsou 800
druzi, tam 86 lehce něco ztratí.“

Nejlevntjší a nejrinenějů

dětské vozíky / ,
M i a
"= Narštivenky

všeho druhu
nabízí

ja BiskupskáO8. |
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Zasláno!

Po inventuře
nabízím za osny

koberců, látek potabových a dekoračních, linolea, kožanky ma
stoly,pohovkyaj.

pokrývky stolní, ložní, záclony
krajkové a portiery, přikrývky
prošívané a flanelové.

konsole dřevěné a mosazné, židle,

Jednotlivé

Jednotivési

Zahradní nábytek.

alá Zařízení jež nyní ve zvláštěvelkémvýběru sestavena jsou, do

výhodných.
dávám za podmínek zvláště

41. et. obecenstvo při jarním dopl

Upozorňuji ování zařízeníbytůnavýhodnou koupi
přímo v mé továrně a ujišťuji obaluhou nejeolidnější.

Adolí Novotný,
továrna nábytku, koberců a dekoračních předmětů

v Týništi n. Orl.

Lbytky

v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soeh
8 plným zřetelem na původní slob. Krásné omě
leeké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Mírné ceny a solidnost závodu dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.
=== Závod založen 1891.=

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

J05. SOUDÍLA
k závod řezbářskýv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultiky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže,veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, še zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

| v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

OY*>Týž závod přijme hocharpg ktoPíP ER m



Doporučujeme ==——————

Krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

©.k. vejen. a úřednických úetavů

v Hradci Král.
náměsti Františka Joaefa,

doporačuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení
oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.

Tovární sklad jemných suken
všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluba.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramenlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovovvěk máčlní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.—

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézbožík výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Račteprohlédnoutivýkladnískříně. -PUNSJUPVIRKAHNOUPYJYOJÍ©1280

ominá©

« .

©Prodám vilu
se zahradou ovocnou a domek

(s polnostmi u silnice blízko
stanice dráhy a budovy ná
dražní nedaleko Hradce Král.

Bližší v č. 131. v Hradci Král. I posch. v předu.

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové =G
(ceresinové)

velikonoční svíce:

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

třinožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

Bv. přijímání a sv.

svíčky a obět. před

měty pro místapout
nická, prvnější pří.

padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní "MS

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobkydo

biřinování se stuhami poručuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod: P

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boteslavi.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 10085, zlatá
medalie.Londýn 1906, zlatá medaile.Praha 1905,

:diplom čestného uznání. Vídeň 1906, zlatá medaile
i Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vsorky a cenníky zdar? „ frankoC NOCA

KXXOOOOOOOC

C. k. mistodršitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G, JANA KOTRČE

v HradciKrálóvé

oiporučuje" ku zpros jali čo.rých koupí a pro "z obor teď
spadajících a to: velkostatků, usedlóstř,
mlýnů, domů, stavebních; míst, dolů, to

várep atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší seenda jak vuitrozemská, takzahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl«,

Zápisné 5 K.

Ř ogem Kotrč,Hradec Král.XXXXXXXXOOOOCXX

Vejce k lihnuti
obrovských kachen pekingských
] kus 25 h, minorek černých
1 kus 16 h prodá a dotazy zodpoví

ooO00BBDODCŘOLOO000XŮ

v Ostřetíně, p. Holice.
AKRAKXXXOXKAKOKM

Služební výkaz
jiko příloha k žádosti o ivinkvonálky

(dle Ord. listu č. 8., str, 38

dostati Ise 1 kus za 3 hal. — 50 knsů' zalK
v biskupské knihtiskárně

v Hradci KrálovéŘoeTmamktu 8
baobabbt

Založeno roku 1868, Reservní fondy K 600.000-—

Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna

1% Záložní úvěrní ústar *a 8 r Stať š
š v Hfiúdól Králově! 8" = š

| | Vklady napokl. poukázky4. odednevloženído dnevybrání. |

Stuv Vlad koncem února K 10,490.195-44.

Telefonč. ©, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.



JCDOBCDODODODOOM
Pánům sklenářům a zahradníkám

pebízíne sklo tabulové do pařeniší

26/26 „ »
24/24 10

50 bg tmele sklenářského sak9 korun.

Sklenářské, zeručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.
EK.V. Skuherský,

©. a k. dvorní dodavatel
Hradec Král.,

protijbotelu „Merkur“ Z=——

KXXXXXKX KKXXKXK
Nový), tohojsdruhu jediný,

ryse český a hře:ťan, závod
s gramofony,"

toilet. potřebami,
hračkami a po
hledními lístky

"nároží Bělského tř. a Rudolfovy ul. u výstavy.
OMG“Neopomeňte závod tento navštívit. "i

Velký výběr. - Levné, pevné ceny.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporačuje sávod svůj voledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

1 veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení plama a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém rlohu a provedení čistě uměleckém
Plápy a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardabicích.

SEP*>Závod založen r. 1898. "SED

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna,

ARURNANREEKKEKITZKIAEXIITSN UZIKIAZAIGAZEZ. .BCH :

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) i

k v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) $
B (bratr P, J. Noškudly, faráře ro Týprachticích) E

: doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn
| i| svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
Avšech kostelních paramentů,k

praporů a kovového náčiní. :
i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i
H se na požádání franko zašlou. ;

Legitimace 
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromaždďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

gl dostati ze levně

v Biskopské knihtiskárně v Hradci Králové,9"PTENRY:Ae
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Číslo14.| *P/9eésečtortrobm3450i |> na půl roku S k — k

Boj o školu.
(M) „Heslo svobodné volné školy vyja

dřoje dávné tažby, které učitelstvo chová a
které vložilo do svého kulturního programu
na sjezdu v Praze r. 1903“, volal na XIV.svě
tovém kongressu Volné Myšlénky v Praze zá
stnpce českého učitelstva p. J. Černý,

Co svobodná volná škola chce, to vylo
ženo-jest v „Českém Učiteli“ v č, 8. ročn. X.
ze dae 31. října 1906, kde učitel při konfe
renci praví: „Co se týče mého politického vý
znání,jsem velmý socialista a z toho stanc
viska dívám se na svoji práci 8 dětmi. Není mi

omošno naprosto kompromilovat svoje přesvědčení
tm, abych uzmával existenci boha pro
sebe ami pro své děti. Nepotřebujeme
ho prostě. Je balastem, ktorý satěšuje pouhé
lidství a zakaluje smysly, aby nemohlyprostě
pociťovat. Zoám jen skutečné stly, které poby
bojí vesmírem — a zoám fiktivní svět stále
se přetvořající a obměňující. Dokáži svým
dětem nejjasněji a nejprimitivněji, že neexi
stuje bůh, že už pojem boha snižuje velikost
každého přírodního díla. A poněvadž já do
káža nepřítomnost boba nejen ve vašem chrámě,
pane faráři (který je na konferenci přítomen),
ale i v přírodé a kosmu vůbec, svým dětem,
je patrno, že nenpotřebíme vašeho chrámu,
kdesi denně boha tvoříte dle své vůle, a ne
zúčastníme se — já se svými dětmi — vašich
úkonů církevních.“

Tak v „Čes. Učiteli“. Ačkoli to uveřej
něno pouze jako příklad rozhovoro, přece ten
dence líčení „konference“ jest očividná; vy
obr-zen tam věrně pokrokový učitel, který
dovede „dokazovati“ hned a také bez velikého
přemýšlení „dokáže“ oprávněnost toho, co chce
v život avésti a k čemu ho krajní vášeň vleče.
Rádi bychom jen slyšeli ty „nejjasnější“ dů
kazy! Neplatí zde převrácená vůle za důkaz?

A nyní předák učitelský J. Černý praví
dále: „Církve dle přání rodičů vychovávejte si

mládež ve svých konfessích samostatně, bez
vlivu na výchovu mimonáboženskou a na účet
příslašníků každé církve.“ Tedy tak se to má
míti 8 naší školou, 8 náší mládeží, s oaší bu

FEUILLETON

(M) Přilétlo jaro z daleka a s ním ženich.
Ženich, jakých jest málo! Vysoký, štíhlý, vojensky
ublazeného zevnějšku, malý knfrek černavého pří
dechu-zdobil interessantné bledou jeho tvář. Chodil
vždy v cylindru, šaty měl jak anglický kavalír,
kouřil »princezky=, chodil majestátně. Inu, rozto
milý ženich! A jaké měl k tomu všemu posta
vent! Uředník soudní není pariie k zahození.

Přilétlo jaro, počaly pučeti lístky na stromech
a keřích městského parku, vypučely i něžné květy
lásky ve dvou dívčích srdcích, jichž majitelky du
mavě, trápeny lísky blahým snem, po neposvpa
ných, blátivých dosud cestičkách sadu bloudily.
Bloudily bezradně, Jak lapiti onoho elegána v lásky
síť, jak něžně upoutati jeho junácké srdce, jak
dopraviti ho bezpečně v klec manželství?

Jitka Knecova, baculatá blondýnka, tempera
mentu Vlašky, měla výbojnější taktiku. Již něko
likrát podařilo se ji obratným manévrem přiměti
soudního adjunkta Buntinga, aby mezi procházkou
ji doprovodil a všeptal několik všedních, přece
všsk dvorných frasí do jejího růžového, roztomi
lého ouška. Jen zářila, když o tom svým družkám
vyprávěla. ©

Hedva Bridesmaidova, bruneta, vysoké ele
gentní postavy, dojímevých černých, velkých, zář
ných očí, měla proti výbojné blondýnce lepší po
sici taktickou. Její oči byly jako megnet, jenž za
ní táhl celou armádu mladého svéta provinciálního
města. A zdálo se některými okamžiky, jako by
i na adjunkta Buntinga nebyly bez účinku. Hede
vička zářila, a Jitka zuřila, když o tom černoočka
svým družkám vyprávěla.

A adjunkt Bunting? Ten byl diplomati ve
liký taktik. Chodil a hlavou vysoce vztýčenou,

V Hradci Králové, dne 3. dubna 1908.

doocností? Ve Škole učitel bude dokazovati,
že Bůh není, že pojem Boha snižaje velikost
každého přírodního díla, že je balastem, který
zatěžuje pouhé lidství a zakaluje sinysly, a
v soukromém náboženském vynčování bude 86
kněz snažiti dokázati opak, že Bůb jest pc
čátkem všech věcí, stvořitelem vvěta, tvorstva
a člověka; učitel bude blásati svoboda myšlení,
cítění, mluvení a konání nevázanou žádnými
zákony, leč jen zákony „vědy“, kněz bude
hlásati svoboda vůle lidské, jejíž výstředností
trestá spravedlivý Bůh, vůle lidské, jež může
svobodně rozhodnouti pro dobro nebo hřích,
pro ctnost neb zločin, pro mravnost nebo ne
mravnost.

Položte děcka vedle sebe chléb a meč,
uvidíte po čem sáhne. Sáhne po zbrani, která
je láká svým leskem a ostřím, sáhoe po nebe
zpečí. Děcko vždy raději kloní se k neváza
nosti, bezzákonosti, bezmezuosti, jeho přáním
jest život bezuzdný, vedení k životu oměře
nému jest ma nemilé. Děcko ve škole budonc
nosti, ve Škole svobodné a volné vycházelo by
vlastně volné, svobodné, nevázané téměř ničím,
nerespektající ani zákonů světských ani zá
konů přirozených, nedbající ani pokynů rodičů
ani učitelů. Vycházeli by lidé jednající dle
okamžité nálady svého „rozama“, dle okamži
tých okolností. A taková škola že by mobla
vůbec pracovati na vyhránění kteréhokoli pev
ného, vzorného charakteru?

Unom necessariam — jediného je hlavně
potřebí dítěti ve Škole nabyti — totiž chara
ktera. Uharakterem nemyslíme nikterak snad
nějakou tvrdošíjnost, nechtějící uznati věc nej
pravdivější, charakterem jmenujeme člověka,
jemuž je dobro tím nejvzácnějším na světě,
jemuž největším dobrem jest Bůh. Pro dobro,
respektive pro Boha směřuje všechno jeho kc
náuí, myšlení, cítění.

Ve školách třeba vychovávati charaktery,
ne aváděti útlou mysl dětskou v rozpory, jichž
dosab pochopiti nemůže, které činí dítě ne
spokojeným, neurovnaným, nemocným a ner
vosním. Prázduota a nicota zavládá v mysli a
srdci dítěte takového, nihilismos, skepticismus

SÚ
elegantně zdravil obě sokyně, obéma prokazoval
stejné zdvořilosti. Nechtěl si rozliti ocet u žádné
z těch néžných dvou výkvětů maloměstské spo
lečnosti. Obě dvě děvčata byla po něm jako blá
znivá. Vždyť mél takový originální obyčej; kdy
koliv někoho potkal, zahryzl se svými bélostkvou
cími zuby do dolního rtu a roztomile se pousmál.

Jitka a Hedva bývaly přítelkyněmi. Ale nyní
vzplanul mezi nimi boj veliký, ukrutný, nelítostný,
nemilosrdný, protože se jednalo o ženicha.

Byl krásný jarní den. Slunce dýchalo svým
vonným čerstvým dechem na ulice, vrabci vesele
cvrlikali, chůvy s kočárky hrčely po 5arku. Vše
jásalo jarým veselím — 1 Hedva černovláska.
Srdéčko mocné jí tepalo, velké oči zářily, hubička
repetila, cukrovala, zpívala, trylkovala jako skři
vánek, Pan Bunting šel s ní! I on, vážný seladon,
dnes roztál pod teplými paprsky očí Hedviných,
a slunéčko přidalo asi též notnou porci, takže se
pan soudní adjunkt odvážil k tomu, že k Hedvě
počal mluviti něžným flétnovým, vrkavým tonem,
který ženské ouško tak rádo slyší,

Srdce jejich se přibližovala, každou chvíli
Čekala skutená Hedvička, že někde v obybu cesty
přijde katastrofa — vyznání lásky. Jen aby nebylo
mnoho blátu, aby si při klečení nezamazal svých
krásných kalhot na koleni, »Už se k tomu chystá,
já ubobá co mu řeknu, já nic chytrého nevím l«

»Drahá slečno Hedvičko«, počal sladce a ta
jemně tiše pan adjunkt, »mám vám mnoho co říci,
nevím však, odhodlám-li se k tomu, Vždyť na tom
závisí moje štěstí; blaho, život a to může býti
vše zacho — — — —|I«

Nedomluvil, V náhlém obybu parkové ce
stičky objevila se Jitka Knecova se svojí mamá.
Do těch čtyř jako by bylo uhodilo,

»Ruku líbám, milostivá paní a slečno,«
»Mojeúcta, pane Buntingule

Inserly se počítají levně.

Obnovavychásév pátek v poledne. | Ročník XIV.

aneb uízká požívačnost přivádí omrzelost života
— sebevraždy mladých a dětí.

Boha ve škole jest potřebí.
Původcové vření v očitelských kruzích

znají velice dobře a promyšleně dosab té these,
toho požadavku — náboženství ze škol ven.
Škola jest skoro výbradným činitelem pro
děcko 6—14leté, škola vtiskoje duši dítěte ne
zničitelné znamení, jebož vlivu výchova mimu
školská se neubrání. Podařilo-li by se nábo
ženství ze škol odstraniti, odstranili by roz
kladní činitelé i Boha z mysli dětské, ač-li by
se zdravá přirozenost, nezkažený rozam a vůle,
jské u některých dětí obzvláště vyvinnty spa
třajeme, proti toma nevzboařily.

Učitelstvo na venkově často prohlašuje,
že věří, ale že náboženství se s vědou nesrov
nává, že ve školách třeba učiti čisté vědě. V ča
sopisu „Volná škola“ ročník III. seš. 6., 7., 8.,
blavní šiřitel Volné Myšlenky a volné školy
v Čechách Karel Pelant vypočítává otce vědy
„Volné Myšlenky“ a docela jsou tam také
fotografie téchto otců. A kdo jsou tito otcové?
Arnošt Haeckel, Ladvík Bůchner, a
podobně to jde dále. Tážeme-li ge, čemu tito
„otcové“ Volné Myšlenky učili, jaké vědě se
ve volné škole učiti má, jaká „věda“ se 8 ná
boženstvím katolickým nesrovnává, poznáváme,
že jsoucnost Boží popírali, učili, že člověk
není pic jiného, než dokonaleji vyvinuté zvíře,
že nemá duši nesmrtelnou, že náboženství jest
nesmysl. Takovou „věda“ poskytli „otcové
Volné Myšlenky“ učitelstva, taková „věda“ se
ovšem 8 náboženstvím nedrovnává Asrovnati ne
může, taková „věda“ má se vštěpovati českým
dětem do duší. A při takovém „vědeckém“
nazírání tluče se sociálně demokratický neb
anarchistický učitel při schůzích do prsou a
hlásá : „Já věřím v Boha.“ „Věda“, která všemi
vážnými učenci byla odmítnata, 1oshodně od
souzeua vykonaným zkoamáním, ta tlačí do
našich škol. Není tu charaklernosti. Buď řekne
učitel „Nevěřím v Boba“ a pak nemůže býti
učitelem dětí těch, kteří věří, anebo řekne
„Věřím“ a pak mosí se falešné domněnky ze
školního vyačování naprosto vymýtiti,

Učitelstva, které nevěří, schází vyšší vzdě

|]
»Moje draháJitko !e
eMs Hedvičko!a

»Obě roztomilé slečinky se líbaly jako dvě
kočičky, ač Jitka by byla s tvgří chutí zatala svůj
ostrý chroupek do bílého brdln Hedviččina, a Hed
vika ráda by byla vedrala své růžové nehýtky do
tváře baculaté Jitky, jež jí tu nejkrásnější příle=
žitost k vyznání, jaká se snad už nenaskytne,
svým náhlým objevením zkazila. A ta stará
Knecova, ta je nesnesitelná! Zajme si jako kdyby
nic toho milého Buntingal

»Pojďte s námi, pane Buntingu, ta děvčátka
si mají mnoho co povídat. Necháme je a budeme
hovořiti trochu spolu, je-li vám to příjemno mlu
viti s takovou starou babou jako jsem'jála

»O naopak, milostivá paní, velice příjemno
s tak vzdělanou, distingnovanou a krásnou dámous«,
lbal, jak když namaže, Bunting

»Vy lichotníku«, klepla ho paní Knecova
deštníkem něžné, až se p. Bunting prohnul. »A
odkud jste vlastně,pane Buntingu2

Otázky paní radové Kneeové řinuly se bez
přestání, Začala povídati o svém pánu, jakým byl
chudým studentem, jak se vzali, jak umí ona paní
Kneeova hospodařiti, jak věno svoje ztrojnásobila,
takže jejich Jitka a její budoucí pan manžel ne
budou se museti nuzovati a spořitil Jak pak
teky? Vždyť go tisíc liber aterlingů, ty jsou dnes
velikýmkapitálem! . P

Když se paní Kneeova s Jitkou od mladého
párku rozloučily, a dvojice zabočila do stromo=
řadí v levo, pan adjunkt Bunting už se neroze
hřál — lásku Hedvičce nevyznal, ač očka její zá
Hila ještě vábivěji než dříve, sč řeč její byla sladší
a upřímnější každým okamžikem. 

»Počkej, megero«, zuřila po rendezvous skla
mená slečna Bridesmeidova před svojí mamá, +to
se ti nevyplatí, odlusovat mi ženicha, Bodejť, pro
tu méchatou Jitku by se Bunting hodil, protože



lání, sohází aniversita ačitelská, kde by různé
systémy vědecké otevřely jim oči, ehroatily
by v nich zastaralé vědecké nazírání a při
vodily mocný otřes duše. Při různosti a boji
těch rozličných vědeckých i nevědeckých hy
pothes, při chaoso, jaký ve vědě panuje, oa
učili by se mysliti, rozamovati a stali by so
rozamnými, konciliantními, jak na intelligenci,
jakou učitelstvo na venkověrepravsentuje, také
patří. Učitelstva všemu je potřebí vyššího
vadělání. Jest sporno však, mohli-li by ho na
býti na uoiversitě dnešní, která neumí vycho
vati ani to, k čemu je určena. Učitelstvo mmasí
postupovati sebevzděláním. Učencemstává se
člověk, který zkoumá, čte a uvažuje všecko.
Učitelstvo má se vzdělávati ve všem, má zkou
mati knihy, časopisy atd., celé vzdělání všech
národů, politických stran, tříd, náboženství.
Učitel má vtisknouti duši dítěte obrax vzděla
nosti, ne všsk pavzdělání celého světa, má o
všem býti dostatečně zpraven a s jistého z0r
ného blediska objektivně, rozamně dítě poačo
vati, ne však vzrašovati a k revoltě vésti.

Zkrátka ku vychování charaktera dítěte
je potřebí také cbarakterního učitele. U ncli
tických i kultorních nepřátei, jakými valná
část učitelstva proti straně naší jest, platí vě
řící učitel za člověka bezpáteřného a bez cha
raktera. Ale může člověk, který ctí Boha,
který ho ctí jako nejvyšší dobro, zná jabu zá
kony, dle zákonů téch žije, v mezích jich
pevnou vůlí se udržaje, dle svého nejlepšího
svědomí děti subě svěřené vyučuje, který ne
sunedbá ani nejmenší příležitosti, aby doši
dětskou vzdělal, může býti nazýván bezpáteř
ným, bezcharakterním, může býti vyhazován
ze středa učiteletva?

Reforma školy musí počnouti z řad ači
telatva samého. Napřed nechťdají vykvasiti ve
svých myslích a srdcích ten různý ee potírající
názor, ať dobojují v sobě kaltarní boj a ne
uvádějí mysl dětskou v zonfalost.

Dokonaléma, hotovému, vypracovanému
učiteli nebude pak jako panu supplajícíma
učiteli Josefa Spálenému na reálce Žižkovské
nápis „Boho, Vlasti, Národa“ v oči bijícím, vy
věšený kříž ostentativním, Bůh balastem —
stane 8e opravdovým „učitelem.“

Rodičové mají právo na své děti. Obje
vily se ovšem tu a tam názory, že děti vůbec
a ve Škole zvláště rodičům ož nepatří. Totiž
byly to názory vyplývající z probleskojících
náklonností ku socialistickému kommanismu.
Ale většina učitelstva soudí jinak, chtějí vy
chovávati děti v součinnosti s rodiči — k toma
slouží ony konference rodičů s učiteli. V pravdě
chtějí vychovati rodiče tak, jak vychovávají
děti.

V kalturním boji dyou světových názorů,
ješ oyní o škola boj svádějí, musí se bráti
sřetel hlavně na přání rodičů, nesmí se my
sleti, že lidem tak zvaným indiferentním, kteří
se obyčejně o otázky koltarní nezajímají, jest
vše jedno. Lidé indiferentní bývají o své pře
svědčení, umýšlení a vyznání nejúzkostlivější,
ti nenechají ci tak lehce vzíti svým názorům
ová děti a tak je odciziti. Chvíle vážné, které
Jistě přicházejí, outí lidi nábožensky cítící

P
má go tisíc! To já se k němu lépe hodím, mamá,
viď že ano, my spolu máme stejný exterieur.«

»Ale, děvečko, nevím, nevím, když si vezme
brunet brunetku, nedělá to nikdy dobrotu. Ty
bys měla mít ženicha blondýnka jako šimlíčka,
To jsou dobráci! Koukni se na tatínka, jaký je
to dobrák la

»Aťl« dupla si Hedva, «a já Buntinga chci
a musím, musim, musím ho dostat, musí si mne
vzít, kdybych ho měla k oltáři za ucho přitábnout.«

Boj byl vypovězen, Jitka s Hedvikou se
v šití u paní Průglové popraly, až z nich vlasy,
vlásenky, vlasové podložky, hřebeny a pentličky
lítaly. Rozvášněné slečinky neznaly smilování.
Smutně zdělíny přišly obě sokyně domů,

Ale tím nebyla záležitost skončena, V provin
ciálním městě Gingerbreadu nebyli Jidé tak pozadu
jak by se myslelo. Svobodné dámy tamější měly
svůj klub, ten měl svůj čestný soud a ten čestný
soud své zákony, které záležitosti a události, jaké
se udály mezi oběma sokynémi, nebraly na lehkou
vábu.

»Soudní dvůr čestného soudu dámského
klubu v Giogerbreadu uznal, že záležitost čestnou
slečen Knecové a Bridesmaidové nelze jinak roz
hodnouti než soubojem. Hledíc pak ku zvláštnímu
účelu a podnětu toboto sporu, vyloučeny jsou
souboj každým ostrým nástrojem i souboj střelnou
zbraní, aby tím zdraví a zevnějšek obou dam ne

" utrpěly. Souboj odbude se řecko-římským zápasem.
Obě jmenované dámy sáúčastní se ho s vlasy jen
svázanými, beze všech vlásoiček, v oděvu měkkém
beze všech háčků, jehlových spon a ostrých, tubých
prušin. Nebty na rukvu musejí míti obě protiv=
nice ostříbány. Zápas. odbude se ale všech pra
videl. Kuždá rána se zakazuje. Den zápasu dne
12. dubna v místnostech +Progressist-Clubu«. Ví

semknouti se v boj proti volné škole — po
něvadě jest to boj o náboženství.

Zakrývá se pravý účel celé akce, aby boj
ten nebyl zřejmý, aby si mnozí neuvědomili,
že o náboženství vlastně jde, ale marny jsou

telů, kteří přicházejí v těsný styk s lidem
katolicky cítícím, když jich časopisy a pře
dáci volají: „Porazili jsme v sobě Boha.“
Volná Škola i Volná Myšlenka jest docela lšivé
heslo, které jest do společnosti lideké hozeno
za tím účelem, aby štvalo proti náboženství,
Bobu, proti všemu právnímu a mravnímu řádo.
Tak bleďme na boj o školu po práva, sprave
dinosti a dle.zásluhy a v boji tom své náboženství
nejen neohroženě vyzuávejme, nýbrž všichhi
dle svých sil a schopností všudo také hajme!

Dopis z Prahý.
Jak městská rada pečuje o český rás Prahy.

Jednou, až kulturní historik bude se vbírati
dobou, ve které žijeme, užasne nad tak mno
bými věcmi, jež trapně dokazojí, jak hlaboce
poklesl mravní cit těch, když stáli v čele ma
tičky Praby v letech spásy roku 1908. V době,
kdy ua vše české pořádá se v poněmčilých
kruzích štvanice, kdy německý fanatismus vy
hlašoje zas a zas vyhubení českého živlu, usnáší
se pražská rada městská, aby representační
místnosti v prvém patře paláce braběte Sylva
Taroucy byly pronajaty — žida, který teď na
jednou začíná se tvářiti jako borlivý Čech.

Věra ti, kdož věnojí ušlechtilé snahy
práci za lepší budoucnost svého národa, kdož
zachraňují české doše v území zněmčilém, s ve
likoo námahou překonávajíce četná protiven
ství, mají znamenitý příklad, jaký dávají kon
šelé, zasedající z vůle lidu na staroměstské
radnici! Kdyby každý podle tohoto příkladu
jedoal, kdo ve službách věci národní stojí,
mohli bychom zastaviti všechny své zápasy,
položiti si jbo nepřítele na šíji u žádati, aby
jen kopl...

To je tedy ta odpověď na útoky, štvanice,
surovosti, kterých českému lida ve zněmčilých
městech v tomto království se dostává, to je
„rázný čin“, „rázné zastání se“ české věci,
když rada král. hlavního města Praby se usnese
pronajatirepresentační místnosti na
pražských Příkopech (!') žida, o němž předtím
nic jsme neslyšeli, že by nějak podporoval
Čechy proti úsilné germanisaci vlastních sou
věrců. Ten že bude repregentovati český ráz
města Prahy? Inu, člověk míní a konšelé na
radnici staroměstské mění. Úžas jímá člověka
pří pomyšlení, kam až by to tací „otcové
města“ (!) přivedli, kdyby čas od času neklepla
je veřejnost přes prsty. Toť děje se v době,
kdy na primatorském stolci sedí zeť dra. Jalia
Grégra, odchovanec myšlenky národnístrany
svobodomyslné“— jak chlobněse vytrubovalo
při posledních volbách do zemského sněmu 0
dru. Karlu Grošovi — —

Chraň Pán Bůh Praha před takovými od
chovanci! Ti byli by s to dobrovolně postoapiti
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tězce dostane se oné známé ceny, na niž poražená
žádného práva dělati si nesmí.

Z výboru »Progressist-Clubu«
Bibiana Wickedova.«

sJitka vybraje, má mnohem větší sílu než
ta vytáhlá Bridesmaidoval«

»Sázím 4 libry sterlingů na Bridesmaidovu.«
Já 6 na Knecovula
Sázelo se, rozruch byl veliký v celém okolí.

12. dubna se protivnice utkaly. Šly na sebe
hrdinné. Zépas byl veliký, zoufalý, až konečně
upocená brunátná Jitka Kneeova položila svou
sokyni, zsinalou, vysílenou Hedvičku na obě
ramena. Rozhodnuto| Bunting byl Jitčin|

»Ubohbé děvče, ta Bridesmaidova«, povídal
starý kancelista Meddler před Buntiogem, obránila
ac výborně, každou chvíli jsem si myslel, že tu
Knecovic koblihu složí, ale chodák je do vás za
milována, celé noci oespala, plakala, vysílenábyla,
není divu, že podlehla. No, ženicha ona vždycky
dostane, hezké je, její tatík má pro ni uloženo
120 tisíc liber, tak co? Chvilku bude sice plakati,
ale ženský pláč je jako jarní déšť, hned uschne|
No, ale vám, pane Buntingu, tu Kneeovou ne
přeju, tu bych spíš poslal zápasit po cirkusech a
ne k oltáři. Ta má sílu, to mále Kývaje hlavou,
povídavý Meddler odešel.

Bunting byl Jitčin, vyhrála si bo hrdinné
V zápase, sle vzsl si 16. června o 11. hodině do=

polední za choť svou čeřnookou Hedviku, jejíž
očka vábila půvabem neodolatelným, majíce vpo
zádi krásnou duhovou zář 120 tisíc liber ster
lingů. Ženský Progressist-Club za tuto henebnou
proradu Hedviku vyloučil ze svého středu, ač by
to byl musel udělat tak jsko tak, poněvadž pro
členky vdané byl uzavřen, Jitka Koecova:stala se
příští rok náčelnicí sportovního odboru, jejž při
vedla ku zdárnému výkvětu,

židům v Praze jednoho dne staroměstékoa
radnici.

Jak ohtějí samovalé obecní ce. Abdoza a
Kocourkov byla jak známo dvě města, kde důly
se podivohodné příhody, o nichž dochovaly se
ssjímavé zprávy v dětských pohádkách aš po
naše dny. Zejména koconrkovští konšelé oge
žili se ze všech sil, aby aplatňovali podivu
hodné své nápady, jimž tak bned na světě ne
bývá rovno. Poněvudě jsou známy z dětských
báchorek, nebudeme ce jimi blíše sabývati.

Vážnou konkurenci nápadům kocourkov
ských konšelů zdá se, že badou dělati nápady
vycházející ze staroměstské radnice. Ještě ne
minulo v pražské veřejnosti rozhořčení, vyvo
Jané neslýchaným sdražením sazby aa elek
trických drabách a již opětně nové překvapení
proniklo do obecenstva, tentokráte zcela

!

V době, kdy všeobecnými snabami epěje
lidstvo ke zvelebení celých krajů, v době, kdy
zakládají se spolky okrašlovací, kdy i holé
stráně přeměňují se svěží zelení v háje, kdy
cesty stromovím se vroubí a tisice a tisice 6a
zenic ka podobným účelům přátelé přírody,
jednotlivci i spolky zdarma rozdávají, kdy
takřka všeobecnou dobročinnosti zvelebují se
dědiny, obce i města ve směru okrasném, vpadli
ze staroměstské radnice těmto ušlechtilým sna
hám v bok neobyčejným usnesením: Zvýšením

poplatků na hřbitovech Olšanských. Dosah tooto usnesení jest nesmírně neblahý, neha
manní s přímo neuvěřitelný. Pietaa úcta k po
zůstatkům zemřelých vede pozůstalé, aby pe
čovali o jich hroby. Je to většinou chudší
třída obyvatoletva, která nemůže stavěti ná
kladné hrobky, která nemůže dopřáti si pře
pychových pomníků, a dává proto svoje hroby
obkládati drnem. Obložení drnem podmiňoje za
letní doby i zalévání, ježto by jinak obkládání
rovů bylo úplně bezáčelným. Doposud platily
se za obložení brobu 4 koruny, a podobný
obnos se platil i za zalévání. Nadále jsou zvý
šeny tyto poplatky o korunu.

Než, tažme se, proč jsou tyto poplatky
zvýšeny? Jaký důvod vedl, že má býti méně
zámožné obyvatelstvo pražské noceno ke zvý
šeným poplatkům, když, jak známo, hřbitovy
Olšanské vynášejí ročně čistého užitku ma
80.000 korun ?? Kam tyto peníze plynoa? Jest
zajisté v dobré paměti čtenářů tohoto listu,
jaká překvapení připravoval inspektor Olšan
ských hřbitovů Fr. Hubáček sbora obecních
starších zvláštním svým bospodářetvím na Ol
šanských hřbitovech. Rostliny, které správa
hřbitovní potřebovala, objednávala z Drážďan,
Erfortu, Berlína, jako by pražská obec neměla
své vlastní obrovské zahradnictví, nevydršo
vala množství zahradnického personálu, a ja
koby vůbec nebylo v Praze žádných amělých
zabradníků,kteří platí obrovské obecní poplatky
a json takto opomíjení, když jde o podobné
obecní dodávky. Nejsou to případy akutečně
neavěřitelné 1

Ba vyšly oa jevo tehdy věci ještě podiva
hodnější. Na Olšanských hřbitovech jest nad
bytek studní, z nichž voda úplně dostačaje na
veškero zalévání hřbitovní. Správa hřbitovní
za souhlasu inapektora dala vak přeato přese
všechno vodu na hřbitovy dovážeti ve vosni
olch. .. Tím vším vznikly veliké a úplně aby
tečné výdaje, kter5 správa hřbitovní chce nyní
krýti zvýšením poplatků, bestak jiš dosti zaač
ných, na úkor nezámožných tříd obyvatelstva.

Lze si domysliti, jaké toho budoa ná
sledky, že mnoho brobů zůstane neobložených,
a še tím i pieta k mrtvým atrpí.

Jest o podivem, že na radnici staroměstské
nenašel se povášlivý člověk, jenž by byl po
dobné usnesení znemožnil, jenž by byl před
čímsi podobným varoval. Chce-li pražeká obec
Šetřiti, mohla tak učiniti jinde, Již častěji měli
jeme příležitost poukázati k nemírnéma mrhání
penězí pražského obyvatelstva, ba zbytečnému
vyhazování peněz při různých „representačaích“
výletech do ciziny — —

Sanovati Špatný stav pražských faaací
uvýšením poplatků hřbitovolch, jest kousek
hodný konšelů v Kocoarkově.

Láteráti a umělci podporovaní | Josefem
Hlávkou. Z umělců a růzvých literátů, které
zemřelýzakladatel České Akademieajejí první
president stavební rada Josef Hlávka štědře
podpororal, pouze jediný, a ajce Jaro Hilbert,
uznal za dobré po amrti Hlávkověpronósti
v časopise, do něhož obstarává divadelní kritika,
trochu mnoho slov. Náš list jediný to byl,
jenž přibil jednání Hilbertovo na prkna ve
řejnosti. Napsali jsme tehdy, že tento člověk,
sabezpečiv se bohatým eňatkem (dostalose mu
věna na sto tisíc zlatých), neostýchal ce zašá
dati zemský výbur království Českého, aby o

al slálým slušným a milosti, vadě
nechce dopostiti, aby ho šena šivila! Myslíme,
že mladý, zdravý člověk při trošce jenom



dobré vůle může uživiti 00 sám, tím více, še
bolatým eňatkom má esnedněnu starost“o ro
dinu. šero Hilbert však smýšlel jinak, a kdyš
zemský výbor zcela správně jeho málo mfstnou
žádost zamítl, nestyděl se požádati o podporu
mecenáše Hlérku — — — Štědrý mecenáš mu
dával vypláceti sž do své emrti 100 sl. mě
etčně.

Není to povátlivý zjev?
Vypravoje-li dlouze a široce Jaro Hilbart

po smrti Hlávkově, že sám zvěčnělý mece
náš ho vyhledal (11), míní nasypati Jehkověr
ným lidem písek do očí, ježto doklady na pří

S hajch místech json doposud po ruce s datema čísly.
Zaznamenáváme ten případ výstražný,

ješko něco podobně odporného u nás dosud seneudálo.

Obrana
© účincích křtu prý pochybojí sami

katolíci. Tak soudí židovský „Rozvoj“ (27.
března) dle řeči Lichtensteinovy o Wahrman
dovi. Kofže Lichtenstein pravil, že Wahrmand
jest původu židovského a tím že tedy se vy
světlují jeho útoky proti našim dogmatům.
„Rozvoj“ tedy s různými „vtipnými“ poznám
kami soodí, že dle řeči Lichtensteinovy na
židy svátostné účinky křto nepůsobí -- prý
semi „klerikální“ antisemité proti svátostné
povaze křtu břeší, pochybojí o pravém křes
fanství pokřtěných židů.

Na tato chytrou sofistika židovského listu
ovšem by stačila odpověď krátká. Kdokoli při
jímá svátost svatokrádežně, nechtěje spolapů
sobiti 4 milostí Boží, kdo Be dá pokřtít jenom
k vůli kčefto nebo z jiných čistě světských
příčin, ten pokouší Boba. A s takovým chytrá
kem Bůh zázraků dělati uebude. A kdo jsa
pokřtěn, činí z jízlivosti opak toho, co mu
víra přikazoje, jest horší než člověk nepokřtě
ný. S Kristem cbodil také Jidáš, u přece po
jeho mrzké zradě nepochbybovali apoštolé o
blahodárných účincích milosti Boží.

„Rozvoji“ sekunduje „Čas“. Jak také ji
nak? To připomínáme, že i realisté dokazovali,
jak výtečně působí křest realistický. A přece
se tolik zklamali. Vyčetli sami plno chyb proti
realistickému programo dru Herbenovi, Machar
sám psal o bankrotu hamanity a češství této
strany. „Časa“, pokřtěnému realistickou vodou,
dokázáno, jak bezectně falšuje smysl výroků
samých pokrokářů. „Čas“ napomínal k slašno
sti a zatím sám otiskoval sprosťácké a nespra
vedlivé útoky Macharovy. A ejhle! Přece
jenom panstvo nad lidmi pokropenými nezoafá,
ač napsalo všelicos o „travičích“ realistických.
Tedy napřed nahlédnoati do vlastní dílny— a
pak soudit logicky|

Politický přehled.
„| Zase to všecko visí ve vzdachu. Kritické

situace nastala ve Vídni po problášení ministra
spravedlnosti dra. Kleina v rozpočtovém vý
bora. Čekalo ee dychtivě, jak ministr zakročí
proti vzpouře německých soudců v jazykové
otázce, že u německých soudů musejí dbáti
dosad platných jazykových nařízení a že pře
stane zpupné odmítání českých žalob a podání.
Ministr Klein svým problášením neaspokojil
ani Čechů ani Němců. Ministr sice utnal právo
Čechů va české vyřízení a jednání o všech
soadů v Čechách, uznal platnost jazykových
nařízení, pokáral odboj německých soudců, ale
ani slovem neprohlásil, že se také vláda po
stará, aby německé vondy zachovávaly dosud
platných jazykových nařízení Stremayerových.
Odpověď tato nám nikterak stačit nemůže,
čeští poslanci žádají nejpřísnější provádění
platných nařížení. Češimají zatím ml'et, tak
radí bar. Beck i mipistr Klein, než bude vydán
chystaný jazykový zákon, a Němci mohou po
rošovat platná nařízení dá). —Odtud poselstvo
české rozhodlo se vyvstati proti rozpočtu.
M.aví se od odstapu ministra Kleina, obou

českých ministrů i o krisi celého ministerstva.
Minister. předseda bar. Beck snaží se vše arov
pati, porada stíhá poradu ... Zdá ae, že do
hody docíleno nebude. Němci povoliti nechtějí
a Češi sa šádnou cenu povoliti nesmí. —
Otázka universitní v rozpočtovém výboru sně
movny vyřísena nebyla, přijata jen resoluce
Žáčkova, aby vláda vykonala co nejdříve notné

ravě. Toť všecko, jeme zase tam jako předtím.
Velké rostrpčení způsobeno na Moravě

odročením zemského snéma, který sotva se
sešel, rozbit byl posl. dr. Stránským ve spojení
eposlanci strany lidové, pokrokové, suc. de
mokratické s Némoi. Z toho radost mezi Němoi,
fe práce sněmu zmařena,žeČeská většina oká
malase tím jaksi nezpůsubilou. Ovšem mosel
přijít český člověk, vlastně pokř. žid Stránský,
aby zmařil. práci českých lidí s poubébo záští
proti straně katolicko-národní. Poslanol strany

katolicko-národní v provolání veřejném s roz
hošijenímodmítajíkuždouzodpovědnostsa dů
sledky tohoto ogadného čína, vzoášejíce ve
řejně na ony poslance strany lidové, pokro
kové a 80c. demokratické těžkou oběslobo.

Za příčinou uzavření rakonsko-nherského
vyrovnání dostalo Ae vyznamenání ministrům
dr. Derachattovi, dr. Korytowskémua celé řadě
úředolků. Mezi vyzoamenanými není ani jedi
ného Čecha, z čehož také nejlépe viděti, kolik
českých úředníků jest v jednotlivých mini
sterstvecb. Tuké oherští ministři Košut a Da
rápyi byli vyznemenáni.

Do Vídně přijel německý říšský kancléř
Bůlow k návštěvě ministra zabraničních zále
žitostí: přijat byl také císařem v andienci.

S raským návrhem oprav pro Macedonii
soublagí plně i vláda rakouská, italská afran
coužzská.

V Petrohradě odhaleno policií spiknatí
proti velkoknížeti Nikolaji Nikolajeviči. Také
zmařena ©vzpovra černo-mořského | |cdstva,
kterou připravovali roští revolucionáři.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Smlřie. V neděli dne 29. března odp.

konal katolický spolek v městském hotelu spolko
vou schůzi za velikého účastenství. Přednášel p.
redaktor Fr. Šopka z Hradce Králové. Poněvadž
p. redaktor znám jest z volebního bojiště jako
výtečný řečník, naplněn by. sál nejen členy, ale
i bosty z místa i okolí. A pan řečník nikoho ne
zklamal. Přednášku jeho řadíme mezi nejlepší,
které kdy v našem spolku byly předneseny. Slova
p. přednášejícího, který mluvil z nejhlubšího pře
gvědčení, že bojuje za pravdu, která jednou musí
zvítězit, přesvěděovala, poučovala i povzbuzovala.
Škoda jen, že p. řečník který líčil nám poměry
u nás v Čechách v ohledu národobospodářském,
kolturním i národním, nemohl užiti k obrazu tomu
avěti jších barev. Skatečnost však, třebas by byla
smutoá a nepříjemná, zůstává přece jen skuteč
ností, před níž těžko zavírati oči. Národohospo
dářky hyneme, kulturou se Bice cblabíme, ale
nejeo meziprostýmlidem,nýbrži mezi ioteliigencí
jest až příliš mnoho surovosti; národní naše práva
ve Vídni nejsou respektována, poněvadž nemáme
schopných a nezištných vůdců Palačtí a Riegrové
již vymřeli, a za ministerský frak udělá se dnes
všechno, při čemž prospěch vlastaí jde nad pro
spěch vlasti. A místo aby vedoucí strany 8e svými
předaky bleděli národ náš hospodářsky, kulturně
i v národnostním ohledu povsnésti, do omrzení
opakují ošumělé fráze o Čercém nebezpečí klerikali
smu, se všech stran bijí do katolíků a majíce plná
ústa svobody, neštítí se ani nejhrubších násilností
jedná-li se o nás katolíky, jak se ukázalo v Brně,
kde katolíci od blasatelů svobody, voloosti a bra
tretví surově znásilňování a do krve stýráni. Proto
peukazujme na Francii, i a nás v Čechách pro
katolíky nsstala doba vážná, burcující ospalce
ze spánku nečinnosti k čilé práci. Slovy nadše
nými a působivými mluvil pan řečník ke konci
ksrdci přítomnýchmažůvi žen, vybízejevšechny,

dež, které patří badoucnoust, vychovávali, a aby
šířili všemožně katolický tisk. Hlučný, zasloužený
potlesk rozlehal se sálem, když p. řečník překrás
nou svoji řeč ukončil. — Ve volných návraích u
pozoroval vp. kaplanF Novotný,že „Volná my
Šlenka“ bode vydávati proti „Sv. Vojtěcha“ list
„Havlíček“ a varaje před listem tím, který pro
pagovati bude v rodinách bezbožectví; dp. kate
cheta J. Vík. valetoé vybízel ku práci na poli
katolickém, nočež, kdyf jednatel p. B. Bartošek
p. řečníkovi poděkoval, schůze předsedou dp. Fr.
Frydrychem skončena. Zdař Bůh!

Z Pardubic. Zdejšíkatolickénár. jednota
pořádala svoji půlletní valnou hromada za období
od 18. Hjaa 1907 do 25. března 1908. Pan jed
netel přečetl správa z poslední schůze; pokladník
p. Fr. Malý osnámil sa půlletí příjem267K23 h,
vydácí 185 K 16 h, takže v hotovosti sbývá 82 K
8 h. Nadto kmenové jmění obnáší 933 K 63 bh.
Shromáždění vsdalo fankcionářům blučaou pochvala.

Katolická márodní jednota v Nov.
Bydšové koná v neděli dne 12. dubna t. r. 0
5. bod. odpol. členskou schůzi s přednáškou p.
sekretáře J. Možíka z Hradce Králové o poměrech
katoliků v naší době.

Zprávy místní a z kraje.
Pastýřský list dp. biskupakrálové

hradeckého dra Josefa Doubravy pojednává pře
nvě'čivými a jímavými důvody o vsnešeném tro
jim útadě církve Kristovy. Ke konci výsnamného
tohoto listu ualezáme případnou vzpomínku na
dvojí jabileum, kteréš badou rakonstí katolíci
slaviti. Je to zlaté jubileum kečšské sv. Otce Pia
X. které připadá na 18. září b. r. a dómantové
vladateké jubileum J. V. císaře a krále Fraatiška
Josefa I., které padá na den 2. prosince b. r.
Rřineseme v příštím čísle význačná místa pastýř
ského listu, jenž bude pěíští neděli dae 5. dubna
předčítáns nyvěříclonlid

Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou:p. Jaz
Selichar, farář v Kemeničkách, za laráte do Něm.
Rybné; p. Josef Kepl, kaplan v Chrasti, za faráře
do Svojanova; p. Josef Prudič, kaplan, za admi

pistratora v Nebovidech;p. Theod.p kaplanv D. Libchavě, za kap!. do Mladých Buků ; p. Jan
Kovář, kaplan v Žacléři, za kapl. do Roketnice;
p. Josef Valente,kaplan, sa sdmínistr. v Bermar
ticích; p P. Sales Sommernitz, O. S. B., obdržel
jurisdikci pro klášter v Broumově; p. P. Frant.
Kubíček, S. J. a p. P. Autonín Eisner 8. J., ob
drželi jurisdikci pro Hradec Králové. — Na od
počinek vstoupil: p. Jos. Paner, farář v Jablonci
n.J. — VPánu zesnuli: p. Frant. Lang, (V Vulu.),
farář v Bernarticích, + 16. března (naroz. 1849,
vysv. 1874), p. Jos. Šádek (V Vuln.), děkan v Ko
pidině, + 30. břesna (naroz. 1833, vyav. 1860). —
Uprázdněná místa: Bernartise, fara, patron. náb.
matice, od 20. března; Kameničky, fara, patr. náb.
matice, od 1. dubna; Jablonec n. Jiz., patr. Jang
hr. Harracha, od 1. dubna; Kopidlno, děkanství,
patron. Ervína hr. Schlicka, od 2. dubna 1908.

fehůze městské rady dne 30, března,
Offortním řízením, omezeným na místní živnost
níky, zadá se oprava lavic škol obecných, jak
achváleno bylo mfstní školní radou ze dne 16.
března t. r. Schválen byl návrh městského zahrad
níka p. Valeše na vysázení polí při městské vo
dárenské stanici v Plotištích anglickými slatými
zimními parmenami. — Výkaz pokl. hotovosti ze
dne 16. března t. r. byl vzat na vědomí. — Panu
Jos. Horáčkovi v Sezemicích vyplatí se za kapří
násada pro rybaík „Boadničku“ částka K 601.83
a p. F. Kovaříkovi, bostinskému, pronajme se prodej
pokrmů a nápojů na dobytčím tržišti do konce
roku 1908. — Žádost p. VÍ. Zd. Panouška za udě
lení koncesse ku provozování živnosti elektro
technické postoupí se živnostenskému odboru. —
Projeví se souhlas s prodloužením smlouvy na
další 3 léta o čistění stok v budovách vojenského
eráru. — Schváleno bylo prohlášení, učiněné
v zastoupení obce technickou kanceláří při komis
sionelním řízení, konaném o parcelaci č. kat. 972
na Slez. Předměstí. — Panu E. Hajlichovi, ho
stinskému, pronajme se zahrádka před divadlem
za obvyklých podmínek a s tím, že převezme
zodpovědnost za poškození stromů a keřů a péči
o čistění její. — Dámekéma pěveckému spolku
„Eliška“ zadá se divadlo Klicperovo na den 12.
dubna t. r. ka koncertu spodmínkou, že dohodne
se s jednotou div. ochotníků „Klicpera“, jíž pů
vodně na den ten divadlo bylo propůjčeno. —
K žádosti p. Karla Kubišty zavede se plynové
osvětlení do hostinských místností v jeho domě
čp. 299. — Objednají se mosaikové dlaždičky od
fy. Bárta a Tichý v Praze. — Vypíše se konkurs
na místo kostelníka při kathedrálním kostele av.
Dacha. Jedné žádosti o mimořádnou podpora ne
bylo vyhověno.

Šlechetný přítelmládežo studující,
svěčnělý p. JUDr. Frant.Srdínko, emer. advokát,
který od roku 1876 byl členem výbora a od r.
1898 náměstkem starosty spolku na podporu chu
dých studujících v Hradci Králové, pamětliv jsa
vždy homanních účelů spolku, uložil dne 20. dubna
1907 v záložním úvěrním ústava pro jmenovaný
spolek obnos 500 K. Jako za života zosnůlého
dostalo se mnohého štědrého daruz ruky jeho pro
chudé stadenty, tak také velkomyslný ten.0 odkaz
bude zdrojem stálébo příspěvku, usnadňuje poslání
spolku pro studující tak důležitého. Badiž mu za
chována vděčná pamět!

Okraňlovací spolek v Hradel Král.
konal minulého týdne valnou hromadu za obry
klého účastenství členstva. Čiúnost Spolkováome
zovala se lonského roko na sady oa Žiškové nám.,
jež opatřovala květinovou výzdobou. Ačkoli s mi
nulého roku mnoho 8e zachovalo, pokud ovšem
pro nedostatek sklenikův uchovati se dalo, spo
třebováno přece nově na 6600 sasenic pelarg snif,
begnnif, lobelek a j., coš vyžadovalo značného ná
kladu, nehledíc k toma, že všechnu práci délni
uickou opatřovala sl. obec sama. Po celý rok sta
ral se spolek o to, aby stromoví a přírodních krás
vůbec v celém okolí šetřeno bylo, a nemohl-li sám
ve prospěch věci přímo zakročiti. upozorňoval pří
slušné činitele žádostmi nebo dopisy die potřeby.
Zvláštní diky jest vysloviti sl. městské radě, kcerá
snaby spolku vědyochotě podporovala, sl. Besedé,
která místnosti své sdarma ku pořádání schůzí
spolkových propůjčovale, sl. redakcím, které zprá
vy spolkové ochotně ve svých časopisech uveřej
ňovaly,a všem, kdož peněšitými příspěvky k usku
tečnění snah spolku dopomáhali, sejméva: sl obci
královéhradecké (dar 400 K), Spořiteloé (800 K),
okresnímu výbora (80 K), Záložad (50 K). Zál.
Úrérnímu ústavu (5OK), Pravovarnímu měšťaastvu
(20 K). Příspěvky členské činily 689 K 60 b.
Všech členů čítal spolek v uplynulém roce 224.
Protože lonského roku prázdné záuony v městských
sadech z jara dlouho působily neutášeným dojmem,

se spolek o to, aby aady.letop záhy
s jara květinami byly ozdobeny. Ze tou příčinou
naséseno bylo jiš koncem min. roku celkem na
7500 sazenic pomněnek a macešek. Také letní
květinovou výzdobu městekých sadů vzal si apulek
letos na starost, a provedena bude pod dozvrem
móstekého sehradníha p. Valeže. Bobužel maubo.
atratil spolek letošního roka. úmrtím snalogtilého



člena výboru, zahradníka p. Fr. Valeše a nedlouho.

po něm nednavného, pro krásu přírody vědpadŠeného starosta p. JUDra. Fr. Srdíaky. Oba za
jistili si v dějinách spolkučestnou památku. Vo

stavojící schůsi výborové svolení Da pp.: ©.k.vládní rada Jos. Novák, starostou, V.Špalek, ob
chodník, místostarostou, J. Hofmano,správce nem,
pokladníkem, J. Růžička, pekař, rev. úětů, ovič.
uč. J. Oehm jednatelem. Ve výboru zasedají pp.:
e k. r. z. 6. J. Bartbeldy, m. jož. J. Janča, Jos.
Jelínek, mydlář, m. lékař MUDr. O Klumpar, J.
Podhora, zabradník. Nábradníky jsou pp.: J. Ko

pecký, vrch. tě. stroj., prof K. Krýsl, J. Řezníček,
inž. stroj.
| Stromkovom olavmost naoslavajubilea
J. Veličenstva uspořádaly 1. dubna zdejší obecné
a měšťanské školy, zasadivše v Žižkových sadech
dvě jubilejní lípy. Průběh slavnosti byl v kuždém
ohledu zdařilý. Za přítomn sti sbromážděného obe
eenstva i zástupců místní Školní rady s p. sta
rostou dr. Ulrichem v čele předoesl žák III roč.
měšť. školy J. Demuth případnou báseň k oslavě
J. Veličenstva. Pak promluvil p. feditel A. Šeda
loyální řeč, v níž věcně ocenil zásluby J. Veli
čenstva o rozvoj říše a blaho národů. Žactvo, pro
volavší slávu císaři pánu, zapělo císařskou bymou.
Na to p. ředitel Ryba promlovil o původu a vý
samu stromkových slavností. Po jeho řeči zasa
dili šáci a žákyně měšť. škol dvě lípy vkaeně
ozdobené stahami národních barev. Siuvnost za
končena bésní, kterou přednesla žákyně III roč.
měšť školy K. Zámostná, a zapěním národní hymny.
Mravní význam stromkových slavností jest pro
žactvo nepopíratelný, Učí se vážiti si přírody, chá
pati a oceňovati dobrodiní stromů a rostlinstva
vůbec pro lidstvo, varuje se pak zbytečného ni
čení stromoví a květin. Kde možno jest slavnosti
takové pořádati v rozměrech větších, na př. vy
sázením celých stromových alejí, jest význam alav
nosti takové značnější. V Hradci Král. však json
regulační poměry dosud provisorní, proto nebylo
možno uspořádati slavnost větší.

Zebchodníhogromia vHradel rá
levé. Druhá řádná valná hromada 8 nezměněným
programem odbývá se v úterý dne 7. dabna t. r.
o 7. hod. večerní v zasedací síni městského £a
stupitelstva za každého počtu členů.

Oprava. Ve (fenilletonu minulého čísla
v sedmém sloupci čti: „Jestliže 1 piastr, mající
40 para, se rovná asi 24 baléřům, pak musí býti
1 pára penisem velice nepatruým, rovnajícím 80
06-h, tedy asi jedné polovině nušeho haléře.“

V panoramě Národní Jednety Se
verečeské v Hradel Králové zaBílouvěží
vystavuje se ve dnech 4. až 10. dubna t. r. další
řada obrazů ze sbírky cesty Vrázovy po Americe,
předvádějící zajímavý karneval v Měridě a zbytky
indiaoské slávy v Yukatanu.

s JUDr. Fr. Srdimko. Dne 26. březnaskonal emer. advokát p. JUDr. Fr. Srflínko u věku
71 let. Byl zakladatelem a prvním starostou >Če
ské Besedy«< v Liberci, místopředsedou královéhra
deckého spolku ku podpoře chudých studujících,
předsedou okrašlovacího spolku atd. Zesnulý byl
vždy upřímným a obětavým vlastencem. V posled
ním pořízení věnoval 2000 K na »Svatobor«, 1000
K Ústř. Matici Škol, 500 K Národ. Jednotě Se
veročeské, 500 K Nár. Jedn. Pošumavské a 500
K spolku pro podporu chudých studujících v Hradci
Král. — Pohřeb jeho konán v neděli 29. března
za veliké účasti všech vrstev zdejšího a cizího obe
censtvra. Čestná mu paměť!

Obchodní a šívnostomská komora
východečeoská. Opětný mocný projev za zří
zení šesté obchodní komory v ách se sídlem
v Hradci Králové stal se na krajském sjezdu ob
chodnictva v Jičíně v neděli dne 22. března. Na

pořadu schůze nalézala se též otázka zřízení ob
chodní komory východočeské, o čemž referoval
městský radní p. Edr. Hamzík, obchodník vJičíně.
Po krátké debattě, kteráž byla pro Hradec Král.
velmi lichotivou, a v níž konstatováno s povděkem,
že Hradec docílil potřetí souhlasu velkolepé vět
šiny, přijata tato resoluce: >Vyslechnuvše důvody
opětných a nesčetných stesků na stranické jednání
obchodní komory liberecké, která vůči českému ob
chodu a průmyslu své poslání neplní a plniti ne
chce, připojujemesa k tisícům projevů a žádáme za
neodkladné zřísení šesté obchodní komory pro vý
chodní Čechy se sídlem v Hradci Králové. Uzná
váme, že Hradec Králové pro svoji territoriální po
lohu v přirozeném středu průmyslu, obchodu i aítě
želeeniční všech krajů příštího obrodu komorního,
jakož i z jiných velmi vážných důvodů, jež v pa
mětním spise, podaném vys. c. k. ministerstvu ob
chodu uvedeny jsou, jest nejvhodnějším pro sídlo
budoucí obchodní komory. Žádámečeské poselstvo
aby s celou energií otázky zřízení východočeské
obobodní komory se ujalo a ji adárně ve prospěch
českého obohodu a průmyslu rozřešilo.« el

Škodlivá ochota. Městonaševyšlovatříc
německému židovskému fabrikantovi s ochotou větší

neš některému Čechovi. Továrna jiš vesele pracuje

a při voje prý také již luštěníotázky národnostní— jak 60 ostatoě snadno předpokládat. Stále
určitějise tvrdí, šena 40 německýchrodinděl

nických te de našehoměsta Nu —Apnastanou obciza ochotu starosti s německou šk

-© Dramat. sdrušení „Tyl“v Hradel
Hrálevé sehraje v sobotu dne 4 dubna 1908
ve prospěch podpůraého fonda II. a IV. šivno
stenského společenstva v Hradci Král. novioku a
repert, hra Národ. divadla v Prase: Samota. Di
vadelní hra o třech jedo. Napsal ALJirásek. Na
studoval a ve scénu uvedl K. Paul. Začátek o půl
8. bod. večer. Konec o 10. bod. večer. K před
stavení tomato maloval nové dekorace a dekorační
přístavky dle vzoru Národního divadla dekorační
malíř p. R. Zeial.

Proslýchá se, že „Spolekmajitelů domů
v Hradci Králové“ vyloučí ty členy, kteří se svý
ením nájemného odkládají.

Na Pražském Předměstí se silněagi
taje proti připojení k Hradci Král. Hlavně pou
katoje se k tomu, že nelze očekávati přízoě pro
tuto novou část měste od některých členů nynější
městské správy, kteří se vzpouzejí proti usnadnění
další úpravy nových částí města na bývalých po
zemcích bradebních, ačkoli jest toho ve prospěch
města našeho nalehavě potřebí.

Pustá rvačka ma Pražském Před
městí. V neděli 29. brezná před 11 hodinou v
židovské kořalně děsný ryk. Najednou se vybrnuli
ven maži a ženy, lítaly facky, nastala rvačka v
prostředku silnice, až vlasy vstávaly. Jeden muž
ležel na eiloici, drabý ho mlátil do obličeje holí,
ženy se o porašeného tahaly. Krev stříkala jako
při porážce. Jiný účastník této sváteční zábavy
vytahoval nůž, atd. Věru hrozoý pohled. Kolem
jdoucí žasli, ale domácí říkali: „C> pak tohle !
Taková podívaná tady není ničím vsácným“ Za
řevu a zmatku aprchl právě jeden beznohý. Ně

kovýmto způsobem. Na Praž. Předměstí se do ud
nezmohli na zakoupení zvonečku ke klekání,k po
hřbu a pod., zato však tam mají Ústav, kde se
rozpaluje kuráž. Všickni slušní občané zdejší mají
takových poměrů až po krk dost.

Valná hromada člomstva „Středo
labského komitéte“ se bude konativ ne
děli dne 5. dubna 1908 o 10. bodině dopoledae
v místnostech velké zasedací síně obchodní a živ
nostenské komory v Prare. -- Poznámka. Přihlášky
členské díti se mohou během schůze u pokladníka
p. V. Pilaře, objednávky časopisu „Střední Labe
upravené a uplavněné“ u jednatele p. V. Váni.

Z Nového Hradce Král. Na oslavaJ.
Veličenstva uspořádala zdejší obecná Škola strom
kovou slavnost tím, že vysázela alej na tok 1v.
ataré cestě, vedoucí ke Hradci Král. O významu
jubilea promluvil p. řídící učitel V.Machek.

Z Kuklem. „Místní odbor ÚstředníMatice
školské“ a „Občansko-živoostenská beseda“ pořá
dají dne 5. dubna v hotelu „Šrajbr“ Čechův večer.
Na programu jest přednáška, recitace s zpěvy. Při

"večírku provedena bude sbírka ve prospěch Če
chova fondu. — Zdejší ochotnická jednota „Tyl“
provedla dne 29. března na paměť 1OOletých na
rozenin J. K. Tyla „Strakonického dudáka“ e pří
padoým proslovem před zahájením hry. Kus, ač
velmí dloubý na poměry nynější, neunavozal.
Soubra — až na menší chyby — byla správná,
což svědčí o dobré režii. Škoda, že nebyly pro
vedeny zpěvy, které kos tak oživají. Návětéva byla
velmi četná. — Zdejší školy pořádaly v úlerý dne
31. března stromkovou slavnost na oslavu 60letého
panování Jeho Veličenstva. Program byl pestrý a
dobře volený, a zanechá jistě vzpomínku v srdci
mládeže Školní.

Z okresn mechanického. (Pokra
čování). Když byla vypsána svého času volba
okresního tajemníka pro okres Nechanický, tedy

rada Harrachovského panství Jan Vaníček
dal návrh, aby byl zvolen tajemofiem okresu
nechanického právník, muž gradnovaný, pouka
zuje k tomu, že v okr. výboru zasedají mužové
De docela zákonů znalí a že v právníka as
tesne okres práv snalého obhájce ve právních zá
lešitostech, že nebude míti větší slnžné a že okres
ušetří a nemusí ve právních zálešitostech míti
advokáta. Toma páni starostové venkovských obcí
neporosumělí; za etarodávna říkalo 8e těmto
úředotkům při obci obecní syndikas čili obecní
písař, při okrese avykli říkali okresní písař —
tehdy byli těmi písaři neprávníci. Když nyní ta
a tam zvoleo právník, jmenují jej „obecní nebo
okresní k“, a tak dnes všude at právník
či neprávníkříkají „okresní tajemník“. Ale větší
hodeost — více požadavků; tak i při okrese Ne
chanickém musilo býti obeszeno ještě jedno místo
podtajemníka a anad též slaby, a tím vzrostly
také roční gáše a okresní vydaje, ač Necbanický
okres je jeden s nejmenších a nejchudších. Větší
hodnost přinesla s sebou vměšování se do obec
nich či okres. záležitostí těchto okr. tajemníků a
sároveň vyvíjeli vliv, který sluší jen okr. starostovi
8 okr. výborem, nebot kde tento veliký vir vy
víjí podřízený úřední orgán, tam je výbor sby

,tečný — a jsou to páni kejvalové. A nepahkdybytakový úředník měl práva na universitě odbytá,
aspoň by mohl okres vésti, výboru okr. poroučeti,
alepřečlstisinějakýten$semtam,tonepostačí;
zač bytaké stálo stadiam práv? Tím však nejame
proti tomu, pokud to ještě jde po starém způsoba,
Še okr. tajemníkem nemusí býti právník — ba
doncně už bude všude, ale jen kdyby tes
člověk“násdetřil! Ale vědychyhoršíslužebník

nešli skutečný a vzdělaný pán. Takový bývá
skromaý a pokorý a vlídný a šetrný. U nás
však ta šetrnost a skromnost není vidéti sni ve
městě ani v okrese. Obrovaké kdluby do nekonečna
jeví se v obecaím a okresním rospočtu, které dósí
rozvášného| Člověka,©Nechanické samosprávné
okresní a obecní hospodářství na 100 let předem
sadlažuje měšťany a lidi, kleří se ještě ami nema
rodil. Půjde-li to tak dále, bude tolik dlahů a
poplatků, že pod almi obchodní a řemesloý i ze
mědělský lid v Nochanicích a okrese úplné klesne
a upadne! Ale zatím politikové vedoucí okres a
obec starají se o věci malicheraá, nepotřebné,
které do jich oborů nenáleží, a tak dle přísloví,
kdo se stará o cizí, přichází o avé. Nové, sby
tečné silnice ku dráze, která ještě není, povolo
vati, ohostinec „U nádraší“, které v Nechamicjch
není, se postarati, nový hřbitov, když starý dosod
postačaje, projektovati, aby se za ve.ké peníze
prodalo zase něčí pole na břbitov a aby na ném
daleko od města leželi ti, kteří uvrbnou břemeno
na potomky, aby ani na jich hroby nevidělia jim
klnouti nemohli, že je zadlažili Staré domy ku
povati draho, stavěti přechůzky a můstky třeba
židovi do krámu ne z potřeby pro Veřejnost a
ašitečnost, oýbrž z osobních zájmů, aby pak po
platníci komplex pozemků vymaenóných, vyvlast
něných, draho vykoupených zaplatili a jedootlivec
Bi pomobl — to je péče a starost orgánů. V ta
kovém chudém a malém okrese má platiti zásada:
savésti rozumné hospudářetví a pov.lovati Jen to
lik vydání, kolik má okres a mésto příjmů, dále
atarati se, aby okresu a městu příjmů přibývalo
a zbytečných kompl:x4 na zbytečné věci draho ne
kapovati. Neuvalovati na okres, obce, měst a tím
také jednotlivce nesnesitelné břímědiubů, nechla
biti se tím, že velikáš obecní či okresní tu a to
provedl, a neuvésti, že se to stalo na účet po
platn'ctva se ztrátou nezávislosti, 8pokojenosti a
blabobyta občanů, Věcí zbytečné nepovolovati —
a pamatovati, žeokres sténá pod břemenem dlub?
— i jeho jediné město Nechanice. Chce-li tekový
velikán něco podnikati na korporaci samosprávné,
nesmí z chytrosti vymábati auhvenční oblivečky,
býčky a prasátka jen členům výboru a boháčům,
to není žádná rovnost, nýbrž subsence má býti
na taková díla « na takový předmět, ze kterého
má užitek jak boháč tek chuďae; přechůzka musí
býti ke kapci jsko ku hbkynáři, když k putyce,
tedy také ke kostelu; subvence nesmí padnont
na diety, nýbrž oa vóc úžitečnou a všeobecouu,
nejde to, aby poplatníci se naučili snadno a rychle
platit a dlahby dělat a sástapcové jejich diety
rychle a suadno brát!

. Přednáška v Nechanicích. „Dycky
prej se Bačaláci divili, proč by jejich ženy suby
tratily — pověděla stará bába pemzlíkem, že prej
do nich taze melou jazykem“ — Tohle mi na
padlo, kdyš jsem nedávno doma u nás na té za
padlé vesnici četl veliký Červený plakát, na němž
velkými literami stálo, že v Nechanicích, to je
naše okresní město, konati se bade velká před
náška o úkolu ženy v politickém životě, a že ji
míti bude jakási občanka Strnadová až odkudsi
z Prahy. To bude asi moc učená ženská, když
takble může jezdit po světě a poučovat své s0u
družky. — Musím se zeptati své staré, sda by
nechtěla se jít na něco podívat, trochu se poučit
a vsdělat, bestoho se jí pořád něco na mné nelíbí.
A potom chuďas doma nic neužije, ať tedy jde 8e
trochu povyrazit do města. Řekl jsem jí tu tedy,
a ona hned byla při tom, jen z té cesty měla
stracb. „No, víš co, koně nemají co dělat, tak se
projedou, a dostaneš as tam dobře“, usoudil jsem
já, blava rodiny; ona, jsouc pralašnou, bned bylá
při tom. Avi 6e nemobla dočkati té neděle, aš
vystoupí sestra a soudrožka a občanka Strnadová
u Praby, aby osvítila satemnělé dosud mozky
tenské. Tak si aspoň chudák stará myalila. Proslm
vás, v Praze přece musí býti učenější lidé a tedy
| ženské než zde u nás na vesnici! Jako nic me
trvá na světě věčně, tak ani ten týden déle ne

dicům. Počasí bylo krásné, a proto přišlo tam
dosti lidí. Já myslil, že se tam v radnici bude
mluvit proti mošům, proto nechtěl jsem občance
překážeti, zašel jsem si na sklenka pěnivého moku
a tem jsem očekával ovoji drahou polovička. Ne
trvalo to dlouho a ut byla tu! To jste ji ale
měli viděti! Haed se do moe pustila, že mám mít
aspoň já rosum a nemám ji posílat na schůse, kde
se o ženách našich mlarí, jako by byly všechoy
jen bloupé, všechny pravý opak fen anglických,
kde prý cbodl na schůse, tam řečaí, dělají do
politiky, bojají za hlasovací právo více neš maši
a podobně. Chuděrka má zlaté, myslila si, še naše
ženy jsou dosti vsdělané, kdyš řádně vychovávají
děti své, pečlivě starají se o svoji domácnost:
le úplcé spokojenosti mužů svých, a najednoa zde

slyší, to še je hloupé la Soudroška 124pomočla říci, kde nas udé feny vešmou
Čas, kdyš kdětem si oemobou držet slaškua
gurernantiu. Snad v Angiii mají automaty na va
fení, prádlo, správu šatů a snadi na vychovávání

— avšekmy sdenio takového nemáme 6



Až bade tem stát rovnosti m úplodho blahobytu,
pak snad si nebudou muslt naše žany nic kapovat,
pek dostanou vše sdarma od státu. Na zpáteční

.- cestě se mi chudák rozplakala, co prý Bevšecbno
dovědělaod té občanky Strnadové. Níkdy by si
to prý nedovedla pomyalit, co naše děvče, které

---byle- nějaký -rok v klášteře na vychování, tem
v tom blášteře skusiti musilo. Tam prý děvčata
sa trest musí otvírati jazykem poklop u záchodu
— © ona ta naše holka trpělivá ani se nám 0
tom slovem nezmínila! Iou, socialistická soudru
byně, která ani kláštera neviděla, musí tobo přece
více vědět než děti, které tam i více roků po
bedon. Ona to ví z bratrských novin, a ty děti
jen z vlastotho hloupého rozumu a ze zkušenosti.
Tavé si zejela Bpanilomyslná řečnice do necha
alekých pp. učitelů: že prý jsou tuze klerikální!
To mohl hned každý poznati, že to je cízí ženská.
Necbaničtí pp učitelé a klerikélní! Dobře ještě,
že známý mi již od loneka jeden p. učitel obhájil
čest svých pp. kollegů a odrazil od sebe banu
klerikalismu. Učitelé prý klerikálolmi nejsou, avšak
klerikálními jsou prý slečny ačitelky, vychovené

Proč pak ani jedna z vás nepovstala a neodmítla
toto tvrzení vašeho p. kollegy? Já ovšem nevím,
čim jste se prohřešily, že jste byly klerikálními
nazvány, avšak musí to býti něco přece jen hrog
mého! Avšak nic sí z tobo nedělejte. Ženy roz
hodně nesouhlasí e přednáškou, a samy odsuzují
tu, která ani mrtvému ministrovi Kaizlovi pokoje
nedala. Vědí dobře, v čem sp čívá pravé poslání
ženy, a badou-li ucbázeti 80 o právo volební,
učiní tak po svém přesvědčení a ne snad po vy
slyšení řeči občanky Strnadové. Tolik uvědomění,
vzdělání a rozhledu mají i o nás Ženy a nepu
třebují osvětlování až z Prahy Rozumí se, že jsem
také pro vyšší vzdělání lidí véech, tedy i žen.
Ale ten, komu se nelíbí ani pracovité a tol:k sta
rostlivé ženy ka olické, jež tuk pečlivě děti vy
ebovávají, měl by se napřed postsraci, aby měly
k dalšímu sobevzdělání v:ce Času a penéz. A pc
židovštělá sociální demokracie spíš penize ždímá,
mož by je dávala. A surovými hrubostmi sociali
stických listů vzdělají se naše ženy teprve až
příliš málo!

Z Pardubie. I dívčí mládež suroví.
Docela už v Americe nevědí si rady 8 nadějnou
mládeží a volají po metle. Jest to u nás lepší?
Ale nesmí 8e o tom mluviti, a všecky ty mravní
poklesky musí se co nejvíce zakrývati, aby se to
zdálo aspoň celkem dobré. Na školách referuje se
© mráavném chování žactva vždycky tak, aby na
hoře páni byli spokojeni. Ale pravda to není. Svět
chce býti klamán Podívejme ge třebas na Pardu
bice. Mezi školní mládeží našli se už rafinovaní
zlodějové, kteří dovedli obratně ulomiti zámek,
vybírati kostelní pokladničku, kteří za bílého dne
kradou v krámech překvapujícím způsobem Našli
se ižáci, kteří byli stižení poblavní nemocí. Není
to nic nového, že žák pobrozí učiteli pěstí do očí,
že mu nadá před spolužáky, že namaloje 8 cyni
ckým smíchem nejošklivější věci na tabuli u pří
tomnosti učitele pro nehoráznou „legraci“ celé
třídy. To je ve škole. Ale což když ta naše mlá
dež vylítne ze Školy! Béda tomu, kdo jí přijde
do cesty. O tom všem bědno mlaviti. Ale nej
smutnější jest, že surovost zmáhé se teké mezi
mládeží dívěí Doklady. Žákyně z měšť. školy

cházejí ven. Vtom jim přichází do cesty kněz.
4 zdaleka si něco šeptají. Drze pohlížejí na

Iměze, a nevyhne-li se, vrazí ae smíchem do něho.
Sotva zašel několik kr.ků, pokřikují: Kacíř, kacíř,
kacíř. — Jinde. Dívky kráčejí, vedouce se pod
paží ve veselé náladě. Zase jim přickází vatříc
kněz. Musí honem uhnouti aby do něbo něžné
pohlaví nevrasilo. Holky to pozorují a dají sedo
hlnčného smíchu. Sotva zajdou, obrátí se honem
s posměšně volají: „Raku líbám, ruka líbám.“
Áno, zdárná mládež, chlouba vlasti a to i v Par
dubicích!— Zachránil vlak před vyši
nutím. V minulých dnech obíral se přes trat
státní dráhy „u zámečku“ blíže Familie říd ačitel
p. Fr. Tomášek z Černé za Bory, K svémo úžasu
zpozoroval, že fůra plaá písku, jedoucí přes trat,
uvázla mesi šraňky v tom okamšiko, když na
dvoukolejné trati s ubou stran přijížděly právě
v rychlém tempu dva vlaky. Než se nadál, přisu
pal vlsk osobní a celou silou vrasil do fóry 8 pí
skem, která se svým obsahem se převrátila na

dále. Ale v tom jiš blížil se vlak nákladní ke
bromadě plaku a trosek, zekrývajících kolej. Pan
učitel vida, že by sotva vlak mohl takovou kupu
písku proruziti, aniž by se vyšioul, a největší
rychlostí a námahou rukama odmetal nejsilnější
vrstvu, tak že lokomotiva prošla © největší sice
námahou a za strašného praskotu, ale stastně
přece místo nebezpečí projela.Celá odálost jest
předmětem soudního řízenía p. Hdící jako sa
chránce vlaku žádá celým právem přiměřenou od

nu Realfa plo arbnol v dhole esí tu posud tento způsob (
vání zaveden, ale p. dr. Záhoř zprahy udi tu
aspoň začátek. Přijel minolou neděli do Pardubic
6 měl tu v Měšfanské Besodě za anssistence inž.
Újška,docentačes.techaiky, n 0tomto
"Předměte. Zásluhu o to má ubský svobodo

klob dr. Záhoře schválně kpřešaktoohjninsl8- prd »1 pře údywe

ukázal hodně pokrokovým astskal si přízeň zdej
ších pokrokářů, libojících sl v takových peprných,
proticírkevatohtbemat :ch. Srobodomyslným pánům
jedná se tedy tolik o židovskou přízeň. že jim
aspoň tímto spůsobem přicházejí vatříc. Za takové
dolísání dočkají se co nejdříve v „Osvětě lida“
náležitého vděku Ale patří jim to. Nic jiného
nezaslouží za svoji obojetnon povabu a proto jde
to 8 nimi přese všechno namábání pořád s kopce.

Z Hořle. Hrabě Sternberg v „Lidových
Listech“ píše: Jest starou, známou skušeností, še
v Bakousku jest velice anadno státi se slavným.
Cesta ke slávě vede přes — rouhání. Výrok ten
všeobecně o Rakouska řečený platí zvláště o Ho
řicích. Zde kdyby nevím kdo vystoupil, třeba
člověk mravně i ap'lečensky zkažený, jak začne
štváti proti nábolenství, rozuměj katolickému, na
dávati kněžím, „klerikálům“, posméch si dělati
z institucí církve katolické, -— už je slavným člo
věkem. Tyto duy laciným způsobem vzešla sláva
v našem městě redaktorce „Ženské revue“ s Brna,
el. Zd. Wiedermaonové. Slečna přijela na pozvání
šesského sbora vadělavacího, aby zdejší ženy po
učila o úkolech kultarních a národních. Toť se ví,
reklama se dělala věnde, a proto účast byla. Nej
více bylo holčiček, které si přestaly nedávno bráti
8 panenkami. A před takovým tedy — z větší
části — publikem jala ae al. redaktorka bušit do
katolické církve. Zpověď, kněži a vše, co se jí do
krámu hodilo, svým řečnickým uměním neborázně
pocuchala. V té části asi dostoupila vrcholu v řeči
své, neboť dostalo se jí takového „bravo, výborně“
a potlesko, že musela výroky své opakovati. Né
kterým však damám byly ulečniny výroky o ka
tolickém náboženství přece poněkud sprosté, a
proto přednášku opostily. Byly t zajisté dámy,
v nichž náboženský cit nevybynul, a které přišly
slečnu W.edermannovu poslechnout, myslíce, že
něco v pravdě vzdělávajícího uslyší. Ale zmýlily
se. Ano, pomalu přednášky vzdělavacího sboru
budou horší, než řeči socialistických štváčů. Jen
vytrbejte tedy náboženství, víru ze srdcí všech|
Uvidíme, kam pak národ s vaší kulturou dospějel
Snižovala jste, slečno, křesťanství, které so stalo
přece dobrodiním pro všechny a pro ženy zvlášť!
Zapomněla jste, čím byla žena před Kristem ? Ne
víte, že křesťanství postavilo ženu na roveň muši?
Nečet:a jste nikdy Nový Zákon? Štvete a nevíte
přoti čemu! Myslíte, že posměchem, který si dé
láte z toho, co jest mnoba milionům svato, vzdi
láváte? Pak jste hrozně na omylo, a ti, jiš vás
pozvali, též. Poslyšte, co praví V. J. Dušek ve
„Zvonu“o výchověa vzdělánímoderníhočlověka:
„Vrcholem zušlechtění povahy člověkovyjsou umění
a nábožeoství.“ „Posledním pak sloupem všeho
jest náboženství Rozum bez náboženství jest loď
bez kormidla. Ať kamkoliv ce atíkáš — neunikoeš;
ať čímkoliv se podpíráš, klesneš. Ničím nelze za
měniti, co je podstatou a emyslem života.“ Jestliše
jste přišla, slečno redaktorko, vzdělávat, pak —
pravda — v Hořicích je toho mnoho potřebí.
Velký materiál ke svým přednáškámvzděl svacím
byste nasbírala, kdybyste tak slyšela, jak se ty
vaše mladé posluchačky večer na promenádě baví.
Uslyšela a uviděla byste zábavu, které snad aci
mezi vojáky a služkami není. Tu by bylo potřebí,
abyste jim řekla, že je to neslušné, že svojí po
věsti ubližují, sebe nijak nevzdělávají, še hrabnou!
Ovšem — vás sem nopssvali lidé, abyste ideály
křesťanské chválila. Věděla jste. jak se těm lidem
zavděčiti. — Odbočka křest dělnictva má se čile
k světu. Dae 15. března byl sehrán na viastní
scéně obraz ze života od Hermanna: „Zachyčen
proudem.“ Měli jsme velkou obavu, še kusem tak
těžkým, který namnoze vyřadoje velkého umění
hereckého, nebude první vystoupení zábavního od
boru šťastné, zvláště když byly jen dvě zkoušky
na jevišti. Ale naše obava Be ukázala lichon.
Herci-ochotalci ukásali, že vše procítili a shostili
se úloh výborně. Hra se všeobecně líbila, tak že

se přišli podívati. Zaslechli jsme, kterak jeden
s nich vyšel ven a sděloval dvěma naň čekajícím:
„Človéče, nabito, nabito! Vidíš, co „kozy“ dove
dou? Já to vždycky říkal!“ Ano, nkázali jeme
vám, co dovedeme, že se umíme bariti a vzdě
lávati lépe nežli vy! Proto chceme dále 6 obutí
pracovati, abychom vám ukázali, že dovedeme
ještě více, že křesťanským sociálům náleží ba
doucnost! Zdař Bůh!

Ze Wmiřle. V neděli dne 92. března po
Hádal „Odbor Severočeské jednoty“ přednášku o
poměrech na Slovensku ©Dopisovatel, referající o
této schůsi v „Ratiboro“, stěžuje ei na malý počet

posluchačů. My katolíci sympatieajeme a trpícími
bratry, vědyť trpí to dobří katolíci a mezi nimi
katoličtí kněší, a proto úplně schvalujeme, aby
lid český, jemuž poměry na Slovensku jsou ne
moose úplač neznámy, o poměrech těch byl infor
mován. Při této věsk příležitosti nespokojenéma
dopisovateli vysvětlajeme malý počet posluchačů
tím, že asi vše zavinila osoba samotného „čtoucího
řečalka“ Bude-li podruhé vyvolen řečník vážný,
který by dovedli mluviti pěkač pomalu a zřetelně,
Jsme jisti, že poslachačů sujde se daleko více, tek

pak třeba psáti jízlivě a nemístné o
hnilobě, mosikách aneb dokonce a poměrůna Slo
vemska přijíti až na visitaci. Jeou lidé, kteří
mermomocíchtějísestátslavnými,a kdyšnemo
hou jinak, skoužejí to (m, de neprogilaví a 20

napíší mic, aby se neotřeli o katolíky. Prolo, ať
žije volnost přesvědčení!

V Týništi m. Orl. černá mrákava
se rozptyluje. Fonká do ní totiž extra-pokro
kář p. učitel Koláček, který obce být atůj co stůj
bodné populárním aspoň nějakým pokrokem. M 
bou-li býti pokrokoví učitelé poslanci, proč by se
nezaleskl v slavozáři pokroku on sám aspvů jako
řečník? Vždyť přece patří do cechu — a do po
krokářského tábora přijme se každý, kdo se při
hlásí. A čím více proti „klerikální tmě“ bojoje,
tím se mu více tleská, ať uš povídá cokoli. — U
nás cedale ozoamovaly, že bude přednáška o utr
pení slovenského lidu pod vládou Maďarů. Věděli
jsme předem, že tohle bude pro p. učitele spíše
sámipka k útočení proti sám katolíkům. Vždyť
snáme tohoto avětlonoše, který vyniká jedině svojí
protikatolickou pózon. Jest ovšem rád, když o ji
ných Jeho vzácných vlastnostech raději veřejnost
mlčí. Nezklamalo nás očekávání. Pan učitel nám
přeč:tl (má rád jistotu, abysi to nepopleti) útoky
na naši církev a její hodnostáře. Prý také jistý
biskup měl na zadní části oltářeobrazy nemravné;
jméno jeho prý nezná (Jest tudíž patrao, že jest
p. učitel bodné karážný a silný v tvrzení, ale
slabý v důkazech.) Schůse navátívená asi 36 lidmi,
většiuou chlapci, zvrhla se vlastně v manifestaci
protikatolickou. Tak, tak! Z abohého utlačovaného
Slováctva kořistit pro pokrokářský krám! Může
svědomitý člověk říci, že takovým způsobem se
ujařmeným pomůže? Čekali jame, jak důrazně
zajede řečník do židů na Slováctvu, kteří lid ko
řalkou napájejí a tak jej o energii připravují.
Čekali jsme na výklad toho smutného fakta, že
židé tam jsou vesměs ve službách maďaronů jako
špiclové a udavači, začež se jim dostává od vlády
ochotně koncessí k zřizování nových kofalen. Ale
jaký by to byl pokrokář, který by chtěl otvírati
lidu zrak takovým způsobem? O židech se nesmí
říci ani pravda. To raději rýpati do krve vlastní
z bněvu, že táš zůstává katolická Utrpení Slováků
má se zooužívati ksozilování jedné politické kliky
v Čechách! VSzegedině nesedí žid jako mučedník
za Slováctvo, ale katolický kučz. A — snad proto
se mají mrskati katolíci! — Pane učiteli, dobrou
radu! Než vystoupíte a karatelským hlasem na
veřejné podium, Spravve sí laskavě dřív svoje
vlastní sáležitosti Domafváte-li se, že my katolíci
nepřemýšlíme, nic nepozorujeme, že si necháme
všecko líbit, jste na velikém omylu. Jiný opatr
nější by na vašem místě raději sedél v soukromí.
Vy se všsk takhle sám staráte, aby vaše málo
závidění hodné osobní vlastnosti pilněji se uvažo
valy. Jen tolik zatím na vaše kurážné vystoapení.
Nechceme rozdmychovati boj sami, nechceme dáti
takovému rytíti patřičnou odpověď hned. A'e bu
de-li potřebí, otevřeme knihu celou, aby se po
zalo, kdo všecko odvažuje se vésti lid „k vyšší
mravní a koiturní úrovni.“

Z BRokytma. VYneděli dae 29. března před
nášel p. sekr. Mužík v naší obci za veliké účasti
lidí se vsi naší i okolí. Mluvil o politické sitaaci
a dalších povinnostech katolíků. Řeč jeho setkala
se s bouřlivým souhlasem všech přítomných. I u
nás ve vsi začínají pokrokové rejdy. Obecní školní
rada, dooucena panem řídícím, jemuž je nábo
ženství troem v oku, odepřela místaosti školní ku
postnímu církevnímu cvičení, ač tato byla ve
škole konána po 52 let.

Z Kostelce m.©. KatolickáJednota v Ko
stelci n. O. pořádá v neděli dne 5. dubna 1908
v sále „na. Rabštejně“ divadelní představení Si
rotok Lowodský. Činohra ve 4 jedaáních oi J.
V. Lomoického. Začátek v 7 hod. večer. Předpro
dej lístků v obchodech pp. Hanuše, Hyblíka, A.
Karasa a © knihkupectví p. Kanoe. Dítky Školní
přístupu nemají.

Z Nového Bydševa. Pokrokářskýnáš
„Obzor“, jak jsme předpověděli, po tříměsíčním

blahodárném působení vysílením sabynul. Veškerá
lékařská pomoc byla marnou. Zato však pokrokář
ská medicina vyléčila náš lid úplně. „Obzorem“
sasadila si pokrokářeká strana u más ránu nežho
jitelnou. —
——Bleslo v Kladraboech. Jevištěm neoby

čejně krásné církevní slavnosti byly o minulé ne
děli Kladraby n. L. Slavilo se tam ukončení missií,
a při té příležitosti dalo si tam dostaveníčko celé
široširé okolí. Sešlo se tam účastníků ne na sta,
ale na tisíce. Kromě domácích osadníků byla tam
téměř polovina farnosti vápenské, dále silné zlomky
ze Žiželicka, Zdechovické a Přeloučska, vesměs te
avými duchovními, jimě v óale stál arciděkan dr.
Mrštík, jakožto domácí vikář. Úchvatná řeč na
rosloučenou p. převora P. O. Pospíšila působila
dojmem nesmasatelným. Ale ivšechno jiné, jako
ostatní promluvy, průvod k misgionářekému kříži
atd. bylo tak krásné, že to bylo pro obrovskou
většinu lidí něčím dosud nevídaným a neslýcbaným.
Každý myslící účastník besděky zatoušíl, aby ten
lid, který tak otevřeně k víře při mlssilch se
blásí, taképro veřejnost se sorganisoval. Pak
bychom my katolíci byli mocí nepřemožitelnou.

Bouře rozsuřila de ve středu odpoledne
„na Chlumecku a trvala více než hodinu. Blýskalo
se ahromburácel jako vlétě apři tom hustě
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e K46.88764,vloženona běžnýúčet více o K
182.716-1 vkladů na katšky kornn
9,067.982-66, na běžný účet K 1,344877-06, 6
hrnem K 4,400.859-72, by feb půjčekvypla
eeno méně o K 54092; zůstatekK 2,275.08967,
eskomptovaných směnek K 297.07752, vkladů
v jiných ústavech K 95441448, cenných papírů
vlastních K 833.987.50, lombardu K7.030 —, sá
lob k súčtování K 11.644-68, hotovost pokladní
K 16.590-10, obrat účetní a pokladní za čas od
1.jedna do 31. března 1908 K 7,861.600-28.

„% Čáslavě. Strašlivý případ, jehož není
pamětníků, odebrál se v minulých dnech v našem
městě. Manželka rolníka Bárty utopila tři své
dítky a sama pak skočila za nimi. Již dávno ne
byla veřejnost tak rozechvěna jako v tomto pří
padě. Nešťastné oběti soufslství pochovány byly
v neděli za tisícihlavého mamožstvíúčastníků na
ústředním hřbitově evangelickém, neboť jest rodina
Bártova vysnání evang. augsb. Hlas lidu praví, že
te tak stalo pro domácí různice. — V posledních
dnech měsíce března pohřben byl, jak známo, vy
nikající paedegog a vlastenec p. Weber z Pravo
milu. Jmenovaný pán byl naším čestným měšťanem
a velikým dobrodincem našebo c. k. gymnasia,
kterého zvláště v kritických dobách Gautschových
se vjímal. Proto veřejnost Čáslavskou bolestně
překvapilo, že město nijak neosvědčilo svému
čestnému měšťanu pohrobní pieta, ba ani na rad
Bici černý prapor nevyvěsilo, ač jindy není té za
pomětlivosti. P. purkmistr meškal ovšem těch dnů
mimo město; na kom jest tedy vina? — Na paměť
vsnešeného jabilea J. V. císaře a krále Fr. Josefa I.
usnesl se okresní výbor postaviti okr. chudobinec.
Budova projektována jest na místě nynějšího hřbi
tova u sv. Alžběty, který záduším byl k tomu ú
Šelu sa cenu 12 K za čtvereční sáh nabídnut. Ke
stavbě má se přikročiti co nejdříve,a dle povolené
sumy 200.000 K bude to budova velkolepá. Jubi
leum nemohlo býti jistě krásněji oslaveno. — Na
Ústřední Matici sebráno bylo v minulém roce na
ším matičním odborem celkem K 8177-77, z čehož
odvedeno do Prahy 8060 K. — Slovenský večer,
pořádanýčtenářskou'besedou,navětívenbyl dosti
slabě, ač členstvo bylo zváno listinou. V našem
obecenstvu jeví se vůbec nápadně chabá účast pro
večery kulturního rázn, nepředchází-li jim silná
reklama. Bylo by dobře, kdyby povolané kraby o
tomto zjevu uvašovaly a bez ohledu na různé o
kolnosti jednaly.

Agrární chbytrosti ve Vimařích u
Čáslavé Když jsme uveřejnili dopis v minalém
čísle Obnovy z naší obce, věděli jsme, že naši
agrární komandanti budou zle nakvašení. Neboť
dotknonti se jejich vzácných snah — je dnes skoro
urážkou majestátu. A nemýlili jsme se. Jejich
nervosně podrážděný výlev v Čáslavské „Pravdě“
to úplně dosvědčuje. Dopisovatel meletam. páté
přes deváté, vytýká věci, o nichž vůbec zmínky
nebylo, takžeze všebo jest patrno, jak se potěšil,
Ze si může na osobě nemilého obě starosty od
srdce smlenouti. Zdrávi užili! Leč mél pamatovati,

že neradno v domě oběšence mluviti o dpoaze.Především děkujeme za titul „velebné“ Obnovy;
povíme ovšem, jak by se redakce Pravdy potěšila,
kdybychom my opět užili názvu, kterým její or

n odpůrcové obdařili. Než bodsil „Velebná“
bnova stojí za svá slova a opakoje znovu, že

správa její s Vinař byla pravdivou. Dopigovatei
nasývá sice naši zpráva o 300 Kna Venkov py
ramidální lží a aoj se přitom nezastydí Nuže —
slevujeme 12 K, nebot předplatné na Venkov za
čtyři exempláře čiví ročaě 96 K a za tři roky
tedy 288 K. A ty má naše obec skutečné dáti.
Pravíte nato, že faktnm jest, že našemu p. staro
stovi nejedná se o to, rozpočter přijaté pološky
k výplatě poukasovati (t. j.to předplatné na Venkov),
nýbrž o mimořádné výdaje, které poukazoje, aniž
by si předem opatřil souhlas celého obec. výboru.
Ale proč pák jste tedy neschválené položky při
sehvalování účtů nevytkli, proč jste svým stranní
kem-revisorem proti nim námitky nepodali, proč
jste vůbec účty schvalovali, ač přece láska vaše
k starostovi po celý Čes jeho úřadování byla —
jak my hospodáři řkáme — jako valacha k hří
běti. Že by to bylo ze samé snašelivosti, kdo zná
Vinaře, ví, že ta vinařská soášelivost octls se až —
u 80nda. „A jak je to a tím malým člověkem ?“
ptáte se v umělém rozhořčení a bned jedním de
chem vytýkáte starostovi, že vyhrožoval kováři, še
povolil e katolickou stranou. Pozor na Árnto, p.
dopičovateli, lež má krátké nohy! Přidáváte ovšem
prý, abyste nemobl býti uchopen. Ale domníváte
se opravdu, že ten klerikál atarosta by byl tak
krátkozraký, aby kováři evaogoliku se vyčinil sa
to, Že nevolil s katoliky? Davro byste tobo byli
použili,a jak použili, když nenecháváte ani nej
menší maličkosti bez povělmnutí! Byl kovář po
vojšn k starostovi, ale víte proč? Proto, že proti
říd. p. n'iteli podal žalobu pro urážku svého dí
těte ve škole! A není to povinností starosty. jako
předsedy místní školní tady a vůbec blavy obce,

byla láaka k očitelstvo, činiti jinak. A"kdo větší
lásků udsteletvu maloval, neš právěpřed několika
jéště týdny —strana agrářní| — Daišítrumf váš
jest švérkoa oberní cesta ve Vinici, sá nějí prý
d Hlavaobce, ani by se, přesvědčil, obnos
vyplatila, Po- celý“čas
však starosté sám cesty mastarosti, nýbrš byli

k tomu volení dvačlenové výboru. Mimo to 08
Visici mají radaho adva výbory. Když starostovi
Jest přinesen od radního lístek nebo vzkaz, psk
myslíme, může se na to bezpečiti. Dáváte špatné
svědectví oněm faukcionářům, uvádíte-li, že při
dodávce štěrku staly se nesprávností, a nechť oni
ai to s vámi vyřídí sami. Podobně jest to i sobec
DÍmi cestami (píšete vaše, jako by byly starostovy)
a Bobecní silnicí. Na malicheruost, jakou je vaše
vtipkování o libosadu, odpovídáme: Povolte peníze
a uděláme vám „z dolíku“ třeba anglický nebo
francouzský park, kde na moderních lavičkách
badete moci spřádati sny o své proslulosti. A co
se týče kořaleční dávky, měli jste se vyjádřiti
zřetelněji, pak bychom vám zřetelně odpověděli.
Takhle však jdeme dále k otevřenější vaší ná
mitce, která ovšem jest tak správná ve své pod
statě jako všecko vaše předchozí povídání. Myslíme
tu klerikální vétšinu, které jsme se dodělali prý
Šalbou. Jakou pak šalbou? Vy byste si tak dali
šalbu líbit! Ano, zdálo se cosi o klerikální vět
Šině, ale jenom vám. My jsme tak domýšliví ue
byli, a skutečnost ukázala, že máme pravda. Bylo
to. právě při hlasování o Venkovu, kde se ukázalo,
že vlastně toliko dva členové jsou tak zvaní „kle
rikálové“ a ostatní šmabem agrárníci. Jest to 0
statně smutná zkušenost a poučení pro pány pře
běhliky, že ae jich nyní i vy zříkáte. Proto také
hospodářství obecní neleží v rokou „klerikálních“
ale agrárních. Ostatně kdyby i leželo, nebylo by
se zač stydět, třebas píšete, že, když tí nenávi
dění kortešové strany agrární se dostali do obec.
výboru, klesly přirážky z 96"/, na 43%, a dnes
že dosabují výše 69"/,. Sebechvála nevoní, praví
přísloví, Jest to nejlépe viděti, když uveřejníme
výši přirážek od r. 1896. V tom roce za minu
lébo starosty byly přirátky 959,. + roce 1897

1898a 99—45"/,;1900—779/: 01—689/,;02—329,;
03 —40',",; 04—60",; 06-—69%,;06—449,; 07
—669; 1908—699,. Ostatně proč jste přirážky
schvalovali, proč vydání navrhovali ? Čí snad sta
rosta hospodaří pro sebe? Či plýtvá obecními
penězi? Právě pořádek v obecním hospodářství
to byl, který proti starostovi tak moobé popudil.
Dražbou byl nucen přirážky vymabat, a když
nastoupil, nebyly od mnob'ch devět -roků přirážky
zaplaceny. A jest to dnes jebo snaha, aby se ne
plýtvalo obecními důchody, která vás proti němu
staví, protože nechce, abyste zbytečně čtyři, pra
víme čťyři exempláře Venkova z obecní pokladny
platili. To je faktam, p. dopisovateli Pravdy. Kdo
Vinaře zná, ten dobře ví, že až do říšských voleb
žili katolíci svorně 8 evangelíky, dva radní byli
evangelíci a stáli věrně k starostovi: jak se však
dozvěděli, že starosta zvolen byl okresním důvěr
níkem katolické strany lidové, tu rázem ge zvedli
a čtíce (l) volnost politického přesvědčení, snaší
se s přáteli svými ze všech eil a všemi prostředky
starostu, katolíka nejen jménem, ale i přesvěděe
ním, odstraniti. Pracujte tedy; leč kdo našeh» p.
starostu zná nejen ve Vicařích, ale i za obvodem
Vinař, ten si adělá už svůj úsudek — o vásl

Z Ronova u Čáslavě. Místníkatolický
vzdělavací sociální spolek „Rovnost“ pořádal na
den Zvěstování Panoy Marie spolkovou schůzi,
spojenou s přednáškou slečny A. Jakubcové, redak
torky „Jitřenky“ z Prahy. Aby nemohl sase
někdo vyčítati, ša katolická o.ganisace pracuje
jako krtci a z bázně před oposicí « „vědou“ ni
koho ku přednášce nepustí, povolen přístap též
nečlenům. Věak jich také přišlo! Byla to totiž
prvá schůze v Ronově, kdy předoášeti měla žena.
Dávoo před zahájením schůze naploén byl pro
storný sál „u Bradrů“ tak, že by bylo jablko ne
propadlo. Když pak po odpolední pobožnosti vy
hrnuly se zástupy lidu z kostela a jediným prou
dem ubíraly se do schůze, měli páni pokrokáři
nejlepší přílešitost uvažovati, že opravdu nad
Ronovem svítá Bylo to něco neobyčejného,co ani
v dobách volebních schůzí se nestal). Sál nabitý,
všechny vedlejší místnosti natlačené. galerie plná,
schodiště zacpané a před bostincem zástup lidstva.
Čítáme-li nejméně, lze odhadnouti počet účastníků
ua tisíc. Jak pak jej asi odbadnou páni dopiso
vatelé Pravdy| Ponóvadě slč. Jakabeová pouěkad
se opozdila, sahájil předseda p J. Novák schůzi
a udělil slovo p Fr. Satoriovi z Prahy, rodáku
bračickému. V pontavé přednášce poukázal týž na
nutnost katol. organisací nejen po gtránce nábo
ženské a politické, ale i morální a materiální. Řeč
jeho sledována s živým zájmem a zvláště líbily
se nám trefné pozoámky žen. Komu patřily, nechť
si je zapíše do památníku. Po p. Satoriovi ujala
ee slova slč Jakubcorá. Líčila postarení ženy

mlavila a přece přednáška její upoutalaa nikomu
nesdála se dlouhou, ač atmosféra v sále byla
brosaou. Proč? Protože byla přednáška věcná a
De, jak v Ronově často bývá, mlácením prásdné
slemy; byla pravdivá, neboť nesatajovala ani chyb
vlastní strany, a tato upřímnost táhne. Upřímnésa
jistě bylo vysvětlení, proč váší sii vzdělaný katolík.

papírových věnců, aptimoým bylo též odsonzení

kněší d la Vacek, kteří pro mandát Padák,náška
slešoy odadgjnáyle bonálirým potigskona vávde.
vyslovováno přání, abychom Častěji se tak scházeli.

Po řeči alč. Jaknbcové ujal 0e slova opětně pas
Batorie a na příkladech historických ukázal, co
dokáže obětavost jednotlivce a jaká sfla spočívá.
v řádně zeložené organisaci. Když pak p. předseda
třikráte vyzval přítomné obecenstvo, chce-li kdo
slovo nebo vysvětlení, nezvedle se ani raka. Kdo
mičí, souhlasí. — Končíme s dodatkem, že o zdar
celé schůze největší zásluhu měl neunavný p. S.
Handlíř. Jest povinností organisovaných, aby obě
tavost jeho usnali a lidi takové podporovali.

Od Donbravky. Co se páni ze stravy
agrární ústy svých předáků nachiobili, co všecko
zmobou řepařskou organisaci| Odpřísábnouti takřka
musil každý jiné přesvědčení, aby byl vzat do fe
pařské organisace; p. Švejk vyušil tobo i k po
mlavám proti našemu řšskému poslanci Šabatovi
— a tu máš, jaké to hrozné překvapení pro všecky
skutečné i zdánlivé agrárníky, když se najedaja
pronáší po našem venkově, že vynikající agráraík,
kandidát na říšskou radu, člen zemědělské rady
atd. p. Havelka bez obledu na jakoukoliv orga
pisaci řepařskou prodá si svou řepu sám! V prvé.
chvíli by se byl v jeho přátelích, sloupech a osla
vovatelích ani krve nedořezal. Lau proč by de
oblížel po jioých? On jako velkostatkář dostane
za své kvantum řepy vždycky, co bude chtít, «
vy ostatní —- pomozte si, jak chcete! A pak ať
se ještě píše na plakáty řepařské: Všichni za
jednobo a jeden za všecky! — A drubá rána sti
bnouti má agráraí straou v oejbližších spad mě
sících. Proslulý zakladatel ovocnářského družstva,
vyrábitel moštu, nájemce rybolovu, pěstitel drob
ného zvířectva, přispívatel do hospodářského listu
a kdyai redaktor jeho, udržovatel pokrokového
bnutí « našem agráraím podhoří, a t. d., ře
ditel měšťanské školy v Ronově pan Skočdopole
hodlá prý si změniti své působiště a od břehů
Doubravky přenésti všecky své soaby na břeh
Jizery. O šťastné Semilsko, zlekáš-li takového
muže! Kdo však bude třímat potom pochodeň
pokroku a volné myšlenky, kdo vybaví nás ze
středověkých vlivů, jež otravují náš duševní život
a kdy zasvitoe nám ta šťastnější doba, doba savo
body a duševní samostatnosti? Jak jsme to tak
k pláči dojemně četli v referátu o divadle £ Ro
nova. Hrozné, strašlivé pomyšlení! Aby tak od
nás odešel ještě p. M. Š, B, Ch., H. a ostatní
kus abecedy a jsme zničení nadobro!

Z Kelíma. Pokrokáři lhou všude, tedy i
v kolínském lístka „Česká Stráž“ (č. 13. pod
názvem „Fraška“). Dne 25. března pofádáva byla
ve dvorané zámecké restanrace spolková schůze
veřejná katolická, jež impogantním počtem vzrušila
a rozčeřila veřejnost kolínskou. Na schůzi tu došli
a také ji rozbili národní socialisté asoc. demokr.,
kteří po Čas přednášek p. Mužíka a dp. Cigánka
neslušně, drzým a sobě jen obvyklým způsobem
lomozili. Byl připuštěn k slovu národní socialista
Zajíc, který měl mluviti, jak bylo určeno, pět
minut: Řečnil věcí všelijakých a unoslýchaných,
obvyklých i svrchovaně nejapných, naivních i
sprostých, takže propukal v sbromáždění spra
vedlivý odpor. Sociální demokraté se chystali Za
Jícovi, še mu to povědí, jak to bylo s tou hra
Čířskou stávkou atd. Hluk byl veliký, ale vždy
se upokojil. Teprve, když pan Zajíc, který mluvit
přes 13 minut, ač měl mlaviti jen pět, nechtěl
přes zákazy pana předsedy Koudelky přestati
mlaviti, a národaí socialisté se sociálními demo
kraty počali řváti, rozpustil vládní komisař dr.
Rytina echůsi, která má v Kolíně výzoam daleko
sáhlý a působila mobutoým dojmem ne každého
nepředpojatého účastníka. Na radé a Červenobilé
násilalky nepůsobí ovšem už nic než Štvaní a
terror, tém není nic posvátn.m, ani jejích dů
atojnost lidská. „Česká Stráž“ pokrokové lše a
koná důstojně svoji „osvětovou“ akci, tím že
skroutila a eesměšoila ničemné řeči obou pp. re
ferentů. Pokrokový tisk jiný není a už nebude.

Z Mikolče m Nvitav. Dne 27., 28. a 49.
břesns t. r. odbývali zde dpp. Pachler a Klameth
O 8. R. av. missii, jejíž průběh a výsledek byt
skvélý. U stolu Páně bylo na 600 osob. V neděli,
poslední to den sv. missle posvětil vadp. P. Václav
Bier, probošt a bisk. mkař z Litomyšle, nový
krásný oltář Panny Marie Lardské, načež u téhož
celebroval první zpívanou mši sv. Oltář jest darom
nejmenovaného dobrodince. Všemtuto jmenovaným
důst. pánům voláme srdačněZaplať Pán Bůbl

Z Bozděkova u Police m.W. Dne29.
března t. r pořádala zdejší katol. organ. schůzi:
s přednáškou p. odb. učitele Fr. Havlíka z Hro
nova: „Z-mský pojišť. f -od císaře Frant. Josefa L“
Pan řečník milým předaesem osvětlil starobol a
veškeré pojišťování vůbec a výhody jeho pro ka
tdéno. Vybízel, aby každý letošní jubilenm našeho

ovníka oslavil pro sebe tím nejlepším způsa
em: totiž ukládáním na starobní rentu u zmíně

ného fondu. Vyslovujeme panu řečníku za jeho
námaba srdečný dik. Bylo by naším přáním, aby
váecky organisace naše napořádaly během letoj
níbo jub. roka každá podoba+u přednáška o foodu

by to Kus plodné práce na poli národohospodáte
skčm, jestliže by sejich lelóšním rokem co nej
vice u foadů toho pojistilo. Pan uč. Havlík by

Re aspoňv Anatky:okolí né is"jiÝ snad0. éČajky nouze nebyla.
" k? ufámev bojnéoáslédování.



Zpěvácký spolok „Jasoň“ v Něm.
Brodě pořádá v neděli dne 5. dubna (. r. ve
voraně Sokolovny Griegův koncert. Dirigent p.
K. Uoger, Laskavě apolnúčinkují: tní pěv
kyně pí. MazieMusifvá s Chrudi čny Bo
žena Stránaších, LudinilaRacková, i Nováková
s páni členové hodebního odboru s Humpolce.
Začátek přesně o půl 8. hod. večer.

Pokrokové červánky na Přibyslav
olsm. (Z východní části okresu přibyslavakého).
Dne 12. března jarý útok podnikaut na naši „zpá
tečnickou“ obec v „Osvětě lida“. Divná je ta naše
milá obec. Odepřela pořádání schůze tak zv. „O
světového svazu.“ ©My tady už totiž hodně jsme

- prokoukli; víme, že účelem tobo „osvěcování“ jest
výbradně dráždění katolictva. Chválu na Otce
vlasti, na Tomáše Štítaého atd. ti pánové nešíří;
také nám neradí, jak bychom se dostali z želez
sébo objetí židovského kapitalismu; o barbarských
násilnostech socialistů také mlčí. Zato mají spa
deno na ty jesuity, kteří již před několika sty
lety umřeli. Ovšem že nepovědí, jak vzorné byly
jesuitské školy, jak surově 8 nimi jinověrci za
házeli, ač předtím raději dávali protestanté děti
vychovávati jim, než skomírající „reformované“
upiveraitě atd. Nechtěli jsme tedy, aby do náší
ebce bylo zaseto símě strannické zášti. A tu po
kroková dušička se vymstila, vylila si bněv v „O.
lidu“, které tolikrát bylo jasně dokázáno bezectné
psaní. Fauatik si zalhal: „Ve východní části na
šeho okresu, na jednotvárné pláni bez zátiší, beze
stromů, jež v létě jest Saharou a v zimě Sibiří,
advibá svůj šindelový kryt vošnice, jež na mapce
okresu bude snad věčně označena skvrnou nej
temnější. A bůh suď, je-li v tom náhoda či prst
boží, že tato osada zcela ve shodě 8 okolní pouští
má i takové nepoetické jméno, jež jest symbolem
t hrozné doševní ponště uvnitř“ — „Hrozné“,
pomyslí si, kdo by neznal nepříčetnou zlobu našich
přítelíčků. Leč my víme, že ve stavu povážlivého
rosjaření lehce zrak mate. Není sice žádnou ctí
s tak jízlivým individnem Se zabývati, ale něco
povíme.Kdodo sebevlejeaš 36, pravíme třice!šest
sklenic piva, a mesi tím ještě nějakou čtvrtku ně
čeho ostřejšího, ten se ovšem na správnost svého
pozorování spolehati nemůže. Jen se divíme té
drzosti, jak si může takový člověk dělati úšklebky
a pracovitých katolíků, kteří na nehostinné půdě
pamábavým dřením a obětavostí tolik dokázali!
Stromořadí ve vzorném pořádku, obec obklopena
krásuou zelení stromů! Na zdokonalení komujikace
každoročně veliké obnosy se povolují; vzoraýstav
její cizí cestující velice chválí Také nezná alko
bolem popletený pokrokář naši Raiffeisenku, nezná
saše opořádané obecní hospodářství, Neví dle
všeho o mnobých moderních našich zařízeních a
mnobých mederních strojích hospodářskýchaj. v.

poctivých českých rolníků, že naše obec může se
státi jednoduchým pokrokovýmrozhodnatím Prabou.
Ať sám dá na to peníze, a my dokážere, že do
vedeme více, než si myslí. Ale kde pak! Třicet
šest sklenic! Chudák musí se tedy starati nejvíce
sám o sebe, když tolik apotřeboje! Zvláště ten
hrát má značnou svízel, když na cestě z hospody
musí běbati sem a tam, aby udržel zeměkouli
v pravidelném běhu, když tato hrozí vyšinutím
se správné koleje. A tenhle pisatel odvažuje 8e
s farizejským pohoršením problašovati, že mimo
vášeň karbenickoa a loveckou elyneme přísloveč
pou oábožnosti. Občane, zabraje-li se trochu pro
sábavu a oikoli z cikánské chuti po okradení
bližního, není ještě tak zle. Loví se tu — pravda.
Ale když tak pokrokáři připlete se mimo jednu
mušku ještě „muška“ jiná, pak střílí téměř jako
bez rozumu do všeho, co mu v cestu přijde —
jak patrno. Jmenujete nás sektou Z té sekty ne
pocházíme, která věří na původ člověka z opice.
Ale že někdy člověk — zvláště v pondělí — z o
pice přece povatává, o tom nás jistí osvícenci
hodné názorně poučili. Prý jeden takový „sektář“
v bostioci mrštil „Září“ pod stůl. Jakou pak jste
právé pil, že jste (ohle v rozjařenémsvém mosku
objevil? Tu „Zář“ jeden našinec nehodil v hospodě
pod stůl, ale v rodinném kruhu tam, kam patřila
— do kamen. Ina těch třícet šest a „ostrá“!
Tuky kdesi cosi o nevzdělanosti. I my vás poučíme
tak, že budete koukat, co všecko zná poctivý a
pilně čtoucí sedlák! Badete se dívat s otevřenými
ústy, že vám tam nebude chtit aci „jedna“, natož
téch „hloupých“ destatřicet.“ A ještě něco —
jakkoli nestojíte za to, abych se s vámi oběírnéji
mazal. Prý „nedělní odpoledne již z nedostatku
Jiné zábavy bývá zasvěcováno chlípnostem, pití a
kartám“. A toto drzé, prolbané nařknutí odváší

-Se napsali pokrokář? Pane pisateli, neznáte jistého
„osvíceného“ pána, jenž sám snamenitě hoduje, co
zatím manšelka a dítky trpí nousi? Neznáte toho
pokrokovce, jenž do sebe lije pivo jako do sudu,
k tomů vypije mnoho kořalky, a o němž se něco
šušká, že mu bude cosi ba ráz osudným? Neznáte
osvětáře, který o svátcích vánočníchvelikým řevem
při velikém pití dával na jevo svoji umravoěnost,
stěšoje si, že od chlastu mé na krku mozol?!
A mobil byste také vědět dobře, jak takoví kul
turníci provádějí banebnosti i oa dětech dvanácti
až třináctilelých? © A astakového tábora pak se
odvážlivě střílí osobními útoky. Máme se mazat
+odpovidánímna ty nenávistné záchvaty ? Znám jed

řadu zachovalým občanům, ač sám po uši zabředl
do kalu nemravnosti. Vzal ehudému děvěeti čest
a pak jím povrhl. Fuj '! Hambowbychom se mu
sili rdíli, kdybychom měli s rakou takových lidí

přijímati „osvětu a umravnění.“ pk zatím jsemřekl pro obranu. Nestačí-li, povím bezbázně urči
tější věci. — Paprika.

Antikvární

knihy
kupuje

knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Zalež. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady umožňují

sávod je jeho vyřizování objednávek
ještě téhož dne,kdy

stoleté trvání. dojdou.

gap- Sklad literatury esperantské. -Sm

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse v knihkupectvá p. Františka Hovorky
v Žitnéulicia vprodejinovinp. M Vlčkama

Příkopech.

De českých rakom dostalose zas kus
české půdy. Ceskobudějovická záložna koupila
totiž velkostatek Stráž u Jindřichova Hradce, jenž
patřil do pozůstalosti nedávno zemrelého velko
statkáře bar. Leonardiho. Němci přišli tau o vliv
v jiodřichobradeckém německém ostrůvku. Záložna
českobodějovická jistě nechybila touto koupí; kou
píla panství za 636.000 K, ač mělo drahdy cenu
5,000.000 K. A peněžní ústav tento by věra ve
lice přispěl k národnímu našemu zmohutoění na
smlšeném Jindřichohradecku, kdyby koupený vel
kostatek rozparceloval a prodal nebo pronajal
českým menším lidem. Prospěl by nejenom ná
rodní naší věci, ale také hodně vlastní pokladně.
Nemůže-li se vláda, případně země odhodlati kzá
chraně stavu selského zřizováním tak zvaných
rentových statků, mohly by počátek učiniti naše
peněžní ústavy. Tu by české záložny, spořitelny,
baaky nad jiné stkvěle mohly prováděti avé ná
rodní poslání bez újmy vlastní kapse. Zahouknout
třeba do našich bank, aby 8e tam trochu rozkývali!

Společnost Národopisného Musea
českoslovanského konala svoji valnou hro
madu. Z výroční zprávy Společnosti sluší zazna
menati, že Národopisné Museum neomesšuje 86
pouze na rosmnožování a pečlivé uchovávání sbírek.
Štará se i o vědecké jejich zpracování, jemuž slouší
měsíční revue musejní „Národopisný Věstník Česko
slovanský“. Mimo to, aby usnadnila vědeckou
práci svého členstva, udržuje bohatou odbornou
knihovnu (na 3000 svazků), archiv listinný a sbírku
fotografií, jež čítá nyní 2962 čísel. V uplynalém
roce -pořádaloMuseum dvě výstavky a pracovalo

př o instalaci oddělení zemědělského, jež —
umlsténo v samostatné budově — bude otevřeno
obecenstvu letošním letem. Oddělení zemědělské
retrospektivy bude jedním z nejzajímavějších
pražských musel — pravé to museum práce.
Ž ostatní činnosti byla udržována zvláštní akce vo
věci lidového a domáckého průmyslu, sbírání ma
teriálu o lidovém léčení a lékaření a prováděna
evidence sbírek soukromých. Zpráva o činnosti
musejcí byla také valnou hromadou jednomyslně
schválena. Při tombyl vysloven dík poslanci G.
Maštálkovi, který oceňoje rozsáhlou Činnost mugea,
přimlouval se v rozpočtovém výboru poslanecké
sněmovny, aby Společovsti Nár. Mosea Česko
slovanského byla svýšena dosavadní subvence. Na
to ustanovilo se nové předsednictvo rady masejní,
jíž v čele stojí jeho předseda univ. prof. Dr. A.
Kraus.

Ledkování zelí před deštěm se dobře
osvědčuje. Ve velkém, asi tři neděle po sásesí
roshodí se ledek mezi přísadu, což po 4 nedělích
se opakuje. V malém vysype se kávová lžíce ledko
okolo košťálu v podobě věnečku. Kromé ledku
hodí se pod zeleninu v jesení rohové piliay, před
sázením zelenioy fosfáty, kaioit, později za vlhka
tekutéhňojivozáchodovéa mošůvkasedoporačaje.

Kolíky mehnijí tak rychle, když
čerstvě rubané dřěvo, pořízem zhlazené, ihged
v teplé mígtaosti močíme ve obladném 2—3 proc.
roztoku modré skalice a pak podstřechou je přes
léto necháme úplně vyschnout.

Písočnaté půdy se značně zlegší.
„vázh„a omnjjmevlájmbohem—Jaginoe —AV.

když vlčák je v plném rozkvětu, zaořeme. Tím se
půda obohatí dosíkem, kterýž lupins s ovsdaší
pobleuje a v kořínkácb ukládá, aje lóš rozmnoží
se prsť humnovitá, již se půdě pípečnaté volite
nedostává.

Dřepčíci se nemsadí na záhonku,když
hned po výsevu poprášíme zábonek smíšeninoa
sazí a vápna. Rostliny za vlhké rosy poprášené
sádrou také nenapadají.

(Zasláno).

Katolickémulidu
v Čechách.

Poslední dobou vytvořila se v Čechách mo
hutná politická strana katolického lidu, v níž
čestné místo zavjímají příslušníci výrobních
stavů. Všichni příslušníci katolické lidové strany
tvoří velikou jednotnou rodinu, která je ovlá
dána jedním duchem a jediným společným
zájmem kulturním. Jednotná tato duševní spří
zněnost má však jeviti se též zevním viditel
ným znakem křesťanskévzájemnosti; proto jsme
založili pro celé království České jubilejní
vzájemně dobročinný živnostenský spolek „Cha
ritas“ se sídlem v Hradci Králové, jenž by byl
též stálou upomínkou démantového vladařského
jubilea J. V. císaře a krále Františka Josefa L.

Účelem tohoto nového spolku je: a) Pod
porovati zesnulého člena spolku zbožnou modlit
bou a b) podporovati pozůstalou rodinu jeho
hmotně.

V Písmě sv. čteme, že zbožný muž Josef
z Arimatie vystrojil ukřižovanému Spasiteli po
čestný pohřeb a tím nám křesťanům dal příklad,
že dlužno mrtvé uctivě pochovávati. Při úmrtí
živitele anebo matky rodiny zvyšuje Často
hmotná bída příšerný ráz smrti a přivádí zdr
cené členy rodiny na pokraj zoufalství. V tomto
těžkém okamžiku bývá naděje na okamžitou
peněžitou výpomoc pravým strážným andělem.

Spolek náš požaduje od svých členů malý
členský příspěvek roční (nejvýše 1 K) na správní
výlohy, zato však žádá ode všech členů po
2 K při úmrtí každého člena a došlé tyto
úmrtní příspěvky všecky věnuje beze srážky
pozůstalé rodině. Dle počtu členů řídila by se
z počátku výše této podpory. Časem doufáme
dospěti k pevně stanovené cifře podpory. Lišil
by se tedy spolek. náš od pojišťoven, kde pro
podporu 1000 K musí se platiti po dlouhá léta
30—50 K ročně, svou dobročinností, protože
by všecky došlé příspěvky také nezkráceně vy
platil. Správa spolku povede se úplně bez
platně, a funkce budou čestnými. Doufáme, že
spolek v krátké době dostihne počtu nejméně
1000 členů, a při tomto počtu úmrtnost členů
nebude značnou. Dle zkušenosti úmrtnost při
1000 členech bývá 6—10 případů. V našem
spolku bude moci některý člen za několik
ročních korun pojistiti své rodině několik tisíc
korun. Je jisto, že by byl těch několik korunek
pozůstalým vdovám dal darem, kdyby byl o to
požádán, vždyť soucit v lidském srdci nehasne
ani v nynějších zištných dobách, ale ježto da
roval tyto korunky ve svazu, zabezpečil si i
pro své drahé skvělou výpomoc v případě úmrtí.
Spolek náš je založen na půdě křesťanské
lásky, která nezůstává bez odměny.

Je nutno, aby přihlášky dály se ke spolku
hromadně, aby podpora mohla vypláceti se ve
slušné výši. Členové dříve přihlášení budou
ve značné výhodě před později přistouptými,
neboť budou platiti v tomto prvém roce jen
malé zápisné (2 K) a malé členské příspěvky
(ročně 1 K). Příspěvek úmrtní 2 K zůstane
pro vždy. Postupem času každý člen svými
jednotlivými splátkami získá si ohled na své
oběti, a proto pozdější členové budou platiti
přiměřeně zvýšené zápisné, aby vytvářen byl
pozvolna fond, jenž časem starší členy svými
úroky bude zbavovati povinnosti platiti stále
stejně vysoké příspěvky. Mimo to pro prvé
přihlášky letošního roku 1908 stanovíme nej
zažší branici stáří 56 let Tuto mez budeme
každoročně snižovati — ovšem dle názoru
valné hromady. Pro prvé přihlášky stačí prostá
přihláška s udáním věku a dobrého zdraví,
stvrzená dvěrna svědky pro členy katolických
jednot aneb farním úřadem pro tobo, jenž není
dosud v žádném. spolku katolickém. Pro při
hlášky pozdější bude vyžadováno lékařské vy
svědčení.

Spolek bude dobročinným a duchem kře
stanské obětavosti provanutým, ale proto přece
bude spočívati na solidním právním základě,
takže bude se těšiti naprosté spolehlivosti, zač
budou ovšem ručiti každoročně volení funkoi
onáři a úředně schválené stanovy. Provolání
maše je adreseováno v přední řadě našemu živmosí
mictvu,protože stav tento nejvíce trpí neupra
veným životním pojištěním, ale přijímá všecky
osoby bez rozdílu stava a poblaví. Dali jsme
zůmyslně spolku ráz náboženský, protože chceme
dokázati, že spolky naše předstibují i po stránce.
hmotné spolky jiných stran. Sledujeme vedle





myšlenky náboženské též heslo hospodářské a
-politické vzájemnosti, doufajíce, že spolek náš
-bude nadšeně všude pozdraven a přijat.

Přihlášky prozatímní dějtež se nejlépe na

-farních úřadů u podepsaného přípravného ko
mitétu, které přijatým členům po složení pří
spěvků a zápisného doručí spolkovou legitimaci.

'V Hradci Erálové, dne 19. března 1908.

Dr. Fr. Reyl, Antonin Fait,
diecésní předseda klempíř a důvěrník katol.
katol. spolků. organisace.

VáclavProkeš, | Václav Jenšovský,
rolník a starosta v Divci. —starší jednoty katol. tovaryšů.

Kateřina Černá,
choť stavitele.

(Zasláno.)

Výbor „Diecésní Jednoty Cyriliské“ vzdává
tímto svůj nejvřelejší dík všem, kdož jakým
koliv způsobem přičinili se o zdar „duchovního
koncertu“. pořádaného dne 25. března t. r.
v Hradci Králové.

Na prvním místě povinní jsme ovšem své
díky nejsrdečnější vysloviti svému obětavému
dirigentovi -- sekretáři bisk. konsistoře, vdp.
Thdru. Rudolfu Setinovi, jenž téměř nadlidskou
námahou s příkladnou trpělivostí oživil veške
ren velkolepý ensemble a stal se duší celé
zdařilé produkce. Zasloužený dík svůj opětu
jeme jemu s prosbou, by i nadále zachoval své
síly a zkušenosti Jednotě naší na rozkvět její
a zvelebení církevní hudby.

Neztenčenými díky zavázáni jsme ochotě
a obětavosti solistů P. T. pí. A. Jančové, sl. J.
Novohradské, pp. prof. A. Rublíče a továrníka O.
Kretachmera, kteří svými uměleckými výkony
prvého řádu dodali stkvělého lesku krásnému

kein i vojenskému kapelníku p. R. Mamzerovi, jenž svými houslemi do duše nám opět
tak mile mluvil a pevnou rukou obětavě řídil
samostatná čísla, projevujeme ze srdce svůj
upřímný dík.

K vynikajícím výkonům solistů družil se
čestně pěrecký shor Jednoty; jak dámskémutak
i pánskému sboru, závodícím mezi sebou o palmu
prvenství, děkujeme za ochotu a horlivost, s Ja

"kou všech zkoušek se zúčastňoval, a za vzorné
přednesení sborových partií při produkci; 16
smíme opomenouti zvláště vlct. slečnám cho
vankám pemsionálu cís. Františka Josefa I, a

„Zaplat Bůh“ pronésti.
Za obstarání obtížného partu varbanového

srdečně vděčíme osvědčeným silám vdp. řiditeli
Vlad. Sekerovi a p. Jos. Wůnachově ml.; za bra
vurní doprovod „biblicképísně“ vřele děkujeme
skromnému, však nadanému klavíristovi ctib.
p. Jindř. Svobodovi.

Zásluhou městskérady uspořádán náš „du
chovní koncert“ v měst. Klicperově divadle, jež
slavná městská rada bezplatně propůjčila, svým
nákladem otop i svítivo štědře poskytnuvši;
jsouce jí za prokázané dobrodiní toto srdečně
vděčni, osmělujeme se i intendantovi měst. di
vadla slovutnému panu MUDru. Leop. Batkovi
tlumočiti vroucí dík za laskavost, s jakou vy
cházel vstříc podniku našemu.

C. k. dvorní továrna p. A. Petrofa k pro
dukci naší propůjčila koncertní pianino, továrna
p. R. Pajkra £ spol. královský nástroj: varhany;
za nezištnou ochotu jejich jsme jim zavázáni
srdečnými díky.

Mějtež nelíčený náš dík též slavné red
akce časopisů „Obnovy“ a „Ratibora“, které o
chotně uveřejňovaly zprávy týkající se duchov
ního koncertu.

Z diectení Jednoty Cyrillské v Hradci Králové,
dne 30. března 1908.

Dr. Jose! Mrštík, Jindřich Fiala,
t. č. předseda. t. č. jednatel.

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Jan Staněk, i sráěKar. Světlé

Knrikaké u, sytý: pa pen é

clelndna yd dovoln'e
i dopornčiti svůj hojně zásobený

< ve vlastní dílné ručně praco=
(“ Vamých kostelních nádob a náčiní,

o : monstrance,kalichy,eiboria,py,a kaditelnice,kropenky nádobky at d, vše
. v P m slobucír , Staré

předmětyznovu preraje v původní

p okn Jápo botovona tospočty, nákresy neb ce, franko.
lv ená ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k nóma nahlédnutí. Provedení 2d nej
i na žího. kostelůmle

PAMÁTKY
na |, sv. přijímání
cEa a zpověď =H

ve všech cenách,

česky nebo německy,
a u velikém výběru nabízí

český závod

Em, Werner,
sv. Jos. závod dovotionaliomi

a paramenty
V BRNĚ.

Vzorky franko! ©Obratem!

Ve prospěch sirotčince

„Ustav sv. Josefa“ v Zašové.
V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icízo

zemských.

Četná uznání zvláště z kruhůvele
důst. Juchovenstva svědčí o poctivé 05
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávkuzkoušku.

Velejemnéelátky na taláry. Ž
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vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

-= Josef Jelínek, %
s mydlář v Hradci Králové. u

Zvláštnost
závodu:

Osvědčenéj mřůlo jádrové, úsporné.: Levandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí i nej

citlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ 8 vůníHE fialkovou.

Cenniky zdarma a franko.

z“
Šeob, úvěrní společnost
sapsené společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1" (proti Grandhotelu)

zůrokuje vklady 4',/%, 5%, až 5',,.
Záruka K 656.139'57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907
Jednotonu záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

W

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Při pohřbu mého drahého manžela, pana

Zvláštěděkuji vysoce důstojné kapitule
ostatnímu P. T.

V HRADCI KRÁL, 2. dubna 1908. Františka Boukalová, 
vdova — s rodinou.
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ndp. biskupa dra. Josefa Doubravy.

Všem vám, drazí v Kristn, zejisté známa
jsou úchvatná slova učitele cír .evního, svatého
Augostina: „Ty — óÓPane — pro sebe jsi nás
stvořil a ueklidné jest srdce naše, dokud ne
spočine v Tobě“ (C nfessionum lib. L. c. 1, 1).
Vyznáním tímto veliký duch, jenž dlouho hledal,
těžce bloudil, přemnoho z rozkoší života okusil,
po maochézkušenosti a trpkém zklamání sklání
se konečně před pravdou, že v Bohu jest původ
a poslední oíl člověka. Podroboje se tak zá
konu, jenž jsa vepsán do srdcí lidských s dů
razem ukazuje na cesta, po níž jest lidem
kráčeti, chžějítli dojíti svého určení a s vím
svého štěstí.

„K Bohu“ toť tedy heslo, s nímž má
člověk vykročiti na stezku života, „k Bohu“
toť heslo, jež v bludištích i na rozcestích ži
vota má mo směr udávati, „k Bohu“ toť heslo,
jímž má se člověk těšiti, když umdlená ruka
jeho na pokraji hrobu odkládá berlu poat
nickou. — Ačkoli přirozená tato touha srdce
lidského po Bohu mocně se ozývá, přece jisto
jest, že by nestačila povznésti člověka k oněm
výšinám, kde Pán — náš etl — sídlí. Neboť
bříchem prvních rodičů nabyl nepřítel člověka
va život lidský neblahého vliva, jenž zrak jeho
zatemňoje, jeho vůli oslabuje, jeho pady svádi,
jen aby minal se svým ollern.

Na stmutné následky tohoto vlivu žalaje
prorok Isuiáš (53, 6) „Všickoi my jako ovce
zbloudili jsme, jedenkaždý na cestu svou se
uchýlil“

Člověk ztratil Boha s očí, pornšenost
kleslé přirozenosti lidské jako temná ronška,
jako clona rozprostřela se mezi Bohem a
lidstvem.

Nevýslovně skličující vědomí nejistoty na
cestě života, jež z toho vzniklo, vzbudilo
v erdcích lidských mocnou touhu vyprostiti 86
z této nejistoty a nalézti spolehlivou, neklam
Doa cestu ke konečnéma cíli, k Boba.

Člověk potřeboval ta zjevení nového; sje
vení to přišlo z úst božského Spasitele Ježíše
Krista v památných slovech: „Já jsem cesta,

FEUIULLETON
Hlídačil.

(Obrázek z Hořovioka).

(M) «Dobrou noc, má milá, dobře spil« —
neslo se táblým, skoro úpěnlivým hlesem Vosekem.
To Venca Štefanů vyzpěvoval své nejmilejší To
ničce Homolkově. Zachvíli na to zabučela trouba

ponocného Štence jedenáctou. V. Voseku už všecko
spalo. Všecko dřímalo spánkem spravedlivých —
i ty lesy k Mrtníku a Komárovu dýchaly zhluboka
jako zdravý spáč. Všecko spalo, bylo tiše. Pojed
nou ve statku su Lídojce vrata zavrzla, ozval se
cbraptivý hlas: «Prajzi, pojďdl« a v polotemnu
letní noci zašedla se vysoká postava strejce Lídojc,
začernala se silhoueta jeho pse Prajze.

Strejc bral se vážně. Šel ztěžka, ale dů
stojně. Jenom někdy mrštněji se hnul, když ze
kopl okámen;.zabručel a zase se vzpřímil. V ruce
držel těžkou bůl, na sobě měl těžký kožich s tu
lipánky, starý, který pamatoval jistě doby Marie
Terezie. U'pily sahnul přes můstek, obrátil se
k Záluží a už stoupal mezí naboru «čibadly.«

»Co ten starý paprika zase ponocuje?« bručel
ponocný Štenc, probuzený ve stobu Seidlové;
vjako vejr je, lakote, ani trošku sena chudému
člověku nepřeje l«

Strejc Lídojc šel skutečně hlídat seno s Praj
sem. Lakota byl, oto žádná řeč,ale stím senem,
to nebyla také žádná maličkost. Komérovské že
lezářské dílny zaměstnávají sta dělníků. Živobytí
mají dobré, mimoto každý skoro dělník mé cha
lupu, krávu, nějakou kozu a kus pole. Na poli
mé brambory sobě ns zimu. Krávy a kozy živí
všelijak, nejvíce z nočního pychu. Kolikráte se
stalo, že na lukéch zmisela přes noc polovina
kupek. A to strejce Lídojc loni děsně pohněvalo.

pravda i hivol. Žádný nepřichází k Olci, neš
skrge mne.“ (Jan 14, 6).

Velebnými těmito slovy odstraněna rouška,
jež zahalovalavýbledk Bohu,a již nebylovíce
pochyby, že cestu k Bohu otevírá jen pravda,
které Ježíš Kristus očil, a milost, jíž on člo
věka k novému života posvětil.

Towuto úkola, skrze pravdu a milost
lidstvo k Bohu vésti, Spasitel celou svou ve
řejnou činnost na zemi věnovav, ještě před
hořkým utrpením svým ve velekněžské modlitbě
k něma poukazaje v prosbě k Otci nebeskému:
„Posvětiž jich v pravdě“ (Jan 17, 11).

Jako věrný, láskyploý otec před smrtí
svou o to starostliv, aby dítkám šťastnou bu
doucnost zajistil, jim, co nejlepšího má, zane
chávé, tak pečoje ta Spavitel o ačedníky své:
vyprošuje jim, aby byli posvěcení v pravdě.
Zanecbává jim takto drabocenný poklad, který
však nemá zůstati jenom jejich majetkem, nýbrž
spíše jejich rukama přejíti má na nesčíslné
milliony.

Před vševědoncím zrakem Spasitelovým
tane totiž ona veliká společnost, kterou zalo
žiti chce na základě Apoštolů pro všechny,
kdož v něho věří, aby ní byli k svatosti ve
deni. Této společnosti má svěřena býti v 0pa
trování a k rozšíření pravda, kterou zjevil;
této společnosti má odevzdána býti k rozdá
vání milost, kterou s nebes byl přinesl; na
toto společnost má podle úradku Spasitelova
přenesena býti vznešená úloha pokračovati
v díle Jeho a skrze pravda a milost vésti
lidstvo k Bohu.

V jedné svaté katolické apoštolské církvš a
skrse tuto církev chce Ješíš Kristus pro všechen
čas uskutečníti své slovo: „Já jsem cesta, pravda
i šivot. Žádný nepřichásí k Olci neš skrse mne“.

A tak vyzbrojena božskoupravdoua bož
skou milostí církev katolická ve všem, co koná,
dle poslání svého osvěděuje se věrnou vůdkyní
k Bohu.

Pamětliva příkazu, jejž skrze Apoštoly od
Pána přijala: „Protož jdouce učte všecky ná
rody, očíce je zachovávati všecko, co jsem koli
přikázal vám“ (Mat. 28, 19), vede más k Bohu
svýmučením,či lépe řečeno učením Ježíše Krista,
jež po okrska země hlásá a vykládá s nadšením
nm

"Ta chasa černá, cvočkářská, jako by se neměla
lépe než každý sedlákl« Jako kdyby měli nsmí
řeno na strejcovu louku »na močidlech.« No, ona
tam otava bývala z celého okolí nejlepší, ale co
platno, když je to jednou Lídojc louks, tak to
mají také Lídojc krávy sežrat!

Starý sedlák došel »na močidla.« Oddechnul
si pořádne, rozhodil kupku sena, usedl do ní, za
brabal se a založil ruce pod hlavu.

»Těžké živobytí věru, včera mi ti štvanci
ukradli skoro na fůru sena, beztoho lo jiný ne
dělá než ti Kočverové, Lumpové. Ještě, že Tondu
a Kašpara odvedli předevčírem do Hořovic. Dobře
Tondovi cerhenický fořt udělal, že mu vpálil ránu
do nohy. Budou teď trochu zkrotlí. To se ví,
táta je doma, a Karel s Matějem jsou doma. Hlí
dat musím, sic by byli schopni celou sklizeň sena
odvléknout 1«

Strašlivý skřek ozval se dole u studánky
močidelské, tak jsko by děcko zakvílelo v posled
ním tažení. Jiný by ulekán vyletěl, ale atrejc jen
se obrátil, byl tomu zvyklý. »To zas tem sovy
rvou zajíce! Ale jde na mne spaní, jen abych ne
usnul. Pojď sem, Prajzi.«

Prajz přiblížil se, mrskaje ocasem. Streje při
vázal mu k obojku provaz, ten přivázal si na
nobua lehl si zase,zebrabelse hloubějido kupy,
zabalil se úžeji do kožichu. +A hlídej, Prajzi.«

Za chvíli strejc spal, Prajz tské. Ponocný ve
Voseku odtroubil už dvanáctou, odtroubil druhou
a oba hlídači zlidné chrupali.

Na obloze k Hořovicům počalo ovítati, ale
zároveň ukázale se na té straně černá skvrna,
přiblížila se k louce, rozdělila se na dvé, na tré
— a bupkem pustily se ty tři skvrny do kupek.
Tiše, tajemné jako duchové sbýbaly se postavy,

cpaly chvatně do plachet libovonné seno. pe ANajednou se jeden z nich zachechtal: -To

Imserty se počítají levně. I

Obnova vychásí v pátek v poledne. l

vlastním jedioé tomu, kdo jest si vědom, že
slouží pravdě božeké.

Nadšeně plníc tato povinnost. zprostřed
koje učením svým a výkladem všem lidem
pravdy svaté víry a achvacuje všechno v ča
rovný krab této pravdy. Staré i mladé, nízké
i vznešené, vzdělané i nevzdělané — všechny
vychovává církev učící, aby daším adala směr,
který skrze pravda vede k Pánu Bolu.

Církev učí a vychovává všechny ; ale pře
devším starostlivé oko její po těch vyhlédá,
po nichž i božský Spasitel toužil, když přika
zoval nčedlníkům svým: „Nechtež dítek přijíti
ko mně a nebraňte jim: nebo takových jest
království boží“. (Mar. 10, 14).

Ano, maličcí to jsou, jimž podle vzoru
božského přítele dítek Ježíše církev jakožto
vůdkyně k Bobo věnaje péči zvláštní.

Kdežto pohbanstvo i n samých Řekův a
Římanů, tolik ve vzdělanosti pokročilých, pře
nechávalo výchovu dítek najatým cizincům
anebo jinak nepotřebným otrokům, církev hned
od počátku mateřsky ujala se dítek, i těch
nejchodších. Jejich náboženské vychování již
od nejútlejšího mládí rodičům klade na srdce;
mysl jejich zašlechtaje způsobem, jejž vystihl
slavný francoazský myslitel slovy: „Církev ptá
se mladistvého křesťana, odkud pochází; a on
to ví; kam spěje, a ví to též; jak dojde cíle
svého, a ví to; ptá se abohého dítěte, ježvžití
avém nikdy ještě nad tím nehloubalo, proč
zde jest, a co se s ním po smrti stane, a dítě
dává odpověď vznešenou. Ptá se, jak vznikl
tento svět a proč? — Bůh jej stvořil, i rost
liny i zvířata. Jak se země zalidnila, odkaod
rozmanitost jazyků, odkud naše atrpení — a
dítě ví všechno. Původ světa, původ uašeho
pokolení, určení člověka v tomto i v onom ži
votě, poměr člověka k Bohu a k svému bliž
nímu, jeho právo na věci stvořené — nic není
bo tajno. A když doroste, poznává základní
pravdy práva přirozeného, práva národů, neboť
vše to samo sebou plyne z jeho vyačování.
V pravdě veliké to náboženství, jež na každou
otázku, která člověku se naskytne, dovede od
pověděti.“ (Jouffroy, Mélanges philosophiguos.)

Zajisté veliké to náboženství a vznešená
ta učitelka, která člověka od malička v tomto
náboženství vychovává. — Kdo by tu nebyl

(O
bude mít starý Líďák vztek! Ten bude klítle

«Drž hubu l«
2A co by, ten už dávno v kanafasule
eJen si mysli, to je drágrešle špicované, Na

jednou ho máš vzádech le
1 eVčera dřel se s Vojtou a Nankou až do

osmi, chrápe jako dudek l»
Chrápal skutečně, bral to hezky zhluboka

strejc Líďák. Vůně sena opojila ho, práce včerejší
unav la, spal jako král na prachových peřinách.
Ale Prajz byl vzhůru. Zavrčel temně, vzpřímil
slechy. Pojednou vyskočil, zaštěkal, vyjel zhurta
z kup a hnal se k nočním ptákům. Tfi skoky —
a strejc Líďák vyjel hlsdce z kupky. Nevzbudil se
ještě. —

Postavy se zalekly, »Honem pryč, strejc je
vzhůru a tu kousavou bestii má seboule

Plachty zdviženy na ramena, a starý Kočvere
se syny Karlem a Matějem bnali se pryč. Ale
Lidoje strejc byl už také vzbuzen. Zuřivý štěkot
Prajzův a škubání bo probudilo.

*Vem si je, Prajze, trheje, štval psa.
A Prajz vzal. Zabral zburta a strejc jel po

tulipánkovém kožichu 'po lučním strnisku dolů
jeko po skluzavce.

sem vjel na kámen, až zaúpěl,
»Stůj, stůj, Prajse, ať to mobu rozvázat la
Ale Prajs ubáněl dál za polními zloději.
»Stůjle
Už byl strejc v studánce, vystříkla voda vy

soko, kožich hladce smekl se po březích, strejc
vyjel zase vzhůrua Prajz, štván neustálým křikem
strejcovým, bosl se ještě rychleji dál.

»Číhadly= šlo to lépe. Vysoké jiš žito sklá
nělo se pod kožichem strejcovým a připravovalo
mu tek hladší sklůzavku. Vpředu uháněli tři

chlapi, za nimi v nevelké vzdálenosti Prajs,jměběžel jako zběsilý, kolem nešťastného hlídeče Šus



kliden a vědomí, že dítky jeho jsvo v rakou
takové vychovatelky, kdo by s radostí a 8 po
vděkem nepřipouštěl této vychovatelce právo,
aby na poli, kde průběhem staletí tolik po

žehnání rozsela, dále činnou Dn a působilaku blsbo dítek a na prospěch lidského pokolení.
Tím více musí proto každý rozamný pří

tel lidstva podivem a trapným bolem býti na
plněn, vidí-li za dnů oašich ono Šílené úsilí,
jež divokým útokem k tomu míří, aby církev
jako učitelku a vychovatelka ze školy vytla
čilo, a dítky její vůdčí ruce vyrvalo. A má
enad toto bezbožné úsilí skatečně k cíli do
spěti ?

pe Církev jakožto vůdkyně k Bohu Kristem
ustanovené mocí božského práva slavně proti
tomo se ohražuje, a vy, drazí v Kristu, zvláště
pak vy, katoličtí rodičové, mocí přirozeného
práva neméně povoláni a povinní jste 8 nej
větším důrazem též opříti se tomu, aby vašim
dítkám bez cita a smyslu oa cestě k Bobu
překážky se kladly a vy abyste olapování byli
o útěchu viděti, jak dítky vaše nábožensky
mravně pro život jsou vychovávány. ©

Než obratme zření své k církvi jakožto
vůdkyvi k Bohu ještě ve směru jiném. V e
vangelia (Mat. 7, 28, 29) čteme o Kristu Pána:
„I Stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, di
vili se zástapové učení jeho; nebo učil je jako
maje moc.“

Zástupové pociťovali tedy moc učení Je
žíšovu, jak hlaboce do duše vniká a kouzelnoa
moci ji achvacoje; živě zakonšeli, že toto U
šení není holým slovem, nýbrž ohlasem milosti,
kteráž ta provází pravdu, očistojíc, sflíc a po
svěcojíc daše Jideké.

Za vůdkyní k Bohu byvší ustanovena, obdr
šela církevjako bošskýodkas takétuto mocsvého
bošskéhonakladatele Ješíše Krista, učiti tohš jako
moc mající, onu mor, jež pravda 3 milostí spo
joje, moc tedy duším nejen pravdu hlásati, mýbrá
6 milosí vosdávati,

A tak zjevuje se církev jako strážškyně
pokladů božské milosti, stále hotovaz tohoto
nebeského pokladu rozdíleti a miliony lidí
obohacovati. Tuto milost čerpá u křtitelnice a
odívá jí křestěnce v roucho nevinnosti; tuto
milost čerpá ve zpovědnici a sblazuje JÍ Po
skvrnu hříchu; tato milost podává přijímají
olma u stolu Páně ve způsobě nebeského
chleba, touto milostí posilaje biřmovance
k věrnosti u víře, tonto milostí zpečetuje SVa
zek manželský předBohem a církví, touto mi
lostí posvěcuje kněze k apoštolskému jeho Po
volání, touto milostí vyzbrojoje nemocného 08
odchod do nadhvězdné vlasti.

Nevyčerpatelný jest poklad těchto milostí,
neunavná jest jejích rosdavatelka; čím více jest
těch, kdož o ně se hlásí, a čím častěji přichá
zejí, tím radostněji koná církev vznešený úřad
evůj, ano ona dokonce ty, kdož lhostejnost aneb
přímo pohrdání na jevo dávají, bledá, aby je
přivedla k pokladům milosti, a starostlivě chá
pajíc se každé příležitosti, s důrazem připo
miná potřebu posvěcování.

Právě na počátku doby postní zavznělo
takové povzbuzení církve svaté slovy apošto
lovými: (II. Kor, 6, 2.): „Aj ovní jest čas pří
jemný, aj nyní den spasení !“ Chce totiž takto
upozorniti nás všechny, že jest nám z racha
všedního života se vzchopiti, srdce zkoušeti,
(S

tilo žito, lámala se stébla, za ním zůstávala cesti
čka uváleného obilí a strejc vzdychal. Jaká to
škoda, takové krásné žito scuchatl A hup přes
mez! —

Teď už bylo strejcovi líp, To bylo pole Li
bešovo, to už mu neudělá nic. Najednou roztažené
nohy strejce Lídojc se opřely. Prajz se zarazil,
nemobli dále. Postavy utíkaly horem pádem. Ale
sedlák věděl, c. si počíti. Vytábl nůž, přeřízl
provaz, povstul dosti těžce a oba — tahoun i
náklad — teď rychleji hnali se za zloději dále.

Chytili je u samého Kočverova baráku.
»Stůj, Stěpáne, nebo ti jednu přilípnu«, vy

dechl uběbnutý sedlák. Neměli chuti, ale zuřivý
Prejz a vzbuzený honem ponocný jim jí dodali.
Seno museli odnést k Lídům.

»A na becirk půjdete, chaso zlodějskála

»Ne na becirk, do kriminálu v Praze půjdete!
Takové tulipánky, takový kožich! Sto let nejmíň
to drželo, a všecko zničeno| Tulipánky rozedřeny,
kožich rozbitý, všecko musíte zaplatit. Já vám
povím! A ještě se mi škleb, kluku! Že tě pře
dáhnu |«

Strejc Lídojc mohl se zděsiti. Takový kožich,
Pradědek, dědek, tatík jej nosil, on sám už čty
řicet let — a nyní není k potřebě, leda hodit ho
na koně,

»Šibenici byste zasloužili !e
Starý Kočvera se syny jen se š'lebili. Když

si v Hořovicích odseděli týden, potkal Matěj strejce
Lidojc a povídé:

»Strejčku, kdy zas pojedem?«
Streje, který ještě pořádné choditi nemohl,

nadával jak mohl. Už mu to zůstalo. »Strejčku,
aešel byste nám hlídat? Já bych vám zapůj il

vše, co by nedokonalébo aneb docela hbříšného
ne nich Ipělo, pokáním napraviti a tak sapo
čiti život nový, Bohu libý.

O kóž by všichni dbali blasu ofrkve, kdy
koli volá na cestu milostí! Kolik štěstí neslo
by se tu do erdcí lidských, co sladké radosti
proniklo by společnost lidekon, „de s bolem
a s úzkostí shledáváme za dnešní doby tak
často vnitřoí i vnější rozervanvst! Kterak bla
ženy byly by tisíce a tisíce těch, kdož vzdá
leni božské pravdy a milosti, sami na sobě
smutně zakoušejí, jak srdce lidské jest ne
klidno, dokad nespočine v Bohu! Což byli by
pak zase všichni církvi oddáni, vděční všeho,
co v nich ona působí, učlo je a posvěcnjíc...

Mlavě ocírkvisvaté a jejím poslání, bez
děky zde vzpomínám oné vznešené osoby, v níž
uznáváme viditelnou nejvyšší hlavu církve a
uotiváme vtce veškerého křesťanstva,

Vahlédám totiš v duchu k Svatému Otci Piu
X.,jeněodtéchvíle,conustoupilnastolecPetrův,
s apoštolským sápalem postavil se do slušeb vůd
kyné k Bohu — církve svalé — 8 heslem: „In
stanrare omnia in Christi — nepraviti všechny
věci v Kristn.“ (Eph. 1, 10).

Než není to jen tato apoštolská činnost,
která pudí mne, abych s úctou vzpomněl nej
vyšší hlavy církve: Jiný ještě svlášlní důvod
přivádí všechny věrné syny církve Kristovy právě
letos blíše k srdci Svatého Úlce. Křesťanský svět
chystá se co mejrudostnějí a nejokásalejí oslavití
se Svatým Olcem jeho slaté kněšskéjubileum, při
padající na den 15. sáří letošního roku.

Radostný tento den již vyní vrhá jasné
paprsky blížicí se slavnosti pv celé církvi.
Vznešeného kmeta-jubilára vzpomínáno na mod
litbách, sbírány jako jubilejní dar bohoslažebné
potřeby, aby dle úmysla Svatého Otce věno
vány byly chudým zemím missijním, pořádají
se pouti du Říma, aby tam věrní synové olrkve
slib věrnosti obnovili náměstku Kristova a po
modlili se na hrobech knížat apoštolských...

Neušlo mně, milovaní diecesáni, že i v
nadšené podil béřete na těchto přípravách ke
slavnosti jabilejní, a zejména, že súčastnili
jste se i sbírky zmíněných darů způsobem,
jenž vám je ku cti a mně na radost. Vzkazoje
vám za to svůj vrobnopastýřský dík, prosím,
abyste i nadále vroucí modlitbou za Svatého
Otce připravovali se ku vlastní oslavě, jejíž
způsob svým časem ještě bude blíže arčen a
ozoámen. :

Než letošní rok nám katolíkům v Rakou
sko dvojnásobpamátným: ke slavnosti zlatého
jubilea vznešeného kmeta na stolci Petrověpři
fadí se dne 2. prosince diamantové jubilenm
panování stařičkého vládce na trůně rakouském,
srdce i zraky všech věrných poddaných jiš nynt
obracejíc ke vznešené osobě Jeho Veličenstvu
usšeho úctyhodného císaře a krále Františka
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Vzácný to obraz vznáší se před zrakoma
našima, z něhož září Šlechetná dobrotivost,
obětavá svědomitost, hluboké náboženské smýš
lení, věrná oddanost k církvi svaté a dojemná
trpělivost v těžkých ranách osudu, — osvěd
čené v šedesáti volevýznamonýchletech panování.

Jsouce vůbec naučení v duchu své svaté
víry vzhlíšeti k panovníko z milosti Boží vlád
noacímu s věrností a úctov a podle příkazu
církevního na modlitbách jeho býti pamětlivi,
pod vlivem toboto obrazu »vláště cítíme zajisté
všichoi potřebu rozmnožiti modlitby své za cí
saře a krále jako jobiláraa prokázsti pocity věr
nosti a úcty. Poněvadž pak vznešený jubilár sám
ve své dobrotě srdce na jevo dal, že nejmilejšítu
důkazem věrné oddanosti jeho poddaných byly
by mu skotky milosrdné lásky k bližoíma,
víme také, v jakém směro vedle modlitby smý
šlení naše dle možnosti má 80 jeviti, abychom
důstojně přičinili k oslavě tohoto jubilea.

Nepocbyboji, milovaní diecesáni, že toto
moje připomenatí blížícího se dvojího jabilea
došlo radostného oblasa v lásce a úctě, kterou
k Sv.Otci i k císaři a králi chováte. Neváhám
ale též pevně doofati, že slova má, jimiž jsem
poukázal na církev svatou jako vůdkyní k Bohu,
nevyzněla nadarmo, nýbrž že v srdcích vašicb
posilnila city vděčnosti k této vůdkyni a upev
nila předsevzetí za jejíbo vedení věrně a nec
broženě po cestě k Bohu kráčati Ona vede nás
pravdou. kterou ve jménu Ježíše Krista blásá,
budiš tedy tato pravda povědynaší vůdčíhvdsdou;
ona vede nás milostí, kterou rozdílí z pokladu mi
lostí Spasitelových, olévejš se tedy tato milost ve
svatých svátostech hojně do srdcí naších, aby na
cestě nás stlila a dovedla k cíli, kde srdce lid
ské v Bobu dojde věčaého, blažícího pokoje|

V této naději, jež mémo vrchnopastýř
skému erdci v těžkých starostech v stádoe
svěřené dodává útěchy a radosti, žehnám vás
ve jménu Olce, Syma 1 Ducha Svatého. Aman.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati iso vináhbupecíví p. Františka Hovorky
oŽitnáulicí a vprodejinovinp. MVlélana

Příkopech.

Pokrokorý ně — nadednlk,

Věru že nestranný pozorovatel moderojch

nyní může díti pod rouškou pokroku a svobody.
Snad nikdy tyto dvě idee nebyly tolik znenoti
vány, nebylo jich tolik zpenžíváno jako nyní.
Demagogové potřebají stále něco k podpalu,
skrátka jest jim vítán kašdý materiál „k práci“;
snaší se, aby fanatická akce za žádnoo cenu
se nezastavila. Slídí po každé sámince, jíž by
mohli odůvodniti svoji štvavou činnoet a aby
tím také upevnili — svoji často kolísavou e
xistenci, Látka k ruzpalování fasatismau musí
se nalézti za každou cena.

Nemusíš vynikati talentem, můžeš míti
třebas i vlastnosti, jimiž se staneš konečně
nesnesitelným i lidem z vlastního tábora; jak
mile se prohlásíš za socialista nebo pokrokáře
(badeš ovšem přijat do cechu hned), jest ti
dovoleno proti katoliotvo všecko. Mrskej cír
kev šlehy, které oa první pohled prozrazují
nevědomost, krajní nespravedlivost a fanatie
mus, nepřístapný skutečné volné úvaze; jak
mile se katolictvo proti pošetilým a nenávist
ným ranám ozve, hned na tvoji obrana poveta
nou vsvorném Šika ti lidé, kteří o sobě terdí,
že chtějí hájiti osvěta, svobodu a snášelivost|
Ihned jsi prohlašován sa mučedníka vědy a
pokroku!

Není takové počínání netoliko zneužitím,
ale přímo znenotěním velkolepých ideí? A
k blačným demonstracím „pokrokovým“ každé
individiam dobré: ačedník, který přečetl deset
čísel „Záře“, socialista, který do očí poctivých
lidí v zájmu „vyšší humanity“ statečně plivá,
lidé, kteří ochotně se zúčastňují z legrace kra
válů nejrůznějších atd.

Vychovatel, jemuž dokázáno nad sance
jasněji, že se provinil podstatně proti stávají
címu školekému řádu, že jedoal okatě proti
těm idelm, k jichž podpoře ge zavázal, byl
disciplinárně potrestáu. Nadřízený úřad degra
doval jej z hodnosti nadačitelské na učitele.
A hned ryk, pepříčetný povyk proti těm, kteří
se zavázali ostříhati platné zákony a dle nich
sooditi. Na ty podniknout útok a hrabý útok
v první řadě — proti zákonu jen reptání
podružné. „Osvícenci“ měli novědomým davům
vysvětliti, co za stávajících sákonů možno žá
dati, a co jest holou nemožností, nemá-li školní
rada jednati protizákonně. Jestliše by školní
rada rozhodla v případě Konečného bez ohledu
na stávající řád, otevřela by se brána naprosté
libovůli. Vždyť by později jiní členové školní
rady mohli týmž právem protisákonně chrániti
učitele katolické.

Slyšíš však hluk, že chtějí „byrokrati“
obmezovati občanskou svobodu učitelstva. Což
prý nesmí ačitel mimo škola pošívati tekové
volnosti jako každý jiný svéprávný občan?
Cbytráci, jak mrštnoě se dovedou vykracovati!
Jestliže ve škole zachová učitel aspoň jakýe
takýs takt k náboženství svěřených dětí, může
jiode proti tomu náboženství bonřiti. To nic
nevadí, že děti pak slyší, jakého to mají vy
chovatele! Novadí, že ten, ktorý se zavázal
podporovati nábožensko-mravní výchova dítek,
ukazojs nezpůsobilost k tomu úřada fanatiokou
zaští svojí proti positivnímu náboženskému
přesvědčení. Moderní mravouka, za kteroa by
8e i poban styděl, omlouvá učitele, který zřejmé
ukazuje dvojí tvář, Zuváže se k povinnosti,
kterou haoed v následojícím okamžiku drsně a
veřejně odeuzoje. A farizejská dvojí duše má
být uctívána jako zvlášť vzorný moderní chara
kter! Ba dovolaje ta morálka ještě víc. Iten
mladý učitel, který sotva má ponětí o velko
lepých pracích katolických učenců, má býti
oprávněn docela ve škole vylóvati si protika
tolickou vášeň. Smí v přírodopisné hodině
místo nejnalebavějších a nejpotřebnějších vý
kladů poučovati dle některého pamfieta o pů
vodu člověka atd., smí veřejně hlásati, že vs
učování náboženství znemravňaje, že kněs do
školy nepatří. A kněz má povinnost mlčet —
obmezoval by osobní svoboda učitelova.

Nespálil zžíbající fanatismus těm lidem
vůbec zdravý rozum? Kolik lidí vlastoč může
míti takovou svobodu, jakou by si ačitelé pro
sebe přáli? I v krozích dle moderního násoru
nejvíce svobodomyslných musí ei každý jednot
livec ukládati v-líkou reservu, musí 860mno
hého i dobrého konání odříci, oemá-li býti
z takové společnosti jedooduše vyloučen. Ng
nější sociální řád jest stále kombinovanější,
stále více apletitý, tak že, mají-li se veliké
massy aspoň trochu po lidsko enášeti, nestačí
uvalovati, jak kráčeti, aby se i bez nejmeuší
zlé vůle někde nestal osndný uáraz.

Stane-li se někdo 800. demokratem, dovo
lují mu snad coudrazi ochotně, aby se súčast
nil katolických slavností? Vždyťmu ani nedo
volí katoliký list odebírati nebo do kostela
choditi, třeba že Častěji prohlásili, že nábo
Šenství považají za věc soukromou. Kde si
vyberou ke svým schůzkám hostinec, tam za
káží vyvěšovatí katolický časopis. Dovedou



katolické dělníky vystraaditi z fabriky a tím
e-gřipraviti o existenci zeela bezcitmě. Ovšem
to jsos příklady odstrašující. Ale jest zvláštní,

rávě s těmito tyrany spojili se pokrokáří
na hájení — učitelské svobedy.

ezměme však příklady zajímavější. Sta
ne-li se' někdo úředníkem jisté banky, strpí
tato banka, aby vychvaloval peněžní ústav jiný
jako lepší, aby jí odváděl klienty? I kdyby
mlavil jena jen rysí pravda, zbaví se ho banka
okamžitě; řekne, že není povinna dávati exis
tenci tomu maži, který jí odvádí klienty. A
kdyby stokrát dokazoval úředník, že mimo
kancelář jest úplně volným občanem, jemaž se
nemá bráti svoboda samostatných názorů, u
káže mu dvéře i ředitel nejsvobodomyslnější.

Jest snad svobodný soudce? Jaká hustá
příze paragrafů váže jeho race, i když jest
přesvědčen, že ucela svobodným rozhodnutím
bez ohledu na stávající předpisy rozsoudil by
nejlépe! Vidí před sebou vychytralého úskoč
níka, který po prostudování příslašnýchpara
grafů najde obmyslnou cestička, jak bližaího
může beztrestně eužovati a schválně drážditi
tak, aby tento v aávala rostrpčení nějakým
slovem jej urazil. Zchytralý zlomysliník běží
s arážlivým slovem k soudu. C3 tu činiti?
Zákony jsou zákony. Chytrák vyhraje, soudce
odsoudit musí; a nesmí si pak ani veřejně
postěžovati, že měl soud vlastně naložit dva
měsíce kriminálo bezcitaému provokatérovi.

Jest zcela svoboden živnostník? Jen ať
zkusí v nynějším „svobodomyslném“ čase, kam
až jest svoboda jeho respektována. AL v městě
naplněném pokrokáři 8 socialisty vystoupí ve
řejrou řečí třebas sebe spravedlivější proti
názorům lidí těch! Nechce-li zničíti svoji 0xi8=
tenci, mas zatnout zaby a mlčet. A zle by se
vedlo i tomu továrníkovi, který by na veřej
vých schůzích rázně mlnavil proti rudým zása
dám, má-li v dílnách většina dělnictva sociali
stického. Odpoví se jednoduše stávkou.

Jest svobodný žornalista, který třebas
sebe více svobodného ducha jiným odporočuje?
Shledal-li by šefredaktor, še takový svobodo
myelník někde ve společnosti zkritisoval —
třebas i spravedlivě — jeho některý článek,
propostí jej ze svých služeb. Zde neplatí v mo
derní společnosti zásada, že žurnalista aspoň
mimo redakci má míti plnou volnost v proje
vech názorů. Co ař asi myslili na-př. slašní
polapracovníci „Času“, když tentýž list na
obranu patriarchy Masaryka proti „Přehledu“
užíval nepoctivého překracování smysla slov,
když s hadí úskočností aspoň slovíčkářstvím
hleděl „usadit“ soka přímého a poctivého?
Slyšeli jste, že by se byl proti takovámu čach
rářství některý epoluredaktor „Času“ někde ve
společnosti rázně asvoň ústně postavil? Masu
ryk by s ním byl hotov krátce, třeba že sám
ani oficielním redaktorem „Časa“ není. A co
se stalo onomu socialistovi, který na radu ji
aóbo socialisty veřejnosti něco sdělil o radém
„manco“? Hoed letěl.

Zeptejte se ženatých svobodomyslníků|!
Budou-li upřímní, řeknou vám mnosí, že různé
nábledy paniček váží jim ruce víc než všecky
oadřízené úřady. Slavený spisovatel Jókai,
který tolik svoboda jiným odporučoval, zkosil
od své ženy ústrků a despocie jako psanec —
a snášel jho trpělivě.

Svoboda| „Nár.listy“ dovolili si v rabrice
„Ze soudní síně“ ofutografovati výrazně povabu
semitskon. Israelský „Rozvoj“ hned na to opo
zornil semitské kraby a pak oblašoval vítězo
slavně, že to administrace „Nár. listů“ ucitila.
Nu — a k vůli administraci, k vůli záchraně
lidovských insertů hned byla hodnější redakce.

Plno příkladů jiných znají zajisté naši
Štenáři z vlastní zbešenosti. Proto není potřebí
o všem 60 rozepisovati. Čím více ce křičí o
svobodě, tím více sami pokrytečtí hlasatelé
svobody pouta přitažojí. Organisovaným uči
telům, kteří šli ke stolu Páně, vyslovilo ústředí
ďůtku. A v této době nutných společenských
ústupků najednou chce míti pokrokový učitel
svobodu největší. Má se ma dovoliti beztrestně
proti katolictvn štvát, rodiče mají trpělivě ená

Šeti řádění učitele toho, který, je de může,dává na jevo pohrdání k jejich přesvědčení.
Platit a poslouchat! Občanské svoboda nemá
býti ničím učiteli obmezována. A přece učitel,
který tolik svoji „svobodu“ střeží, vzdal se
části své svobody již přísežným závazkem,
jako 60 vzdává části svojí volnosti slavnost
vím slibem úřed(k, professor, lékař atd. Nikde
není plné svobody. Ale církev má dovolovati
takovou svoboda, která otřásá jejími základy.
Za zlé se má církevním kruhům i jejich de
fensiva proti útočníkům, hájení těch posic,
které jim dosud zbývají.

Co by dělali pokrokáři, kdyby jako ma
jitelé jisté moc! byli napadeni, kdyby byli
štvaním vyhávění s posic zabraných? Nikdo
by se nesměl diviti jejich obraně, jejich po
ukazování ba stávající zákony. Čírkov všuk
má snášeti hotové rány peti klidně, má bez
hlesn ossloachati i nespravedlivým pomlarám.

Aby učitelově „svobodě“ se neublížilo,

mejí býti zaásilnění ti rodiče, kteří by nikdy
pří volné volbě děti svoje protikatolickémo
učiteli nesvěřili. „Lid, lid! Pracujme pro lidl
Ten ať rozhodne! Chceme mo sloafitil“* Tak
slyšíte z pokrokářekých úst. Ale obratem roky
pracuje panstvo proti přání lida, jednáli se
o Štvanici proti nám. Lida se surově nadá,
uspořádají se proti něma od židovských sluhů
hnusné štvanice.

Případ ačitele Konečného jest významným
bietorickým dokomentem k sezaání kultorních
proudů současných. Národ uáš masí si pro ba
doucnost zapamatovati, jakými Ižemi, jakou rafi
novaností u barbarakou surovostí byla u příleži
tosti afóry Konečného hájena — svoboda ! Národ
musí si uvědvmiti, že v nynějších dnech ani
jeden pokrokový list nevystoupil důrazně proti
bezectným štvanicím, ač krajní nespravedlivost
bila tolik do očí. Náš lid masí pozuati, jak
protikatolickým krobům jest skatečná pravda
a zdárcá osvěta věcí podružnou, a že tito lidé
vychovávají své čtenáfe a posluchače hlavně
k uenávistnému u bezmyšlenkovitému fanati
sumu. Příště tedy podrobně o afóře Konečného
samé.

Dopis z Prahy.
Urášlivý výrok. Agrární denník „Venkov“

ke konci měsíce března přinesl úvodník, v němž
obzvlášť ujišťuje, že všechna agitační síla
agrární bude ve soustřeďovati proti „kleriká
lům“. Kdyby prý to bylo hnutí náboženské,
dalo prý by se ještě aěco mlnvit, ale když jest
to jen boj o povrchní obřadniot'í, nesmí býti
klerikálové šetření. „Venkov“ ve jménu strany
agrární pronesl ta výrok velikého dosahu,
výrok, jenš netýká se již jen tak zvaných Ko
trbovců, nýbrž vlastně arážlivě staví se před
oči všem katolíkům a všem katol. kněžím.

Ovšem, prvé šrůtky strany agrární s ka
tolickými zemědělci děly se na půdě více méně
obmezené, ale dnes poměry změnily se zásadně.
Jakmile všechna myslící veřejnost stala se
dnes svědkem usilovné agitace, aby nábožen
ství katolické bylo ze Škol vyloučeno, jakmile
„Volná myšlenka“ vyhlásila boj víře v Bohaa
v duši lidskou, neběží pouze o osamělé dříve
„Kotrbovoe“, nýbrž o všechny katolíky bez
rozdílu, protože jde o zájmy náboženství ka
tolického vůbec. Usozování agrárního lista, že
běží o povrchní obřadnictví, jest samo hrozně
povrchní. Svědčí o tom nedokrevném svobo
dářském duchu, který v posuzování otázek ná
boženských našim vzdělancům jest vlastní, jsa
prost všeho hlubšělho pojetí a pronikavějšího
rozhledu. Není zajisté potřebí obzvláštaí da
Ševní námaby, aby kdekdo poznal, že povrchní
obřadnictví nemůže býti a není příčinou ka
tolického hnutí, jež všichai náboženětí liberá
lové naši snaží se zažehnati. Také na naší ka
tolické straně nikde se nemluví o obřadech,
ale ze všech jejích projevů vyzírá, kterak si
jest vědoma, že jde o věci nejšivotnější, a že
běží o pravdy, 8 nimiž náboženství stojí nebo
padá.

Slovem, všemi událostmi, jež v naší vlasti
staly se v boji o náboženství, asrědčován jest
agrární list z nepravdy. Povrchoí obřadoictví
jeho neshodoje se s povahou pramenů, ze kte
rých naše katolické hnotí vzniklo, a nesrovnává
8e 6 povahou účiaků, které houtí to vyvolává.
Agrární list jednoduše sapomíná, že panšální
fráse o povrchním obřadnictví jest ctihodného
stáří a že všude nevystačaje a dokonce ne tam,
kde novost věcí vynocuje si bedlivé pozorování,

zamítajío již předem prázdný zvok otřepanéhoova.
Náš katolický lid bije ee s veškerým zá

palem za statky náboženské, v nichž správně
rozpoznává nejživotnější zájem, a tu oajednoo
příjde agrární list „Venkov“, jenž všecbna ta
opravdovost enišuje na půtka o poahou slapko.
Konečaě výrok agrárního lista ueodchylaje se
V ničem od hlediska, ze kterého vůdčí dachové
v agrární straně na náboženství se dívají. Straně
této náboženstvíjejich voličůjest stránkou velmi
podřadnou, sice časopisy její nemohly by
s tupou němotou přihlížeti ke štvanicím, které
na náboženství většiny jejích přívrženců den ze
dne se pořádají. Slyšeli jsme ovšem v čas
voleb ujišťování, že ugrárním kaodidátům, nyní
jiš poslancům, náboženství jest věcí posvátnou,
ale kterak možno dušování tomo ověřiti, když
agrární noviny právě té posvátné věci proti
zlolajcům nikde se neujímají, a když k toma
ke všemu obranou náboženství z naší strany
urážlivě cejobují jako boj za povrchní obřad
nictvít

Strana agrární problašaje se sebevědomě
sa stranu venkovského lidu. Baudiš. Ale pro
gram strany takové musí zajisté objímati
všechny lidové zájmy: bmotné i duševní. A že
náboženství jest závažným zájmem lidovým,
bylo by sbytečno dokazovati. Leč straně agrární
náboženství, jak patrno, mnoho neznamená,
neboť bo nejen nebrání, ale mimo to časopis
ejí neostýchá se obranu, kterou koná strana

toliská, tak nepěkoým způsobem vykládati.

My oststoě za takové upřímné projevy
jsme jen vděční, nebdť nemusíme vypačorati
heverem, o čen: máme již ustálené přesvěd
čení. Konec konců vyjádření „Venkova“ roz
mnošuje doklady, kterak nutna jest strana ka
tolická, a kterak „Venkov“ sám sebe z ne
pravdy obviňaje, když tvrdí, že strany kato
hioké není potřebí. Vy pak, katoličtí kněší,

řev elyšíte, katoličtí kněží, kteří vidíte, že
útokem so žene na samy základy náboženství,
ovědomte si plně, že opravdové obranné hnutí
náboženské agrároim listem tak nízko jest
snehodnocováuv! Proto oprávušní jsme tásati
se: který katolický kněz bude ochoten zrazo
vatí své povinnosti u neodvodí odtud patřič
ných důsledků? I na obzoru agrárním zvedá
se vítr a apozorňaje mužstvo na našich lodích,
aby energicky a prozíravě dalo se v boj proti
nepříteli.

+ *
*

Schůse okresní. Jest aemožno pozorovatí
jevy veřejného života našebo, abychom si ne
přáli býti vždy pohotovějšími a připravenějšími.
Všechny politické strany starají se o zdoko
nalení své organisace, a 88mo se rozumí, že i
strana katolická nesmí obmeškati se v oboru,
v němž dějí se skoro již závody. Jako sku
tečné bitvy ve válce, tak i bitvy volební ne
vyhrávají se již štěstím a geniálností vůdců,
nýbrž ukázněnými vrstvami lidovými, vedenými
jasnou myšlenkou.

A protože myšlenka tato musí býti zá
kladem přesvědčení katolického lidu a jeho
činů, jest jí pronikoonti co nejhlouběji a co
nejšíře. Prvým organisačním obvodem jest far
nost. Farnosti v obvodu okresního soudu spojí
86 v organisaci okresní, která přirozeně kryje
se jednak s obvodem samosprávy, jednak řadí
se k okresním organisacím jiných stran poli
tických, čímě dosahuje se shodnosti i se řádem
volebním, jenž má za základ obvody okresních
soudů ve volbách zemských i říšských. Všechny
okolnosti tedy přemlouvají, aby i naše orga
nisace badovány byly uvnitř branic okresních
soudů, což dnes jest mimo všechna pochybnost.

Hlavní otázka však jest, jak dosahovati
cíle toho co nejúčelněji a nejpraktičtěji. Život
veřejný a tedy i politický jest maohotvárný,
má místa jasná a temná, pohybuje se ta vino
bitím, tu ustaloje se v tišinu tak, že každé
podnikání musí opírati se nejen o zdravý
úsudek, ale i o zkušenosti. Dosavadní zkaše
nosti pak nám dokazojí, že orgapisace naše
jest mezerovitá a zlomkovitá, protože i naše
počátky, jako děje se všude jinde, měly nemoci
svého mládí. Řádná organisace okresní může
tedy vzniknonti společnou a současnou účastí
důvěroíků všech farností v daném doševním
ústředí, které zase vytvořiti se může jen schůzí
v okresním městě. Osvětlení společných zájmů,
odůvodnění společné obrany, podnícení spo
lečného nadšení množství jediné jsou s to, aby
všechny důvěrníky semkly a odoševnily poutem
solidárnosti. Choť ka práci, důsledný a pevný
postap k vytčenému cíli v myslích důvěrníků

MAtma mohou jeau za doprovodu myšlenky:e, co nás jest, ti všichni cítí jako já, jenž.
mám svěřenu důležitou úlobu, buditi a uvč
domovati své sousedy, sískávati stoupenců.
Nejsem osamocen, vím, že na všech místech od
této chvíle zaproudí jiný život a že na všech
místech pracují moji bratři ve společném dachu.
Jame odděleni, ale přece jsme spojeni. Slovem,
ukazuji-li na tato psychologickoustránka, 'ne=
mám nic jiného na mysli, než duši davu, která
sa podmínek, které nutno dobře seřaditi a
připraviti, koná díla veliká.

Daše davová jest pro úvaha sice před
mětem rozsáhlým a epletitým, ale jsou nicméně
o ní zkušenosti určité a jisté, jichž nedbati
bylo by tolik, jako vzdávati se úmyslně pro
spěchu našeho hnotí. Počítáme-li e masami li
dovými, musíme dbáti také jejích duševních
vlastností právě tak, jako naši nepřátelé.

Z toho důvoda tzrdím, že orgavisovati ojedi«
něle důvěrníky vjednotlivých farnostech bexspo
lečné veliké schůze nemůže míti a také skutečně
nemá té mravní síly, které k trvuléma díla
jest potřebí. Osamělost za takových okolností
oslabaje a nespůsoboje onoho rosmacho, který
vychází jen z mocného daševního ústředí, které
bych nasval mobatným elektrickým napjetím.
Proto nemoho nalésti výrazů ani dosti dátkli
vých, abych s plného přesvědčení doporačoval
toto: Má-ló se v kašdém soudním okresu vybudo

tento postup: Z ústředí, odkudě má příjíti řečník,

Budiž ogmámenojiž měkořikneděl předem, dy skálevokresnímměstébudekonána.Dotédobyknělí
o košd: farnosti rosdejte co nejvíce legitimací ©
jmenovitápostarejše se. abypřišla skušde furnosti
vsichni jmenovaní důvě- nící. Po oschusi, na náš
bylo mluvemo ke všem účastníkům, konej wač:hům.
důvěrníků, jímá vydočllísojejich povimm„síí. dom
v tomto pustopa vidim účelný systém uBogpe=
dárnost s časem, jenom takmožno dáti v koedém
okrasu houtí katolickémo základoí půdurje,



který další prací třeba doplňovatí. Sebo zda
řilejší schůze v určité farnosti nemá těch vý
sledků, jako taková základní schůze společná,
ze které jisté uvědomění a nadšení rozběhne
se současně po všech vesnicích. Bez této apo
lečné schůze budou jednotlivé farnosti oddávati
se dále klidnému spáoko, kdežto zazní-li signál
toboto významu, ©nemožno | povinnosti Be
vymknonti, protože bude se každá farnost chrá
niti, aby pro nepřítomnost svou bed na místě
nebyla soazena. Kromě toho jest stále mnftina
zřeteli, že každá organisace naše musí míti
živoý koltorní obsab. Lido dlažno vysvětlovati
nejen pratikatolický boj, nejen skýtati roa pro
středků obranných, nýbrž nutno také rozhoj
šovati jeho vědomosti, kterých pro zdar dušev
níbo, mravního a bimotaého života nejvíce po
třeboje. Co do hmotné stránky pěstovati jest
hospodářskou svépomoc: Na venkově mezi ze
mědělci buďtež zakládány hospodářské besídky,
jejichž členové společným nákupem bospodář
ských potřeb mnoho peněz mohou. ušetřiti.
Vůbec apotřebiti jest každého prostředko, jímž
drožnost a organisační zájmy se rozhojňojí a
upevňojí.

» “
*

Situace ve Vídni. Poslední odálosti v roz
počtovém výboru ukázaly, že starý duch z mis
nisterských kanceláří nevymizel přes to, že
sněmovna zvolena byla na podkladě volebního
řádo demokratického. Říkalo se: Vliv poslanců,
svolevých rovným hlasovacím právem, bude
tak rozhodný, že vláda bade nucena každému
národu měřitidle práva a spravedlnosti. Ó,šem
my Čechové při takových řašech předem všeho
myslili jsme na národ náš domnivajíce se, že
tedy přece již jednou přichází doba, jež nám
přinese to, čeho po desetiletí klopotuč jsme se
dožadovali. Leč nové odklady a staré uesnáze
jsou tu zase, a přesvělčnjeme se, že vláda proti
německému komandu nemá rizuosti a činného
odbodlání. Oč běží? Soody v německých mě
stech odmítají česká podání a nechtějí jich
česky vyřizsvati, ačkoli zákony a Stremayeruva
nařízení vyznívají v ten jasný smysl, že kaž
dému příslušníku království Českého wá se
dostati všody práva v jeho vlastolm jazyku.
Poslanci v rozpočtovém výboru zabouřili, ale
jak ministr spravedlnosti, tak ministerský
předseda Beck odpovídali a prohlašovali vládní
mínění tak, že z řečí jejich pro právo udš»
nelze se ničeho dobrati, Slíbili sice podati návrh
jazykového zákona, jímž by se zmatky, či lépe
řečeno, svévole německých soudců odstranily,
ale podotkli oba, že jest žádoucno, aby pří
alošní činitelé, zástupci totiž Čechův a Němců,
pro jazykový zákon schystávali svorné před
poklady a smíroou náladu.

Noviny české o prohlášení vládním ze
všech mož: ých stránek ovažoaly, ale nevšimly
si podstatně tobo drápko, že jazykový zákon
má býti sestaven a vydán na základě těch
svorných předpokladů, o nichž oba ministři na
pobled tak nevinně se zmínili, Je-li která sku
tečnost v boji, v němž národ český s Němci o
právo své zápasí, pak jest to jistě ta, že ně
mečtí poslanci se žádnými smírnými předpo
klady vstříc nám nepřijdou. 4 toho důvodu
spravedlivý jazykový zákon pro nás není avi
možný. Vláda bade míti zase jedno zdánlivé
oprávněné odůvodnění, že toho smírného s0u
hlasu tady není a že tedy s tím jazykovým
zákonem jest to věru věc velmi obtížná. Ona
vzpomene svého alibu, že chce vydati jazykový
zákon, ale také ukáže na podatrčenou podmínku
oboustranného dohodnatí, čímž bude míti pří
ležitost umýti si roce. Ať se věc vykládá tak
nebo onak, jisto jest, že naše právo nám Němci
zadržojí a že vláda proti nim skutečně jest
nebo chce býti slába. Jestliže naši poslanci
opětně spolkli hořkou pilolka zklamání, pak
jest tu jen jeden předpoklad, proč tak učinili.
Jsou snad přesvědčeni, ža nesáhoatím k opo
sici a účastí dvou ministrů našich ve vládě
v dohledné budovcnosti vyváží přítomný ne
úspěch. Nuže — čekejme, badoacnost nám to
ukáže.

Věc sama však poučuje, že počínání ně
meckých soadců jest tlakoměrem vždy povážli
věji vzestupající tronfalosti našich národních
nepřátel, a že naše dobré právo postupně stává
se bazbranější. Vláda vladkými slovy mlaví o
smíra a dobré vůli, ale Němcibez rozpaku

provádějí své násilí a házejí po nás sanytrem.takových poměrů hezká řeč ministerská
konec konců jest hedvábným provazem, který
nás uškrcoje.

Obrana
Domestik sociální demokracie po

uěuje humanitářsky. K rozvinutíobrasuor
gaaisační a volební schůse v semináři našem do
dává dne 1. t.m. „Čas“: „Chyběl bohoslovci,
kteří by představovali katolické voliče řvoucí:
Vyhodďteho! Zabte bo! akteřínanějakémale
měném pazáku měli také představovatvzornou řež

sklenicemi a holemi dle vzoru schůsí P. Záruby.“
— Tolik ponížený aluba socialistických násilníků.

V nynější době jest nejdrzejší farizejetví jiš
zcela obvyklou zbraní vůči nám. „Čas“ měl dávno
odvolat, co se o schůzích Zárubových nalhal. Vždyť
právě soudně bylo dokázáno, jaké fanatické lži
byli o „Zárubových rosbíječích uchůzí“ šířeny. Ne
—. mravně povýšený orgán naopak prolbaných
správ znovu se chytá, jsko na př. se odvolával
znovu na nepoctivé pomluvy Macharovy vržené
v tvář Dostálovi-Lutinova. „Čas“ dobře ví, jak
nedávno v Brně plivali socialisté slinou páchnoucí
kořalkou po klidoých katolických r-lnicích, jak
právě tam voláno proti knězi: „Zabte hol“ Ví,
jek tam katolíci byli zkrvaveci a nejsprostšími
výlevy bněvu zasypáni. A krátce po t4k divošském
reji začne kousavě psáti o násiloících katolických.
Jako by bylo sedmi pečefmi ověřeno, že rudá
strana, bájená „Časem“, skládá se z nejtišších be
ránků. Tu by právě bylo, domestiku, velice široké
pole k poučení o pravé humanitě. Ale ty proti
nelidským surovostem radých barbarů psáti nesmíš;
radý žid by ti pověděl, zač je toho loket. Můžeň
si dělati vtipy z Drozdovy záložny, ale nesmíš
pravidelně zaznamenáváti časté útěky uocialisti
ckých pokladníků. Můžeš denuncovati z konku
renčního záští jiný list z antisemitských záchvatů,
ale nesmíš jasně a nestranně vysvětliti, k jaké
vzdělanosti směřují drsné nadávky rudých; nesmíš
se důrazně ozvati proti zpupné rudé despocii,
která vybazuje z továren proletáře katolického
přesvědčení; vždyť v tom oměru ani Masaryk si
netroufá pověděti vážné slovo.

Když už s tváří berecky vyškolenou mar
kýruješ odpor proti vysněnému násilniotví katoli
ckých schůzí, měl bys přece také podrobiti za
sloužené kritice výrok universitního svého patrona,
který nazval katolíky jednoduše „černou bandon“.
Měl bys vážně přemýšleti, jak by zušlechťovaly a
k realistické rozvaze přiváděly schůze, kde by se
nadávalo tak brabě, jako spílal tisk -m tvůj Machar.
Kdyby „Obnova“ „vzdělávala“ takovými brubosatmi
katolické voliče, pak by ovšem snadno dělali to,
co ty jim podkládáš. Proto tvoje připomenutí
„Obnové“ o neúplnosti achůze vracíme, žádajíce,
aby bylo zasláno na adresu příslušnější.

Na konec pravíš, že Kristus o volebních
schůzích nic neučil. Ta je nám podivao, že evan
geličtí ('') faráři tolik pilně při volbách agitují
pro protikatolické anoi protikřesťanskékandidáty.
Těm neřekneš nic? „Nábožný“ sluho rudých, který
jsi psal o křesťanství jako o jeda z Judey, vždyť
si nevidíš do úst Jindyvoláš o zpátečnictví církve,
nyní se divíš, že si osvojuje moderní zbraň, které
přece používají i tvoji atranoíci. Ano — Kristus
neučil určitě o volebních schůzích: také neučil o
železnicích, o telegrafu, o plynovém světle, a přece
bys se vysmál knězi, který by těch vymožeností
nechtěl používati. Ale něco ti zacitujeme z Písma
přece: „Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo
neshromažďuje, rozptyluje. — Co vám pravím ve
tmách, pravte na světle: a co V ucho slyšíte, hlá
sejte na střechách. — Kdožkoli tedy mne vyzná
před lidmi, vyznámt i jej před otcem svým“ —
A snad tolik jest dovoleno, aby i způsobem mo
derním kněz plnil hořejší výzvy Spasitelovy, zvláště
když právě o schůzích volebních proti naší víře
tolik se Štve.

Politický přehled.
Krise zažehnána, bouře, která brozila pro

paknouti pro vzpouru německých soudců v Čechách,
utišena, čaroděj baron Beck naladil české posel
atvo zase k míra: v Čechách musí zůstat všecko
při dosavadní 30leté jazykové praxi, pokud nebude
vydán nový jazykový zákon, jenž prý jest již
v blavaích rysech hotový.

Poslanecká sněmovna ve Vídni začala opětně
piloými návrhy, vláda sama šla tu první. Pilnost
návrbu ua bezodkladné vyřízení předlohy o odvodu
nováčků na rok 1908 schválena a předloha tato
už i ve třetím čtení schválena. Na zákludě pilného
návrhu přijata předloha na zřízení ministeratva
práce. Vedle toho uchystala vláda posl. sněmovně
ještě předloby o zvýšení branců pro zemskou ob
rana, o podpoře rodin chudých záložníků po dobu
vojenského cvičení, zákon o maximální době pra
covní pro zaměstnané v obchodech . . . V rozpo
čtovém výboru prohlásil ministr vyučování, že bude
provedena oprava středního školství a stízen nozý
druh střední školy.

V Přerově na Moravě na schůsi strany ka
tolicko-národní, jíž se účastnilo několik set důvěr
níků z celé Moravy, odsouzeno co nejrozhodněji
rozbití zemského sněmu moravského a projeven
souhlas s postupem poslanců strany katol. národní
jak na zem. sněmu tak v říšské radě. Stejně
v Uber. Hradišti za ohromné účasti slováckého
lidu a 6 poslanců odsouzen dr. Stránský 80 svými
pokrokářskými a socialistickými pomocníky a problé
Šeno, že krostanský lid nedopustí, aby křesťanský
ráz a ducb z našich škol zmizel.

Posl. br. Steraberg bil se sagrár. poslancam
Bergmanem v souboji. — Při příležitosti návštěvy
ruského generála Volodimirova v české národní
radě bylo jednáno také o otázce svolání všeslo
vanakého ujesda. Parlamestní výbor ve Vídni,
v sěmě jsoa zastoapeny skoro všecky slovanské

strany, svolá do. Praby důvěrnou konfereaci, která
má sestavit program pro nejbližší věeslovauský
sjezd .

V německém říšském sybmu přijet $ 7. spol
vého zákona, kterým se zakazuje ve veřejných
schůzích užívání jiného neš německéh> jazyka.
Pouze pro Elsasko povoleno, aby ge ve francouzských
částeob užívalo jazyka fraocoutského. Pro toto
nové znásilnění Poláků sehnala vláda jen stěží
většinu 19 hlasů.

„ V Portogalska vykonány volby do sněmu

okem v pořádko; svoleno bylo pouze 5 republ:únů.
V ruské domé při debatě o rozpočtu synodu

— aby totiž pravoslavné církvi dáua byla, pokad
se týče správy jmění, táž práva, jaká zaručená
jsou zákonem vyznání katolickému, evaog:lickému
— prohlásil zpravodaj rozpočtového výbora, že
vždy bude bájiti zásadu vnitřní 8amostatnosti
církve, ne odluky od státu, nýbrž spojení se státem.

knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Velké sklady omožňu'í
vyřizování objednávek
ještě téhož dne, kdy

dojdou.

Nejlepší reklamou pro

závod je jeho
stoleté trvání.

gp- Skladliteratury esperantské.-S

Zprávy místní a z kraje.

Dámský pěvecký spolek „Eliška“v Hradci Král. pořádáv neděli dne 12.dubna
1908 v městském Klicperově divadle velký kn
cert za laskavého upolnáčinkování P. P. solistů:
pí. A. Kneprové (soprán), sl. M. Volfová ze
Žamberka (alt), p. F. Koláře z Pardabic (bas),

p. A. Fialy z Prahy (tenor) a úplného orchestru
c. a k pěšího pluku čís. 44. Program: 1. Dr. A.
Dvořák: „Stabat Mater“ pro sola, smíšený sbor,
varhany a velký orchestr. 2. B. Smetana: „Vltava“.
Symfonická báseň pro velký orchestr. (První pra
men Vltavy. — Lesní honba. — Venkovská svatba.
— Luna.— Rej rusalek. — Svatojanské proudy.
— Široký tok. Vltavy — Motiv Vyšehradua.)
Číslo 1. diriguje p. Ludv. Knepr, číslo 2. p. ka
pelník pěš. pluku čís 42. Velké barmovium z o
choty zvlášť postavila firmu R Pujkr a spol. Za
čátek přesně v 6 hodin večer. Konec po 8 hodině.
Ceny míst: lože 10 K, křeslo a sedadlo na bal
koně 3 K, sedadlo I. tř 2 K, sedadlo II. tř.
1 K 60 b, sedadlo na galerii v I. řadě 1 K, vl.
řadě 80 b, parket 80 h, parterG60h, galerie 40b;
stadentský, vojenský a dělnický Iletek do parketu
50 b, do partera 30 b. Předprodej lístku v knih
kupectví p. B. E. Tolmana. ,

Dámský odbor Ú. M. N. v Hradel
Králové kvituje s díky příjem K 17, jež vě
noval sl. učitelský sbor městského dívčíbo lycea
ve prospéch Ustř. Matice místo věnce na počest
zesnulého p. dra. Srdínky.

Obchodní grominm v Hradel Král.
odbývalo dne 7. dubna t. r. valnou hromadu za
přítomnosti 73 členů gremia, gremiálníbo komisaře
p. dra. Zachovala a 3 delegátů bromady pomoc
nické. Zpráva jednací a pokladní přijata, a po
kladaíku p. starostovi H. Richtrovi revisory účtů
navržené absolutorium uděleno. Rozpočet na rok
1908 činil K 1189, úhrada K 680, schodek jest
K 509. Schodek ubražen 6%, přirážkou ku dani
výdělkové, což přijato. Zvoleni pánové: za sta
rostu V. J. Špalek, za místostarosta Hanuš Richter.
Do výboru pp.: Helvich Rudolf, Jirásek St, Řosáě
Eduard, Paldus Ludvík, Richter Karel, Jelínek
Josef, Melicbar Bohdan, Sommer Josef. Za ná
bradafky pp.: Vaněk Jan, Krupka K. E., Šabrt
Ant. Návrh hromady pomocnické ve příčině uza
vírání obchodů naNový rok přijat. Návrh výboru
gremia na zrošení dárků štědrovečerních a novo
ročních přijat byl v následujícím znění: Valná
hromada se usnáší na zrušení vánočních a novo
ročních dárků, kromě předmětů k reklamě alonží
cích. Zvoleni za delegáty do bromady pomoonické
pp. Viktorin, Bergman. Za delegáty do nemocenské
pokladny pp. Jirásek, Řezáč. Za delegáty do smír
čího soudy pp Sommer, Šubrt, Jelínek, Vaněk;
nábradoík p. Krupka. Při volných návrzích dele
gát bromady pomocnické p. Neuman upozorňaje
nový výbor na poměry učňovaké a činí návrh, aby
přísně bylo přiblíčeno k tomu, aby každý zaměst
pavatel neměl více učňů, než mu to stanovy do



volají, 4 tlumočí přání pomocnictva, aby v lísto

pady "valnou nedeu usnešenéuzavírání obchodů
ve. všední dny dodržováno bylo. Po návrzích p.
Jališe vepříčině odebírání časopisu „Živnostník“
a po dotssu p. Kleslicha ve příčině trafk byle

? -hromada ukončeno.
Mvěcení. Nejdůst. p. biskup posvětil v 80

botu dne 4. t.m na podjáhenství a v neděli nato
dne 5. t. m. na jáhenství v kapli biskupské re
sidence 20 slumnů bisk. kněž. semináře a jednoho
klorika želivské kanonie Praemonetrátské.

Posvěcení oltáře. Ndp. biskup za aesí
stence bohoslovců bisk. semináře posvětil krásný
oltář v kapli sv. Josefa při chrámu P. Marie.

fSehůze městské rady dne 6 dubna.
Pí. M.Srdinkové vzdají se díky za dar K 100—,
věnovaný ve prospěch zdejšího Ústavu chodých
k octění památky jejího zesvulého cholě p. JUDra.
Fr. Srdínka, a obnos ten poukáže se k příjmu. —
P. Ad. ryt. Medunovi z Riedbarku, c. a k. pod
plukovníku na Smíchově, poděkováno bude za da
rování obnošeného šatstva a prádla, které se dle
poukazu p referenta rozdělí mezi zd.jší chudé,—
Zpráva technologického musea prům. obchodní a
živu. komcry v Praze, že tomtéž uspořádána bude
Ústřední výstava prací učednických v době od 9.
arpoa do 1Ó září, pa níž badou vystaveny nejlepší
práce, vyznamenané na všech mlstních výstavách
v král. Českém,spojená s vyzváním, aby živo.
společenstva n.fstuí za tím účelem také mlstní vý
stavky do konce července t r. konala, postoupí se
zdejšímu prům. museu. — K návrhu techn. kance
láře požádá se c. k. okr. hejtmanství, aby komise
onelně byl shlédnot cbatrný stav krytiny cbrámu
av. Ducha. — Část pozemku čůstojni-kého parku,
na němž zřizuje se studna pro novou vodárna,
bude k žádosti správy parku obratena plotem. —
Osnova druhé emloavy 8 c k. ministerstvem ob
chodu stran obslohování a udržování nového jezu
ma Labi a výkapu části důstojnického parku před
loží se ke schválení měst. zastapitelstvu — Po
šitky nadace Arnošta Bradybo uděleny byly AL.
Střížkovi. Al. Tichému, Váci. Holakovskému a E n.
Natailové. — Přestavba v domě Lutherova ústavu
čp. 121., byla kollaudována dle návrhu stavební
komisse. — Výkaz botovostí pokladní ze dne 30.
března t. r. a zpráva p. měst. zvěroékaře 0 pro
blídce vozů a krámů mlékařských v březnu t. r.
byly vzaty na vědomí — Na galerii měst. divadla
ztídí se 8 nových vyvýšených sedadel.

Hoďte tam dva brďoly! Přednáškaza
sloužilého šířitele vzájemnosti československé byla
velice slabě navělívene. Spravedlivou nelibost vad
tím vyslovil p. dr. Klumpar. Pan řečník vybídl,
aby ee zde utvořil kroužek českuslovenský, aby
ge Šluvensko podporovalo národohospodářeky, odbí
ráním slovenských listů atd. Na konci stala 66
výzva, aby každý z přítomných pfi vycházení ze
sálu věnoval na Slováky nějaký příspěvek. Jed
Bobo pokrokového žida dojala krásná přednáška
tolik, že při východu ze sálu povzbudil israelskou
slečnu k velké štědrosti slovy: „Hoďte tam dva
brdoly, já tam dám taky dva krejeary 1“ —-„Osv.
lidu“ velice rada se zabývá zevnějškem katolíků.
Ale měla v neděli viděti pobrdavou a sobělib -u
masku brdého žida při slovech o „brďolech“! Těžko
vylíčiti ten pánovitý úšklebek taky-vlastence, jenž
spola 8 jinými pokrokáři chce zde rozbodovati,
který plnokrovný Čech do našebo národa patří a
který nikoli Taková tvářnost se musf vidět. Že
nechtěl mnoho platiti na zápas slováckého lidu
e židovakými špicly a udávači, t-mu se mnoho ne
-divime. Ale pobrdavou pózu mohl si přece ušetřit.

V panorámě Národní Jednoty Se
verečeské v Hradel Králové za Bílouvěží
Ise podniknouti ve dnech 11. až 17. dubna 1908
jarnícestuna jiha sicedoKraňskaa Chorvatska,
po mořiJaderekém do Dalmacie, na Černou Horu,
Albánská a na řecký ostrov Korfu. Na výletu
tomto zastavíme se v útuloých městech slovinských
i v malebných Alpách Jolských, spatříme kame
nitý útvar Krasu, peřeje Plitvické, zákoutí pobřeží
Adrie a bokou Kotorskou, kolžecí residenci Cetyni
a černohorská města Rjeku, Crnojeviče, Podgorici
a Bar, albánský přístav Drač, vzácná díla 80
chařeká v parku Achilleiouu a různé typy zajíma
vých Černohorodv a Albáncův.

Firma J. F. Laugbame vepořádalanové
ezposice mistrných totografí, jež pro svoji omě
Jeckou cenu těší se obecné pozornosti. Zase nové
Auamenité ukázky umění českého.

Npořitelna kralohradecká. V učsíci
březuu 1908 uloženo na vkladní knížky korun
180.86417, vybráno K 145.405'87, vklady koncem
břesna K 12,628,810'69; na bypotéky půjčeno K
35-600-—, splaceno K 82.955 27, na hypotékách
koncem března K 9,661.75431; cemných papírů
v zásobě K 2,138000—, uložené přebytky K
1,52/.844:11.

desátiny slavil tyto dmy stařeček

£ J. Šolc,který dosud praouje v Novém Hradci
rálové v továrně £ Petrofa a — bez brýlí.fádaný životVsorně spo udržuje ho v atálé avě

šesti. Účastní! se jako vojín války r. 1848) Ještě
dlouhá léta! =

Komitét pro udršování níků
ma bojišti Královéhradeckém XVIL
Žádnou valaca hromadu ve čtvrtek dme 16. dubna
1906 o 2. hod. odpol. v Adalberlinu v Hradel

, Králové. Při. nedostatečném počtu členů koná se
- o hodinu později nová valná br.mada se stejným

pořade n. Dámy pánů členů jsou velevítány! Legi
timace a atyrzenky 86 nebudou více komitátem
posílati, aeboť příspěvky by se tím zoačně zmenšily.

Sennam členů a zástupců komise
pro osobní daň s příjmůokresu Královéhrade kého.
Předseda kom'se: Bedřich Král, c. k. finavční ta
lemalk v Hradci Král. Zástupce předsedy: Váci
Draslar, c. k. berní správce v Hradci Kr. Členové
volení: Karel Richter, obchodník a majitel domu
v Hradci Král, František Hlávku, klempíř a ma
jitel domuzde, ViktorCliino,cís.radaa majitel
realit sde, Ferdinand F“ium,cakrář v Nechanicích,
Jaroslav Červený, c. k dvorní továrník zde, Jal.
Rass, :«. k. dvorní fotograf a majítel domů zde.
Členové jmenovaní: Jaroslav Rosůlek, c. k berní
ascistent zde, Josef Růžička, pelzařa majitel domu
zde, Antonín Mandelík, vrchní inspektor pojišť„voy
zde, František Bedaář, rolník a okresní starosta

v Suché, Václav Draslar, c. k. berní správce zde
a Fr:ntišek Waldek, majitel ciheloy v Plotištích.
Volení zástupci členů: Josef Macák, trafikant
zde, František Mrba, sedlář v Třebechovicích,
Aloe Hofbauer, hotelier zde, Antonia | Hanuš,
velkoobchodník zde, K. V. Skuhersaký, továrník
zde, JUDr. Alois Zimmer, advokát zde. Jmeno
vaní zástupci členů: Jan Bobdanecký, obchodník
v Nechanicích, Zdenko Ježek, kamentk zde, Jos.
Dadek, majitel domu zde Alois Bajer,c k. finanční
konceptoí prak''kant zde, František Košťál,rolník
v Plotištích a Josef Pilnáček, c. k. dvorní továr
ník zde.

Upozornění poplatníkům damě vý
délkové. Rejstříky, obsaaující sazbyjednotlivým
poplatníkům všeobecné daně výdělkové zdejšího
ukládacího okresu III a IV. ber. třídy pro aklá
daci období 1908/9 uložené, budou dle ustanovení
$ 68. odst. I. zák. ze dne 25 října 1806 ř. z č.
ř z. č. 220 po doba 14 doů a to od Li. dubna
1908 až včetně do 24. dubna 1908 v berním re
ferátě c. k. okresního hejtmanství v Hradci Král.
v úřadovné č. 6 v úředních hodinách pro opráv
něné poplatníky ku nahlédnutí vyloženy. V téže
lbůtě budou rejstříky I. a II ber. třídy ukláda
cího okresu obchodní komory liberecké v ber
ním referátě c k okresního hejtmanství v Liberci

vyloženy.
Dar. Na místě věnce na rakev $ pí Jobanny

Fiacberové, vdovy po c. k škol. radovi, daroval
p. škol. rada Vojtěch Budecius 10 K chudým
žákům c. k. gymnasia zdejšího.

Sdružení holičův a vlásenkářů
v Hradel Králové a okolí slušněoznamuje
p. t. obecenstvu, že na Boží hod velikonoční po
celý den ve avých závodech pracovati nebude;
tyto budou v ten den uzavřeny.

Ze Záložního úvěrního ústavu
v Hradel Král. Stav vkladů: (na knížky, po
kladniční poukázky a běžný účet) 31. března 1908
K 16,889.908'09. E:kont směnek: V března roku
1908. eskontováno kusů 1699 v obnosu koran
2,382.983 09 Skladiště: V březau 1908 uloženo
zboží v ceně K 366.835-—.

Z Roekytma sděluje se a námi, že míst.
škol. rada usnesla se nepropůjčiti místnosti školy
ke konání katol. cvičení, poněvadž pralední křesť.
vvičení bylo odbýváno s tendencí politické agitace;
obávala se tudíž, že by v případě dalšího pro
půjčení nešetřila ministerského nařízení z 12.
března 1888. Pan řídící učitel dle zaslaného sadě
lení kona skutky pravého křesťana. V Rokytně
není obecní Školní rada, jak dříve pisatel náš
tvrdil. Popřáváme i témto zprávám místa
Přece však nám jest podivno, že byla Škol. rada
hned tolik úzkostlivá, když zpozorovala, že křest.
cvičení začíná nabývati ráza praktického. Vždyť
přece i moderní husité volají, aby kutolík oábo
ženství své v praksi prováděl. Ajestliže -snad
katolíci byli povzbuzení na křest. cvičení, abyi
v politice zůstali křesťany, z tobo přece upřímný
křesťan těžko si může bráti pohoršení. Vždyť
přece jen slepý nep>:oraje, jak právě oa půdě
politické bojaje se proti kořenům našeho vyznání,
jak politikové chtějí vyhoditi vyučování nábožen
ství ze škol, jak sám učitelský časopis docela
sakasoval rodičům větěpovati dětem vlastní po
litické přesvědčení. Jen člověk zavírající zrak
nevidí, co upřímný a klidný katolík v továrně
skusí, jak jest vybazován « práce. Kdo tedy
a katolíky aspoň soucit má (byť to byl člověk i
jiného vyzuání), nemůže se diviti, že katolíci jsou
povsbuzování bojovati za svoje ideální statky oa
tomtéž kolbišti, kam spor naši provivníci sami
savlekli.

Z Dobrušky. Zdejší damekýodborSokola,
jeji vedou slečna učitelka Tichá a pí. Zachová
s Prahy, stará se velmi pilně, aby pokrok pronikal
všude. Prý ty dámy zreformojí Dobrašku důkladně.
Zatím damský svět horlivě polyká prach v tělo
cvičně. Nic nedá se ovšem namítati proti skuteč:
nému tušení paší. Leč — kdyby Sokolkase měla
tolik namábati doma připráci, bylo by to vočích
mnohých tyranstvím. Zatímvíme tolik, že při tom
pokroku domácí pracovitost byne ažu leckde ma
minka slečince tolik pokrokem zaneprásdněné musí
dělati elušku — že ji muaí leštiti ráno botky. —

Dae 35. března jn odborem pořádána byla» přednáška p. dra. Boučka,poslaneckého kandidáta

pražských německých židů. A ta jeho slova měle
sloužiti ku vzdělání? Učený výklad o proatitaci
před děvěátky zcela mladými. Prý z mnohomuž
ného manželství vyvinalo se manželství maobo
ženné ©Důvodem přednášeči byl turecký harem
Tak! Prý křestansšví neprávem si přičítá zásluhu
o zavedení mantelství nyaějšího (spojení jednobo
muže s jednou ženou). Nechť si prý všimneme
ameriky již v době před Kristem! Toanad tedy
[odiáni telegrafovali mořským kabelem prvním
křesťanům, jak to mají zaříditi. Všdyť tito přece
o Americe ani nevěděli. Prý av. Pavel zavinil, že
na menželstvídíváno se jako na něconečistého|?
Toble byste přece těžko dokazoval! Jen si pěknč
přečtete příslošná unfsta ještě jednou. A na vo
lebních schůzích před pány pastory byste takhle
mlaviti nesměl ©Véru překvapovalo, jak tlustých
výrazů užíval průběhem přednášky gradnovaný
pán. Vypočítával právní aábradu nemanželským
matkám. S tím by zae neměl choditi pfed 81ci
alisty, jejichž listy radí, jak by se avobodní otcové
povinností < alimentaci zbavili Ve všech „kleri
kálech“ viděl nebezpečenatví pro kultura. Iti byli
nebezpeční, z jejichž nadací nyal pokrokářátí stu
denti vesele žiji? V zázraky prý nověří Tak!
Vždyť si přece myslí, že útvavá a nadávková
činaost socialistických a pokrokových. žarnálů po
vede k vyššímu vzdělání. Oa prý věří ve Velikého
Neznámého| Tu zase se staví proti pokrokovéma
Macharovi Nu — jen když posloužil aspoň nějak
p.kroku|

Poměry okresm Nechanického. (Po
kračování.) Od našich Necbanických na oko vla
steneckých a farizejsky národních okresních či
novníků (kteří to jsou v popředí, sdělili jsme ve
předešlých odstavcích) uslyšíš při každé příleži
tosti baucharonské řeči o státním byrokratismu,
ceutralismu říše a vyssávání země. Kde však
může býti většího centralismu a vyssávání jako
v okrese? Ajací jsou to byrokraté! „Jemnostpane“
sem, „jemoostpane“ tam, samý telefon, samé ko
berce a dlažičky v bureaur — ale sedláček si
vzdychne, kdyby ae k M.krovousům a do Bohároy,
Kratonoh přes'ěhovali pání a koukli, abychom ča
stěji viděli cestáka a aby naši cestáci nebyli tak
toze daleko od sebe, abychom po silnicích my a
naše kobyly neklopýtali a nepřekousli ai jazykl
Co prospívá na př. nádherný dům okresní záložny
v Nechanicích okresu? To je drahý effokt v kan
celáčich pro pp. chefy po tak velikém nákladě,
který mohl býti na užitečnější věci obrácen než
bráti nepoměrnou činži, která se bere z hořejších
místností, a odečteme-li opravy, je to vysoké ná
jemné z úředních kanceláří malého a cbadého
okresu. Ale v Necbanicích v centra okresu chtěli
míti nádherný palác, moderní kanceláře, ty mají
tu ostatní ubohost okresu sastříti a paralysovati.
Má li se nějaký podniktřeba pochybnéhoa prcha
vébo rázu provésti, nějaká tfebasi „protikleri
kální“ slavnost konati ve městě, vše utíká se o
podporu k instituci, která má míti jiné cíle; u
mnohá obec venkovská má nedostatek cest, mostů,
potřebovala by subvence okresu — tu Dic, jen
když troubením a blukem Jericha se dobude. A
dělá-Ji se co pro náš venkov, založí činovník
„Sokolsk.u jednotu“ — přivede tamburaše 8 agis
tencl, která pánům kouří kaditlem chvály, slávy,
ale tím sa našim obsím nepomůže — vnáší 80
do obeď. nepokoj, různice a namnoze i ničí ge
štěstí a pokoj v rodinách, zatím co venkov okresu
volá o pomoc, přispění a touží po dobrém pli
kladě a povzbuzení upravovati a zařizovati naše
občiny a návsi, aby vlast naše byla opravdu prá
jem na pohled.“ Pro všeliké různé fuakce v centra:
v Nechanicích nemají Činovníci smyslo, aby pra
covali pro venek ku jeho modernější úpravě, a
tak vítá cizince ve mnohé obci mrchoviště, bahno,
rybníčky smrduté, kterých nenalezneš v obcích
německých. Proboúzeti vědomí o okrase a úpravě
ametišť v obcích na půdách neplodných, rozohniti
zastupitelstva obecní ku pěstění stromoví užiteč
ného i okrasného na návsech a podél silaic, po
noukati k zavážení otravných bahea a rybníčků
bez ryb — takové přednášky konati — o tom
nemají ani potuchy. Ta 8e pánům v okrese ote
vírá široké pole posud pramálo vzdělávané. Kolik
pak takových národobospodáťakých přednášek koná
se v okrese? Na mnohých okresech koná je člen
zemědělské rady, členové okr. zastupitelstva a
zemsk. výboru a v Nechanickém okrese? Regi
stroval jsem všecky možné přednášky v Necha
nicích i po venkově okresu dle novin i zpráv
soukromých, ale ač okres je po většiné bospodář
ský — rolaický — agrárnický, přednášek hospo
dářsky vadělavatelných až na malé výjímky zvláště
v posledním čase málo jsem vypozoroval — ač
námětů mnoho na př. o čeledi, dělnictva země
dělském, o pěstování sabrad, o včelaření, ba ani
přednášek © škodlivosti alkoholu, který bají
měrou netušenou v obcích okresu i v samém jeho
centru, nebylo! — Ale ani u továrny, kde poměry
veokoncem znám, a ředitel je přeco v zastoapení
okresu, není potuchy,že by se něco činilo pro vzdělásí
a uvědomění lidu veakovského. Je to zástupce, který
je dnes ve službách gruntovního pána a sítra
můše býti propuštěn — který je dočasným pří
slušníkem. Poněvadž bříměmeleší na jeho bedrech,
dovede blasovati pro výslužné tajemníka v obsosu |
4700 K v 80 či 35 letech — dovede ještě vice,
aby aeměl chef kanceláře tolik práce — svednomí



ruku, nstanoves byl kanoolista se oležným
T900EL jehoroce asby nikdosnichsi na

pemsi nemusel přípláceti — totě kavalírské — slo
na účet chlebodárce a poplatníků. Z cizího se
saadoo povoluje obnos, však ho sám nozaplstí —
nýbrž okres! — Nemá-li sám dostatečného vzdě
lání a neporozami-li, jakou Škodu udělá zajíc rol
níku na poli, odblasuje portefeuille i činovníku bez
odborného a předchozího jakéhokoliv vzdělání, byť
i byl kopeckým mládencem — s jednou gymna
sijní a drahou poloviční, a odvolá se v póze ari
stokrata na to, že zkušenost je více než Školy,
poukáše duchaplně na amerického presidenta a

ukáše prstem na sebe — jenže Amerika a
echanice a okres jejich — jsou nebe a dudy.

Z Třebechovice. Na oslavudiamantového
jubilea císaře a krále Frant. Josefa I. napořádalo
obecní zastupitelstvo společně © místní školní
radou a okrašlovacím spolkem stromkovou slav
nost. Za průvodu hudby vyšly ve středa dne 8.
t. m. o půl 9. hodině dopoledne dítky obecné a
měšť. školy se etromky a náčiním k sázení za
účasti obecního zastupitelstva, místní školní rady
a okrašlovacího apolku z obecné školy na vyká
zané místo pod Orebem, kde připravena tribuoa a
jamky a kolíky pro stromky. Po zápění tříblasé
píssě „Já a moje oroá půda“ mládeží za řízení
Mid. uč. p. Ant. Citty uvítal četně shromážděné
obecenstvo i mládež purkmistr p. K. Světlík pou
kázáním na jubileum cís. a krále Frant. Josefa I.
Potom vystoupil na řečniště ředitel měší. školy p.
Edvard Erben a vzletnými alovy líčil příčinu
stromkové slavnosti. Velmi případnými slovy srov
nával mládež se stromkem, slovy Komenského
poukazoval na původ všech věcí, na Boha; ukázal
BaJ. Veličenstvocísařea krále, který v největším
utrpení a protivenství jen v důvěře v Boba aa
lezal sílu, a vybízel mládež, aby po příkladu vsne
šeného jubilanta nedala se zviklati boaří tohoto
života, nýbrž aby statečně odolala všem přívalům
jako stromek a v Bohu aby nalezala avon oporu.
Provoláním slávy císaři a králi ukončil akvostnou
slavnostní řeč. Mládež za pečlivého vedení p.
Ha. Citty zapěla rakouskou bymnu. Žák měšť.
školy Václav Šmíd a žákyně Anne Kolcová před
nesli případné básně. Po zapění národní hymny
NHKdedomov můj“ zsasadily dítky 80 ovocných
stromků. Nastoupen pochod před radnici, kde sl.
obecnímu zastupitelstvu provolána sláva. S opravdu
krásnou toato slavností mohou býti učitelské sbory,
které mnohé práce s přípravou její měly, i ostatní
sůčastnění činitelé úplné spokojeni.

„ Z Pardebie. „VýchodočeskýObzor“ a
Naše Právo“. Naše klidná kritika některých ne

blabých sjevů v Pardubicích rozčilila příslušné
kraby tak, že se daly strhnonti v novinách až
k sprostotě. Patrno, že jsme se dotkli bolavých
míst. Jistý pan doktor nadává ve „Východočeském
Obzoru“ dopisovateli našemu, v němž čenichá ja
kéhos kněze, „římských kretenů“. Hned jsme po
spali, še to dle ušlechtilých výrazů musí býti po
krokář, který city „měkké“ duše své vylóvá občas
ve |„Východočeském Obzoru“ anebo v „Osvěté
lidu“. Sprosté nadávky nejsou naším sportem jako
pokrokátského žide, ukrytého za novinářskou ano
pymitu. Proto ani na mysl nám nepřichází spláceti
stejnou mincí. Katolíci, pama'ujte si dobře, že šid,
tyjící z vašich mozolů, nadává vám „římskýchkre
tenů“. Pakse divte, odkad antisemitismus. Dotkli
jeme se jen maličkébo žida ve škole, a hned byl
z tobo rámus. Žida samotnómu se nechce příliš
v boj, na to je příliš choulostivý, ale nastrkoje
ehytrácky uřitelstvo, aby se v odvetu pustilo sa
žida v boj. Té masanosti židovské! „Obnova“ prý
dle toboto žida napadá soustavně učitelatvo a
ono prý mlčí! (> má mluvit proti pravdě? —
Také „Naše Právo“ dostalo záchvat citové rozhor
lenosti proti „Obnově“. Národně sociální tento
Surnál dělá vtipy a ke komci v divé rozhorlenosti
volá: „Ven 8 „Obnovou“ze všech veřejnýchmíst
ností v Pardabicích I“ Ale, pane redaktore, vy jste
Špásovitý, všdyť něčeho tak dramatického nejste
ani schopen, a pak nač ta rozčilující námaha?
Zkrátka nemůžeme než znova a znovu 8e obraceti
na všecky katolíky a důrazným apelem: Vyba
sujte a potírejte se vším úsilím listy, které vám
nadávají a vaše náboženství banobí. Ven s nimi!
To je nejjednodošší a nejráznější odpověď na všecky
sprosté útoky proti vám. — Bvas tambarašských
spolků českých uspořádá dne 19. a 20. t. m. o
velikonocích sjezd © tambnrašů východočeských
v Pardubicích, spojený se slavnostní akademií a
lidovým koncertem v kavárně ba „Veselce“ a
v „měšťanské beredě“ za spolnůčinkování mnobých
osvědčených uměleckých sil,

Zujímavá agrární schůze. Vjednédě
disě byla schůze, ma-li ne sázet neb nesáset řepa.
Usseseno bylo řepu nesázet, a ta vystoupil jeden
s větších rolníků a pravil: „Mám na řepu připra
veno jiš pole, proto sázeti budo; mně nemá žádný
60 poroučet, a chce-li organisace, aby Be fepa ne
sázela, ať mi .dá 60 sl. na korec náhrady a já ne
sázím Ne jiné podmínky nepřistvupím.“ To otví

he apelapníci a baráčníci oči, kdys tak agrárník"mlor

Z Nového Bydšova. Pokrokářskouvý
chovu nebcholidu přeřškla po zašlém „Obsora“

" řiloba„Oavětý Ládu“ pro okres novobydžoveký,
„ Hěbmský,král.-městecký, nechanický a chlnmecký. |

blázanou hamaaitu, ješ má nahraditi venáriděné
náboženství, hýbou ještě mrtvolou biskupa Bry
pyche a mluví o náboženství a kněžích tak, že i
státní úřady uznaly za potřebné proti šíření takové
kultury sabavením přílohy zakročiti. Ovšem, še
přes to bylo náležitě postaráno, aby sabavená pří
loha až do středy ve veřejné čítárně a hostincích
byla vyložena. Zamesí takovéto jednání postup ka
tolického bnotí? Jak jsou páni krátkozrací; čím
lépe se vybarví, tím lépe pro nás. — Pokrokářské
kotrmelce v obecní správě poškozují pověst celého
města. V úterý sešli se vážnější členové obecního
zastupitelstva k důvěrné schůzi „u Koruny“ a
uspeeli se vždy solidárně proti pokrokářským ná
vrhům, nesměřajícím ko všeobecnému blahu, hla
sovati. — Aby si páni pokrokáři dali patent na
avé vlastenectví, vsali si oa pomoc do obecního
zastupitelstva jednoho červenéhoobčana bez obledu
Da jeho mravní kvalita a podporají statečně jeho
návrhy proti katolickým institucím. Proti židovské
němčině, ozývající se na náměstí našeho města,
se dosud nikdo, ani bedlivý pozorovatel „Obzor“
neozval. Příliánou starostí o klerikalismus zapomněl
DAsvé vlastenecké poslání.

Z Dašle. Dne 25. března pořádal místní
oavětový svas dašických spolků Hálek, Řemesl
nická Beseda a Těloovičoá jednota „Sokol“ v D4
šicích čestný večírek ku poctě Svatopluka Čecha,
Nadějný a bohatý program aliboval milou a pří
jemnou zábavu a také očekávání nezklamal. Ve
čírek zahájen sborem Tovačovského „Vlasti“, jejž
přednesl kroužek pánů. Nesnadný a obtížný sbor
studován byl asi ee značnou pílí, ala provedení
jeho — ovšem bez viny účinkujících — nebylo
precisní; jednotlivé hlasy — zvláště tenory —
musely příliš se vamáhati, aby udržely jakous
takous rovnováha oproti mobutoějším bassům —
které nikterak netlumily blasů svých, ale plnou
silou — snad ke konci až příliš rychle — pro
vedly svou úlohu až ke konci. Vina nespadá zde
na účiokující, kteří spívali s vervou a živostí —
spíše však na dirigujícího p. kapelolka, který
nesmí zapomenouti, še vedle dávání taktu musí
celý apparát míti ve své race a veškerá sna
ménka — piano, forte atd. přímo „do zpěváků
vházeti“ — jak populárně se vyslovil jakýsi od
borník. O významu Svatopluka Čecha za ochu
ravělého professora p. J. Roubala promluvil kollega
jeho v obšírné a důkladné přednášce — trochu
sš příliš obšírné. Po vylíčení prosté životní dráhy
Čechovy prováděl p. přednášející posluchače po
celé té krásné a nádherné zabradě literární Čin
nosti spisovatelovy, v níž vykvetly ony nesmrtelné
plody epiky a lyriky, obzvláště ovšem epické
básně, která u Čecha dostupoje branic nejvydších.
Každé to duševní kvítko básníkovo p. přednášející
rozebral a krátce o jeho obsahu se zmínil — ob
zvláště tam, kde horuje za vsájemnost slovanskou
(Slavie) — zasoc ální rovnost a svobodu v kaž
dém smóra (Jitřní písně — Nové písně — Písně
otroka), kde líčí vroucí, apřímnou zbožnost jeho
„Modlitby k Nesnáméma“ atd. Nechceme ovšem
znovu zmiňovati se o všech dílech a obsahu jejich
— zabředli bychom též do rozvláčnosti — podo
týkáme pouze, že jeo dobrý sostel literáral čin
nosti Čechovy a pozornostísledovati mohl řeč p.
profesora, poněvadě vlastní úsudek svůj porovná
vati mohl a kritikou přednášejícího, ale nezasvě
cencům mnoho asi již ku konci uniklo. — Třetí
a sedmé číslo programu tvořila duetta z „Prodané
nevěsty“ a z „Hubičky“, která zdařile ku voe
obecné spokojenosti přednesli hosté pp. V. Čečelský
a H. Vondrák. V sale však bylo tolik kvaře, že
mobli asi jen 4 největší obtíží partie — jindy
zajisté snadné — vyzpívati. Koruna však celého
večera — bez všeho poklonkování — náleží dám
skému sboru, který podal opět zdařilou ukásku
známé své vyspělosti v písních „Sen“ od Vymetala
a „Jarní píseň“ od Říhovakého Nevelký, ale zdatný
sborek tento upomíná nás na nezepomenutelného
sbormistra svého p. ředitele Rycblíka a Kašpara.
kteří první položili základ ka pěvecké vyspělosti
Jeho a lásce ku zpěra jak církevnímu tek svět
skómu. Přejeme dámám ze ordce, aby i ns dále
na také výši se udršely a nás opét něčím novým
překvapily. Technickou zručnost a procítěnost
vlošila do předoesu solových plení el R Dvořá
kova, která zapěla „Jak v jitřním poupěti“ na
slova Sratoplaka Čecha od Wvisse a „Dobrá noc“
od Ant. Dvořáka, a právem sklidila bonři potlesku
Pořad programových čísel oživen byl recitacl se
spisů Čechových — známými a osvědčenými od
borníky v přednesu pp. J. Sohillerem aJ. Rychlí
kem. — Ku konci — jakou by všem z duše pro
mlavil — zazpíval několik písní blatáckých p. H.
Vondrák. Jak okřálo ardce, když spustil oby
krásné, věčně krásné prostonárodní písuě ! Sám p.
splvající pělplnou daší — celá postava jebo vy
soké — jako by jeátě více vyrostia — takže
sklidil blačoý, nsutucbající potlesk. Proč nepěstují
se více lidové, krásné národní plsač, prod natíme
se Často ke kusům obzvlášté těžkým a ne»nadným,
kdy samo srdce a duše nás nutí sáhnouti po pí-ni,
které rozumí a kterou chápe i ten nejprostší?
Návátěva byla veliká, všechoy snad vrstvy ob
Čanatva byly ssstoupeny, ano i několik členů míst
Bího spolku sociálolob demokratů bylo přítomno.
dest si jen přáti, aby poslednější častěji záčast
hovali se zábav podobných. Snad by poznali, že

při takových sábavéch ardce lépe se vzděláa vic.
okřeje, než při četbě hrubého tiskra radábo a při
schůzích, kde tolik drumých přezdívek ozývá ss
proti lidem, stojícím mimo tábor rudý,

Zpěvácký spolok „Jasoň“ v Ném.
Brodě v neděli dme 12. dubna 1908.
přesně o půl 8. hodině ve dvoraně „Sokolovny“
koncert Symfonického orkestro s Praby. Dirigent:
p Babaška z Prahy. Solista: p. Jar. Karbulka
z Prahy. Orkestr čítá 60 umělců..

Z Libětátu. Katol. jednota v Libětátěpo
řádá na velikonočuí pondělí, dne 20. dubna t. r.
v sále p. J. Kováře divadelní představení: Manžel
v bago. Fraška o čtyrech jednáních. Dle Harry
Gibbona volně zpracoval J. Kůhnl. Začátek o půl
8. hod. večer. Ceny míst obyčejné. Při předsta
vení účinkoje smyčcový orchestr.

Z Humpolce. Ve zdejší „Bokolovná“,aa
kterou se právé po městě sbíralo, aby se při ži
votě udržela, a která jen z dobrodiní zdejších
občanů se může sachránit — vedou 8e v míst
nosti hostinské mezi t. zv. pokrskorou inteligenot
velice neslušné řeči „stolní“ o papeži, biskopecb
a zpovědi, te bude asi natno zakročiti soudně proti
takovému mluvkovi, jehož minulost jest tak pestrá
jsko perský koberec a mozek malýjako u slepice|
Hodnověrný svědek v čas potřeby dokáže, co Be v
„Sokolovně“ inluví a jek se tam Spiní katolíci!
Dáváme na uváženou všemkat Jíkům, kteří „na
Sokolovnu“ také ročně platí, a af se dle toho za
řídí pro příští vybíráut příspóvků! — | Dne 5.
dabna pořádá spolek „Svornost“ a Všeodbor. adru
žení křest. děl. v Humpolci přátelský večer a před
náškon: „O důlešitosti organisací katolických a
tiska“; promlaví dp. P. Odo Vorlíček, katecheta.
Schůze se koná večer o 8. hod. „na Kocourka.“

Přednášua Vrázova v Prosečí u
Vys. Mýta. V pondělí dne 13. dubna 1908 na
sále hostince p. Václava Potra pořádá městská
rada v Proseči za spoluúčinkování veškerých míst
ních korporací poučnou přednášku slovutného ce
stovatele E St. Vráze „Z mých dvacetiletých cest
svě em“. Přednáška tato doprovázena bude pů
vodními obrazy světelnými v počtu asi 300. Ceny
míst: Křeslo K 120, sedadlo 1 K, k stání 50 b.
Předprodej lístků z ochoty převzal p. Vojt. Pla
pička, obchodaík v Progeči. Začátek přesné o půl
8. hod. večer. Při zahájení přednášky vchody 8e
uzavrou

Z východní části okresu příbyslav
skéhe. Ukrutnérozčilení panuje v našem okrese,
že se Opovátilo katolictvo zvednonti poplivanou
tvář, že již inu nejsou lhostejay surové útoky, 0
tiskované v pokrokářské „Osvětě lidu“, kterou
přece sám pokrokářský „Český Učitel“ nazval
„Stokou špíoy.“ Tak? Ti „hloupi“ katolíci odva
žují ae vadorovati kurabáčnickému roskazování
nadávkové „Osvěty lidu“? Ani ty nejbrubší útoky
bejsou 8 to, aby naklonily srdce pro Hajnorský
pokrok a „humanito“? Ta smélost! A hotovou
drzostí jest docela veřejně proti hamobitelům čes
kého rolnictva se ozvati! Páni byli toa odvahou
celí zmatení Z našeho dlouhého mlčení soudili,
že mohou řádit, jak jim libo. Ale sklaplo A teď
ten výbuch hněvu 7. dubna v „Osvěte lida“| A
teď kdo 19 jen psal? Jistě nějský kněz! Po
pravdě řečeno: přáli jsme si již dávno, aby nás
proti sprostáckým útokům hájili v novinách naši
duchovní. Ti by to jinté dovedli líp ještě než my
laikové. Ale když bylo ticho, jako by se nechu
melilo, odhodlal se pověděti několik slov muž
z lida — a to v té chvíli, kdy rafioovacé byl na
paden vesnický lid pro své přesvědčení. A teď
jest zajímavo, kdo se najednou očivá, budí to sdo
veselost. V celém článka v minulé „Obnově“ oti
štěném není slova v učitelstvu, mluví se tam obecně
o pokrokářích. A „Osvěta lidu“ bned sděluje u
žaslémo světu, jak v tom článku „obviňují se
jednotlivci s učiteletva.“ Rozemí se, še si „Osv.
lidu“ odlehčnje paušálním tvrzením v „vylhaných
eprostotách“, o „celém moři ópíay“, kterou vy
chretla „Obnova“ na „pokrokové učitelstvo.“ Tak?
Vždyť jsmo ponze zaznamenali špioavá fakta ber
přezdívek, bes nadávek, jakó jsou obvyklé u,
„Osvěty lida“. A to až má býti samo sprostotou:
a nemravností jestliže o sprostotách a nepěkojohk
skutelch v zájmu sebeobrany někdo něco poví?
Vždyť přece samo Plsmo sv. o Šeredných činech
(ovšem na výstrabu) tak často mlaví. Honemjenom,
pánové, přemýdlejte, kdo ten boj začal, kdo sačsk
prvoí vystřelovati v našem okrese dělové kule. A
teď byste, vy dobráci, chtéli žádat, aby se nap
dený katolík nebránil Za to, še v „Obnově“ bylo.
odpovědéno na prolbaný výpad proti katolickému
rolnictru, vymestíváte se nyní na kněžích. Ti ať
si odpovědí sami a vy se držte věci. Jednalo se
o odratení útoku na počestnou obec; tovy dobře
víte a pr to nezabíbejte jinam. Jestliže kněží budou
trpělivé dále soášeti vaše útoky, my je v jejich.
vlidu rošiti nebudeme. Ať dělají, jak rozumějí.
Vždyť snad psáti dovedou. Alo prohlašujeme, še
neztrpíme bes odvety, jestliče některý pokrokový
povýšenec vesme s «£ nějaké chyby některého
knóze sámlska k mrakéní nás katolíků věechněch.
Jest věra zvláštol, jak jest punstro slepotou ra

náp. „jak nechtělo posorovati, že katolický lidle víc se uvě lomuje, a jak pokrokářstvo pochy
buje, še by mob! dáti řádovu a vócnoú odpověď
na arážky český katolický rolaík. Jem, pánové,



pokračujte ve svém vlástenectví Bičujte vlastní
krev, český katolický lid s ukrývejte pilně všecky
chyby židů, kteří v našem kraji jsou tek velikým
„požehnáním“! Aspoň prohlédnou brsy i ti z ma
iy řad, kteří posud podřimují.

flavnost sázení stromků v Běcha
reeh. Dne 30. března elavila školní mládež
v Běoharech stromkovou slavnost za příčinou jo
bilea Jeho Veličenstva. O třetí hodině vyšel prů
vod školních dětí s prapory k sázení stromků
se svými pp. učiteli. Dítky rosestaveny ve sku
piny, načež zapěny národní písně vzorně pacvičené.
Potom přednesena velmi pěkně deklamovácka od
Václava Poura, žáka II. třídy, o účelu a kráse
květa stromového | Nato řídící učitel p. Ježek
promlovil řeč o účelu této slavnosti, kterou Ú

teto nebyla vypravena příliš nádherně — zato
všsk velice účelně. Vysázelo se 160 kusů vzorných
jablohových štěpů druhu pouze dvojího, které
tvoří dosti dlouhé dvojřadí. Jest žádoucno, by
oběanstvo věnovalo stromořadí tomuto nejlepší
péči a opatrnost, jednak pro památku bistorickou,
jednak pro okrasu obce a ažitek se stromků ply
noucí. Záslobu o ten pěkný podnik má obecní
výbor, místní škol. rada a všichni tři páni učitelé,
kteří vše horlivě podporovali. Dik ovšem vzdá
váme rovněž veliký zahradaíku p. Františku
Zikmundovi z Vraec, který bez požádání nějaké
odměny zcela nezištné stromky ty ve vzorném po
řádku nasázel.

Občanská záložna v Rychnově n.
Km. měla za rok 1907 vkladů 398529-51 K
(dosud celkem 1,436-233:16 K), členům půjčeno
112.127-39 K. Půjčky na směnkách činí vůbec
264 299-16 K, oa hypotékách 1,013.828'64 K, čistý
zisk 2766-98 K. Členů bylo 443 se 706 závod

nimi podíly. ,
Občanská záložna v Uplei. B. 1907

vloženo 670.08669 korun, nových půjček dáno
1,408.912-08 K, členů bylo 588 s 2349 podíly.
Pokladní obrat činil 4,115.626:50 K, vkladů vůbec
2,114.476-72 K, půjček 1,873'45368 K, závodních
podílů 46.980 K, reservní fond 98 388.69 K

Z Čermilova. (Opozděno.) Katolická ná
rodní jednota uspořádala velice zdařilou a zají
mavou přednášku o ovocnářství a zahradnictví.
Thema toto uvolil se ze zvláštoí ochoty rozvi
nonti pan řídicí učitel Ant. Šteffek ze sousední
obce Výravy. Pan řečník všem četným poslucha
čům imponoval. Z dobře promyšlené jebo řeči
vyeltilo sbromáždění, že mluví k nim odborník,
který jak theorií tak praksí získal si bohatou
zkušenost. Milou odměnou p. řečníku byla zajisté
veliká pozornost cd přítomných při celé přednášce
a projevené přáuí všech, aby p řídící zase brzy
nás přišel poučiti. Z přednesené řeči především
třeba vzíti v našem okolí v úvahu, že skutečně
moobo jest nám doháněti, abychom alespoň čá
stečně dobrých pokynů vřeči obsažených vyplnili;
tim dobrý zdroj příjmů zajistíme si v hospodářatví
a také přispějeme k okrage obcí + celé milé naší
vlasti. — Jeden z posluchačů polit. školy.

Z Bychnovska se nám píše: Proč byl
ma Žamberecku volen Dr. Štemberka? — Protože
mu to Libelský poslanec Chaloupka dopřál!
— Dixil

Různé zprávy.
Katolický prelát techuickým vy

máleseem. Prelát prof.Cerebotaní,který májako
elektrotechnik zvučné jméno, seznámil berlínské
vědecké kruby se svým aparátem, který bezdrá
tovou tolegraží umožňuje přenášení kreseb, obra
sův a rakopisů do velké vzdálenosti. Jedná se při
tom o uvedení v Čionost drcu mathematicky 800
časných pobybů dvou vzdálených aparátů, kteréž
pobyby řízeny jsou rokou odesílatele. Magr. Ce
rebotani vynalezl již telefonní sěítací automat a
psací atroj do dálky, zvaný „elektroteledaktylo“.

Postavení katolíků ve Spojených
státech sovoroamerických Jze poznatve
lice dobře z těchto dat. Mezi 16.000 námořního
mužstva Unie je 6000 katolíků, kteří mají 8 vo

Jenských kaplanů. Ostatní vyznání své duchovní
-na moři nemají. Dva z admirálů jsou katolíci. Na
válečných lodích súčastňoje se katol. boboalužeb
"veškeré mužstvo sa přítomnosti důstojnického
-eboru. Lodní kaplan má postavení kapitána.
„Zvláštním příznivcem katolíků je admirál Evana.
— Mezi vyslanci americké Unie jsou 4 katolíci,
z ministrů je katolík ministr spravedlnosti. Pre
sident Roosevelt je katolíkům velmi nakloněn. Dů
-stojnici a žáci vojenských škol, katolíci, jsou re
Jglementárné zavásání v neděli slyšet mši svatou.

Proti násilnictví soc. demokratů
"promluvil 6. £. m. ve sněmovní debatě sám ně
mecko-radikální poslanec šlechtic Stranaky. Pravil,
še jest nevyhnutelně zapotřebí zákona va ochrana
těch, kteří by pracovati sice chtěli, ale jimž soci
alisté svým zestrašováním pracovali brání. „So
jální Cemokraté alěžují si na nácilí a trýznění,
jež tn a tai se dějeve vojáků—samivšakjsou
strapoa největšího násilí. VeVídoi vykřičeli na
schůzi železničních zřízench dra. Weindenboffera,
posl. Malikovi výpěssk. Tořrorismem soc.

demokratů strašně trpěli německo-nacionální děl

nici v Solnobraděpři stávce, kterou soc. derokraté vyvolali. Nebudon-li sákonem chránění děl
píci, kteří chtějí pracovati, nastane v Rakousku
anarchie, a náš stát bude k veřejnému posměchu.
U nás věsk ministři třesou se před sondruhy, ba
sekční chefové objímají se s vůdci 800. demo
kratů. Jistý německý ministr pozval si poslance
Frenodlicha, židovského socialistu, k večeři, a po
slanec Freundlich se tím chlubil v Mor. Šumperka,
k veliké radosti celého tamějšího Israele. Se soc.
demokraty bratříčkují se také četní c. k. úředníci.“
— Dosud marně čekáme na ráznou ochranu těch
dělníků, kteří, vášíce si svého katolického přesvěd
čení, zpěčají se platiti rudým na jejich štvavé,
protikřesťanské rejdy. V „zklerikalisovaném“ Ra
konska jest pronásledován a existenčně ubíjen
ubobý dělník, který neochvějně se přidržuje toho
úáboženského přesvědčení, jež vyznává sám jeho
mocnář. — Kdy už konečně radí násilníci budou
důrazně poučení, že jest hotovou bezcitností a po
směchem z humacity, jestliže jest okraden o denní
chléb pracovitý dělník pro svoje přesvědčení:

Družina sv. Petra Klavera, nábožen
ská společnost pro podporování katolických missií
v Africe, koná každoročně tek zv. „modlitbové ta
žení křížové za Afriku.“ Toto modlitbové tažení
spočívá v tom, že se každý účastník pomodlí
sonkromě — nebo, kde je to možno, společné
8 jinými — po devět dní před svátkem Ochrany
sv. Josefa (letos od 1. do 9. května) určitou cír
kevně schválenou modlitbu k Nejsv. Srdci Ježí
šovn za pohany Africké. Účel tohoto křížového
tašení, při němž se tisíce a tisíce katolíků spojuje
duchovně v modlitbě, jest dvojí: předně má vy
prositi srdeím pobanských černochů milost, aby
se stala přístupnější hlasu migsionářů, za druhé
má vyprositi na Bohu nové missionáře, nové žence
pro bohatou žeň duší v Africe, aby se tak vypl
pilo přání Ježíše, řkoucího: „Proste Pána ní,
aby poslal dělníky na vinici svoul“ Zmíněnou
smírnou modlitbu k Nejsv. Srdci Páně, které se
při tomto křížovém tažení používá, dostati Ise
v libovolném počtu zdarma a vyplaceně, kdokoli
o vi požádá korespondenčním lístkem. O hojnou
objednávku snažně prosí Drušina av. Petra Kla
vera pro africké missio v Praze, na Hradčanech 33.

Ohromné májemné. V Novém Yorku
platí obchodník doutníků za rožní krámek, v němž
se člověk sotva otočí, 39.000 K ročního nájem
ného. Jinde na rohu mají krámek cidiči bot a ti
platí nájemného ročně 72.000 K. Tito lidé musejí
dle toho také hodně vydělati.

Ranné brambery bývají praktickému
rolníkovi pěkným zdrojem příjmů. To poznati lze
zvláště v městech na trzích a u obobodníků, kde
jest na jaře po ranných bramborách velmi čilá
poptávka. Jenže to množství ranných zemáků, jež
se v městech spotřebuje, dováší se k nám ve
značné míře především z Přímoří, Istrie a Italie
a tak od nás putaje do ciziny ročně velká suma
peněz, které by získati mohli i naši rolníci při
trochu větší hospodářské hybnosti. Rolníci na Krá
lovéhradecku (u Kuklen, Plotišť, Předměřic a Lo
cbenic) pochopili už výzaam ranných semáků. Tu
koncem února a počátkem března připraví si rol
níci z ranných zemáků zdravé, prostředně velké
hlízy, ty pak vloží do beden nízkých (k tomu uží
vají i starých vaniček, necek) nanejvýš 16 cm na
sebe a 8 bednami do teplé kuchyně nebo chléva,
kde brambory teplem pozvolna klíčí. Klíč/-li ze
máky příliš rychle, musí se přenésti na chladnější
místo, do síně nebo do komory. Kličky tlustší a
tmavší jsou vědycky lepší než dlouhé a tenké.
Jakmile klíčky povyrostly as na 5 cm, což bývá
a8 po 4 nedělích, sázejí se brambory u Hradce jiš
koncem března nebo počátkem dubna. Bedny a na
klíčenými zemáky dovezou 8e opatrně na pole,a
blízy vybírají se pozorně, aby ae klíčky nepoško
dily, a sázejí se očky vzhůru a zlehka se přihr
nou zemí na 3 cm. Země musí býti ovšem připra
vona, ne příliš těžká. Takto zlská rolník brsy
pěkný groš a ještě po bramborách může získat
z pole druhou úrodu. Kolem měst rolníci by jistě
nechybili, kdyby se chopili tohoto způsobu pěsto
vání ranných bramborů.

Chov drůbošže je mevýmesný, tak
slýchati na našich selských statcích. Ovšem tum
se nep.čítá vajíčko, jebož se v domácnosti užije,
tam se neúčtuje kuřátko nebo slepice, jež leckdya
přijdou na stůl, tam 8e asocení hodnota trusu
slepičího atd., tam se jenom pozoruje, co drůbeš
sní. Takovéto rozumování jest právě známkou
špatného bospodaření, vždyť kde se vše neúčtaje,
tam se špatně počítá a jde se od deseti k pěti.
Jarní doba pobízí právě naše hospodyňky, aby
k chovu drůbeže vybraly si ty nejvhodnější druhy.
Ve Francii, Dánsku, Ubrách a jinde vyplácí se
chov drubeše a u nás že ne? To bychom byli
jako někde na měsíci.

Zemská banka království Českého za
rok 1907 mělasměnek v zásobě za 57,114.274 K,
cenných papírů vlastních sa 24,891.097 K, zá
půjčky komunální činily 381,764,478 K, meliorační

104,382.933, úhrnný roční eskont 414,783.412 K.
Živnostenská banka pro Cathy, Mo

raýu a Sleseko ss r. 1907 měla vkladů os poklad.
poákásky a vkladaíkalšky 81,449.280 K, ma

oměskách tuzemských 94,413.04261 K, cenné pa
píry vlastní 14,684.029 K, záloby na cenné papíry
41,807 243 K, čistý zisk 1,97131489 K.

(Zasláno.)

zbytočné obavy před spolkom „Charitas.
Jubilejní vzájemně dobročinnýživnostenský

spolek pro případ úmrtí našel skutečně poroz
umění v kruzích nejširších, tak že budeme
moci odbývati ustavující valnou hromadu v ne
děli dne 12. dubna o 2. hod. odpol. ve dvoraně
„Adalbertina“.

Důležitým je upozornění, že spolek náš
přijímá muže i ženy do stáří 56 let pro letošní
správní rok. Člen spolka může svým písemným
vyjádřením ustanoviti osobu aneb i některé
vlastenecké a charitativní podniky, kterým se
má po jeho úmrtí zajištěná podpora vyplatiti.
Toto ustanovení je výhodné pro svobodné osoby.
Jestliže vyjádření zvláštního nestává, vyplácí
se podpora dle stupně příbuzenstva, pořadem
ve stanovách určeným. V přední řadě jest
ovšem vždy manželka nebo manžel. Za členy
mohou býti přijáti svéprávné osoby z celé říše
rakouské.

Jedinou obavu, kterou mnozí chovají před
častými případy úmrtí za vzrůstajícího počtu
členů, můžeme snadno zaplašiti vysvětlením,
že při vzrůstajícím počtu členů budou se pří
spěvky úmrtní snižovati. Musíme se totiž sna
žiti, aby výška podpory utkvěla časem na určité
číslici, na př. 4000 K. Tato pevná číslice bude
chrániti členstvo před přetížením, neboť při
vzrůstajícím počtu členstva stačí zajisté menší
příspěvek nežli předepsané 2 K k opatření
pevně stanovené podpory 4000 K. Bude-li členů
pouze 2000, musí každý na podporu úmrtní
platiti po 2 K; bude-li členů již 4000, zaplatí
každý pouze po 1 K; při počtu 8000 členů
sníží se příspěvek pouze na 5O h. atd.

Oč vzroste nebezpečí častějšího placení
příspěvků za vzrůstajícího počtu členstva, o to
opět rozumně provedeným regulatorem snižo
vati se budou členské příspěvky. Uvážíme-li
dále, že členské běžné vklady a zápisné uloží
se též na úrok, jenž pornůže kvotu příspěvků
úmrtních snižovati, pak ztratíme jistě všecku
pochybnost ve zdar nového spolku „Charitas“
a přihlásíme se za členy u spolku

„Charitas“
w Hradci Králové (Adalbertinum).

(Zasláno).

Komité ku zařízení městského musea v Nové
Pace sbírá památky a starožitnosti, při čemž

v 6 řadě béře zřetel na památky po vynikajících rodácích zdejších. Jsem požádán, apellovati
na své dpp. spolabratry, aby přispěli k tomuto
krásněmu účelu, ať už prodejem nebo darováním
spisů kněze P. Faustina Prochásky,nár. buditele,
spisovatele a rodáka zdejšího. Jestliže by někdo
byl majitelem spisů Procházkových a mohl jich
ve své knihovně postrádati, nechť mi to laskavě
oznámí, po případě ihned zašle na moji adresu.

Josef Vomočšil,
farář v Nové Pacu.

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 4, dubna 1908.1 bl

pleniceK 17-20—1880,dita KK16:00—1660, jočme
aeK 10*40—11'00, prosa K 0 00—000, vibve K 11*20
aš 00-00, brachu K 20'00—34*—, oves K 7-00—8-10,
čočkyK 30—aš 40—, jabel K 33-00—26-—,krop K
28-00—44:00 bramborů K 2-80—6:30, 1 hl jetelového
semene červeného K 180-00—000—, raského K 00000,
1 bl. jetelového semínka bílého K 0000—00—,
máku K 36-—44-0, lněného semeneK 19*00—22*00,100
kg žitoých otreb K 15-00—00"00, 100 kg pleničných
okrab 1400—0000, 1 kg másle čerstvého K 3-20
až 250, 1 kgmásla převářenéhoK —'00—0000,
1 bg sádla vepřového K 1:76— 000, 1 kg tvarohu
036—000, 1 vejce K 0-05—0*00,1 kopa cerele K 0 0—
aš 0:00,1 kopapetrželeK0:00—0"00,t kopakapusty
K 6-00—8'00, 1 hl cibale K 8-80—10'0, kopa drob,
zeleniny K 1:00—000, 1 pytel mrkve K 1*50—2-00,
1 beška brašek K 010 — 00—, 1 bočka švestek
K00—0, 1 hl jablek K 16.00—00.00, Na týd. obilal
teh v Hradci Králové dne 4. dubna 1908 odbývaný,
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 50 hoktol., dita
42, ječmene 64, ovsa 116, prosa 0, vikre 6, hra
ohu 0, čočky 9, jahel 10, olejky 3, jetelov. semínka
4, lněného semeno 35, máku 3. — 38.) Zeleniny:
potrůele — kop, okurek 0 kop, kapnsty 30 kop, cibale
16 hl, drob. zeleniny 72 kop, mrkve 20 pytlů,
brambor 264 hi, salátu O kop. — 3) Ovoce: jablek
10hl, hr 00 hl, švestek beček 0. —4) Drob,

dobytka: 18 knaů, podovinčat601 kubů, kůstáž219 kusů.

Zb. Řád Troplstů. B Bosal,

p Zemaiku, Pel i a oeheáburveNejreko.



. : —7
xx Jos. Baudyš, |

. í úředně koncessováný závod elektrotechnický —

a systémprof. Zengra v Hradci Králové.
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Nejstaršía největšízávod P o Inve (uře
umělého kamenoprůmyslu nabízím za ceny
na českém sororovýchodě

„£ Zdenka Ježkav Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

| Tučuje svůj bohatě zásobený aklad

hotových pomníků (ešťěných
pánům koupěchtivým k laskavému sblednutí.

Mramorové zařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

leštěné práce provádějí se v mém závodě, o
čemž kuždému možno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporečují obecenstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem.

Račte dáti přednost domácímu závodu.

Abych podal důkaz svojí průmyslové zdat
„Dosti, upozorňuji, že možno v mém podniko

= kovpiti leštěný žulový náhrobek již od 100 K
= počínajíc.

prere třhbohěěěěoíittřětěhěřébětě
Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

zúrokuje veškery vkladyAo
* dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.
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ko*erců, látek potahových a de
koračních, linolea, kožanky ra
stoly, pohovky a j.

pokrývky stolní, ložní, záclony

krajkové a portiery, přikrývkyprošívané a flanelové.

konsole dřevěné a mosazné, židle.
křesla, postele, skříně a noční
stolky.

Zahradní nábytek.
jež nyní ve zvláště velkém
výběru sestavena jsou, do
dávám za podmínek zvláště

výhodných.
81 ct. obccenstro při jarním dopl

ňování zařízení bytů na
výhodnou koupi

v Týništi n. Orl.

Křeséní liníy

Biskupská knihtiskárna,

Nejlevnější a nejyirusnější

dětskévozíky|||
m UB

Navštirenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B I$ k U p ská

J 08. J ežek, knihtiskárna
Žá dejte cenaiky. v Hradci Králové.

advokát v Hradci Králové.

aulyno
VB u firmyM Josef Ježek,
4- elektr.a sport.závod
"9 v Hradci Králové.

TR vysoké, užší

lovně se prodají.
—Bližšísdělíadministracet. |. —



- Příloha
Besídka

Ještě slovo k emanolipacl žen.
(Z literární pozůstalosti + pana Františka Andrle, učitele

z Čáslavě.“)

Již nám to není oio platno strkati blava
do roští a zavírati oči před nebezpečenetvím,
které svým časem oa dálném obzoru ve způ
sobě ženské emancipace se objevilo. Přikvačilo
jako vichřice, dotírá již oa nás se všech stran
8 nemalou prodkostí, a jest se co obávati, že
dříve nebo později vezine to A námi neutě
šený obrat.

Jestliže věc spraved'ivě a nestranně uvá
žíme, musíme doznati, že ženské skutečně a
nepopírateloě mají rmnobá nadání, jimiž k ně
kterým úřadům a stavům, z nichž až doposud
vyloučeny byly, neobyčejnou způsobilost pro
kazují, a že tedy není se Čema diviti, úsilují-li
o to, aby se v nich také uvelebily. Kdyby při
posledním očítání lidu bylo se zazoamenávalo,
v jakém stopni kdo vzdělání nabyl, byla by 8e
zajisté největší intelligence mezi žeaskými
sbledale, neboť každá má absolvovanou alespoň
rlietoriku (řečnictví), a teď, když se jim ote
vřela brána i samotné opniversity, jest obava,
že se ponenábla ta která fakulta dostane do
jejich rukou. Nikdo neupře, že k bobosloví
mají neobyčejné nadání. Čísnad někdo naučí
lépe Pána Boba znáti a ku kříži lézti, jako
žena?! K missionářství zvláště jest každá jako
zrozené. Umí kázati a hravé na dvou víru
obraceti. Nemloví sice mnohými jazyky, protože
každé postačí její jeden.

Z moobých stran osývají se stesky na
mizení náboženského cito mezi lidem a va jeho
Ihostejnost u věcech víry. To však není pravda;
jsemt přesvědčen, že by nejeden muž, který
by na ženě své způsobilost takovou k missic
nářství shledal, hned by ji ochotně mezi čer
nochy vypravil; a — no že by ji jistě vám
důtklivě povzbuzoval, aby vo svém spásonosném
díle mezi divochy ničím se nedala odstrašiti,
nýbrž aby v něm až do poslední chvíle svého
života věrně vytrvala.

K pr. fesuře jich však maoho nepůjde. Za
rofesory se naprosto nehodí: omějí leda jen

kantorovat,
Ani k medicině se kdoví jak nepohrnou.

Rády sice předpisají, ale co jest to všecko
platná: potom bychom pacienty místo uich
moseli dělati sami, a to by bylo velmi těžké;
neboť kdo pak z nás dovede třebacelý rok
v jednom kuse stonati a míti každý den jinou
nemoc? K tomu patří přímo železné zdraví.

Ženekým nemůže se upříti neobyčejný ta
lent ku právnictví: každá jest samý paragraf,
a obratem raky udělati z bílého černé jest
každé pouhou bračkoa. Kdo se práva svého
nedomůže, ani když se pod ochrana ženy dá,
ten ať se po jiném advokátu již neoblíží. Jest
nadobro ztracen.

Ke stavu svadcovskéma mají neobyčejné
vzdělání. Nikdo nedokáže tak soudit žívé i
mrtvé jako ony. Ale za to nehodí ge za sta
vitele, jejich plány jsou všecky stejného způ
sobu; na jejich rozpočty nikdo nemůže při
stoupiti, a vůbec nedovedou kloudně postaviti
pic, leda — svoa hlavu.

Ku pracím keramickým se hodí jen tak
dalece, že umějí dobře vypalovati, napalovati
a — dopalovati. .

Službu telegrafickou a poštovní sastávati
budon svým časem výhradně jen ženské a za
jisté že s nemalým úspěchem. Která pak zpráva
a depeše nerozšiřaje se bleskurychle, kterou
ony rozšiřují? Pověz tetě, roznese tě po všem
ovětě, a jak lacinol A poněvadž sirády vy
jíždějí, dá se souditi, že i správy železniční
budou hleděti se zmocniti. Až to 80 stane, pak
teprve přestanou stesky na neomalenost vrch
ních ředitelů a kondokterů drah,

I v jiných oborech ještě mchou ženy býti
na svém místě. Ministerstvo sevnitřních zále
šítoatí by jim velmi dobře slušelo; ony vědí
všdy, co u souseda se děje. Tak i ministerstvo
orby: kdyby mobly, oraly by námi i vláčely.
Ony mobou tvořiti generální štáb, neboť umějí
vesměs komaodovat. Mobou otevříti své smě
nárny, jelikož měniti šaty a — milovníky jest
jim životní potřebou.

Největší obrat ve společenském životě
věsk nastane, až se dámy domohoo volebního
práva. Jakou to tvářnost pak na sebe vezme
na př. semský sněm?! Pomoz Pán Bůh před

% Velice byl asi zaujat jinak tolik šlechetný a ros

PO pelbodeoonaotakneme. Akdrětato 61 u jiných,jež budoucně otiskneme. A když tuto úvahu
farinapsal, snad ai ne , te můžepřijít odveta,
por —jichš jest stálevíce —mohou
snadno odpovědětí úkon satyro namobe; ta by se(aká

povedla. A konečně—af be ztěch šleh rmoutí jen ten,zaslouží. Pro přece
do jich všecky dám roshodněschystány nebyly —proto snad mnokých dostaneten článek
přece pardon. —

sedovil Toma nepostačí již ledubylý zvonek
k udržení parlamentárního pořádku; k tomu
bude potřebovati cymbálu v průměru alespoň
jednoho retro, oa který bude muset ze vší
síly tloaci perlíkem. Zajisté, že co svět světem
stojí, neslyšel nikdo doposud mezi více žen
skými rnloviti jen jedou. Řečníků zapsaných i
nezapsaných bude pořád dost, a generálního
zvoliti nebude lze, protože jím každá bude
chtít býti. Pak vyhynou kývalové, mezi žen
skými jich pecí: mát každá své vlastní pře
svědčení, a tuf se rozumí, vždy to nejlepší,
kterého si živou mocí uedá vzíti a místo něho

S hvězdářstvím to bezpochyby také vezme
veliký obrat. Kdož a takovou zálibou 8 vytr
valostí dovede jako usše krasotinky dívati se
na hvězdičky a sledovati je neunavně, ať se
ukazojí na blankytné obloze anebo na límci?
Hvězdáři nemají teď beztoho již co dělati, a
proto je může leckdo zastati. Stálice jsou jejich
oku nepřístupné, staré oběžnica drží se do
posud v pořádko, nové Se nenkazují, zatmění
slunce a měsíce mají již na několik století
Dapřed, a tak jim nezbývá než — dělati ka
lendáře. Ale což jest o kalendáři Ženská na
dělá kalendářů z každé daremnosti. Ale až
k tomu dojde, že také ony budou kalondáře
vydávati, tož si je opraví zajisté dle svých
nábledů a potřeb. Panující planeton bude rok
od roku Venuše, Škaredá středa přeloží se na
advent, aby masopust trval celý rok. Až do
posud tiskly se neděle barvou červenou; to se
změní, a tisknouti se pak budou modře, aby
již nemohl následovati modrý pondělek. Pově
troost dle stoletého kalendáře nebude se před
povidati. Každý, kdo se ženskými obcuje, ví,
že u nich jest skoro pořád zamračeno, deštivo
o bouřlivo, Pranostiky bospodářské také se
vynechají. Místo nich badou věty mravoočné,
jako: Nebledej jinde, čeho máš doma nazbyt.
Rychlý bnď k slyšení, ale zpozdilý k mluvení.
Nech piva, drž se vody, nečiň kapse Škody.
Praví svatý Barnabáš: „Nebrej, nehrej, oeprc
bráš.“ Praví urciotec Čech: „Co uení tvého,
toho nech“ Nebnď lvem v domě svém. Od
otce statek, a od Buha žena atd.

Ze všeho toho vychází, že se to 8 námi
začíná zle točiti, a že jest potřeba, abychom
v čas očinili nějaké vhodné opatření, nechce
me-li všecko půdu pod sebou ztratiti a ze svých
posic se nechat vytiskoouti. Jest pravdě po
dobno, že by nám za krátko nezbylo než dá
vati se šmahem na ševcovinu, která by nám
jen proto bez konkorence zůstala, že jest při
ní ještě více než jinde smůla, anebo bychom
se museli epokojiti bodnostmi, jako jsou: voditi
Šupáky, sadařiti, na silnici kámen tlonci apod.

Dobře by snad bylo, aby se pro předejití
tak hrozných věcí pořádaly schůze (těm se —
jak zoámo —oejlépe daří v lokálech, kde je
k dostání dobré pivo), na kterých by se při
jímaly resoluce asi tohoto znění: „My shrc
máždění občané tam a tam protestujeme .. .“;
na to slovo af se nezapomene, neboť má v 80bě
neobyčejnou, přímo elementární mooa síla,
jak mnoholetou zkušeností již dokásáno jest.
Proto tedy, dokud jest ještě čas:

Caveant, consoles! — bděte konsalové|!

Kulturní hlídka, —

Také výron vyššího pokrokového hlediska.nOstravský Denník*,který přece jako „vlaste
necký“ list má hájiti všemi silami ohrožené Čechy
proti germanisujícím židům a velkoněmcům, plní
svoji úlohu sprostým apíláním samému lidu če
skému. Dne 1. dubna otiskl z Frýdku: „Poslední
neděli po „nešporách“ slozla se klerikální sebránka
(sic) na Střelnici sa assistonce dvou místních pá
terků. Bab byla spousta, sle ani těm to postní
blábolení Krausovo se nesamlouvalo. Když však
vznesl se s řad odpor, tu vekomandované (?)
kozy (!!) daly se do beku a řevu, že nebylo slyšet
svého slova.“ — Pak věřte ještě těm fanatickým
fariseům, še mají k lidu českému trochu soucitu
— oveřku-lilásky! „Opavský Týdenník“ pozname
nává k hrubým nadávkám těm 4. dubna: „Ostr.
D.“ jest orgánem pokrokové strany na Ostravsku.
Jakou asi mravní hodnotu a společenskou výchovu
má strana, která snese, aby její orgán psal ta
kovým tonem? Inn, sdá se, jaký páv, takový
krám. Když poslanci strany bulákají ve sněmu,
troubí na trouby s papíra akřičíž „fuj“ a „pů“
ns poslance jiných českých stran, co chcete pak
od listu, který provedl už gilácké komeskyv ne

Jednota hudebníchumélodpři hudebnímod
boru „Uměleckébesedy“ v Praze uvedenajiš včin
Bost. Soustřeďuje v sobě české skladatele, učitele
hudby a výkoané hudebníky všech nástrojů, diri
goaty, operní i komoertní perce a půvkyné. Saaší
Be povsnésti kulturní | hmotné nájmy členstra,

zřizuje pensijní, podpůrný a invalidní fond, sa
opatřuje bezplatně engagementy doma i v cisině,
jak jednotlivcům tak celým sborům Patrno tudíž,
že Jednota sačíná pracovati na podkladě širokém.
Při neúnavné obezřetnosti činovníků zajisté může
dokázati mnoho. Huiebal a pěvecký element přes
všechen patletický entbnsiasmus naš-ho publika
byl dosud v Čechách hotovou nuznou Popelkou.
Ti, kteří elzy ronili nad osudem Smetanovým, ne
chávali zároveň klidně Fibicha ka konci jeho ži
vota ve faančních nesnázích. Dvořákovi teprve
cízina vydatněji vypomohla. Ve zpěvném národě
českém z nedostatku podpory rozprobla se prc
slolá filharmonie; chudák Moor. který ji Jistou
dobu dir gaval, odcházel z Pardubic po koncertě
bez peněz atd. Zato d-bře ae mají šantány. Ty
ovšem špatné zdvibnou uměleckou úroveň! Proto
přejeme maoho zdaru Jednotě, která zajisté učiní
radikální reformu. Jisté povznese čest našeho
umění pečlivým výběrem talentů, kteří na její
podporu budovu reflektovati. Ováem že. přitom
leckdy narazí, sale to ji nesm! odstrašiti. Tolik
lidí v našem národě pracuje na zesurovění širc
kých vrstev! A co obrovských sam se přitom pro
plýtvá! Nezásluhuje tedy podpory takové sdrožení,
jež snaží se podporovati ušlechtilé, pravé umění?
Jestliže ještě do nedávna chytří spekulanti vydé
lávali veliká obnosy na ubobých nechanických
harfenicích, bylo by věra až příliš trapným zna
mením doby, jestliže by Jedaota nedosáhla kýže
ných úspěchů podporou umění ryzího. Veliký jest
úkol Jednoty; zápas její zvláště v prvých letech
nebude nikterak malý. Ale při obezřetném vedení
dočká se jistě úspěchů znamenitých. Nec'( všichni
přátelé badby Jed:otu podporují, nechť jí «zna
mují vždy včasně případné uprázdnění engage
mentu atd. Prospějí tím vývoji a cti českého
umění. Maoho zdaral

Zvláštní šikovnost orgánu sreorganisovaných
mladočechů. „Urávo lidu“ svého času uvádělo ši
roce soud snepříčetným mnichem, až 8e to samým
sondrubům leckde zbnusilo. Nyní uvádí proces
8 pověstnou Fumagalliovou v Miláně. Reorganisc
vaný „Den“ nesměl zůstati pozadu. VÍ se nyní
obecně, že brloh Famagalliové nekvetl podporou
církevních úřadů, jež o jeho Špatnostech byly spra
veny. Dobře jest známo. že církevní úřad sám
proti tomu vepravému „klášteru“ vystoupil, a že
jest pouze vinna zámyslná netečnost upozorněné
policie dalším řáděním toho „ústavu.“ Ale — „Den“
nadpisuje svoje Články o soudě nad podvodnicí
Fumagalliovou: „Klerikální skandály v Miláně.“
Nebyly to přece skandály liberáloí? Dali by si
židé libiti takové chytrácké podstrkávání? —
„Den“ jest diplomatický. Ví,žei kavoličtí voličové
od mladočechůsnesou trpělivě každé kopnutí. Zato
však „Den“ zná dobře povahu židů a soc. demo
kratů, kteří mu ukásali ostré zuby, i když plnou
pravdu o oich psal. Proto i při skandálech rudých
a židovských, které se odebrávají ne někde v Mi
láně, ale hned před jeho zraky vPraze, jest hodně
— až moc opatrný. Vždyť ví, že by nastalo bou
ření veliké, Tu máte ten liberalismus. Kdo se dá,
tomu dají liberální pánové bičem hned; kdo se
hezky směle postaví i proti spravedlivé kritice,
před tím padají oa kolena. Nejsou ti moderní
lvové velikými zbabělci?

Zajímavé vysvědčení květům moderní osvěty
dává dr. Kramář ve „Dni“ dne 5. dubna témito
slovy: „Čo děje se v Čechách a na Moravě, na
plniti masí každého, koma jde o dobré jméno
České, největšími obavami. Ve veřejné diskussí
necení se už pravda ničím, vášeň, zloba, nenávist
— a ještě horší věci jsou základním tónem Štva
nice, které se přímo systematicky pořádají.

Znám veřejný život i šurnalistiku většiny
evrop. států — ale něco tak níského, jako je náš
způsob boje, úesnám. U nás hlavní starostí je
utlouci svého člověka. Ať trpí při tom věc spo
lečná, je Ibostejno. Z každého neúspěchu politic
kého se a nás radují, poněvadě je to bič na če
ského člověka. Němci mají mezi sebou víc sporů,
než si myslíme, věcných a osobních. A přece na
venek proniká pramálo, a německou politiku bájí
vějokni, ať za ní stojí ten či onen němoský vůdce.
A když udělá chybu, dovedou jej hájiti, obybu
zakrývati, jen aby neutrpěla německá věc. Myne
staráme se v ničem skrýti špatné stránky svého
národního charakteru — naopak, zrovna tam, kde
celý svět na nás Se dívá, v politice, ukesujeme
se v celé avé nahotě.

A čeho jsme svědky v posledních dnech, je
přímo apotbeosou (oslarením) našeho štvavého
spůsobu boje. V Brně uspořádána demonstrace
ohledně moravské university. Pod vůdcovstvím
ušlechtilého pana Stránského, kterého každý stejně
oceňuje, a jehož komandu se přece všecko po
drobuje, poněradě má „Lidové Noviny“, mluvili

lidé, o oicbžse myulilo,že jsou vášní plnávěci,za kterésečlověkmusíbanbit.Toliknepravd

ng bylo nazmlaveno, jako na této doměn

jd to, S"Obuzva“ uš mmobokbena nejv , © va mnobokráte Ba Dej
ráznějších případech dokázala. A kdyby se nebál



některých oficielpích taky-vlastenců, mohl by slova
svá ještě lépe odůvodniti, než jak v příslušném
článku učinil. Jest na př. velice charakteristické,
jestliže nasve universitní český professor katolické
české kraby „černou bandou“, ačkoli na drubé
straně odporoučí lásku k živlu cizorodému — k se
mitům, jichž skutečné veliké chyby hledí všemožně
pomíjeti. Jest velikou surovostí nadávati tak sprostě

katolíkům, jako to činí listy socialistické s tak
bescitoč katolíky o existenci připravovati, jako
to umějí sdružení socialistická. Áno — utlouci
svého člověka — pro radost socialistických židů
vídeňských, v tom se jisté České kruby velmi dobře
vyznají. Kde jste byli, hrdinové, se svým důraz
ným protestem, když na líce poctivéhu katolického
rolnictva padaly sliny kořalkou páchnoncí? Kdo
mlčí k tak housným zjevům, jest spoluvinníkem.

Btoletí pokroku, svobodného myšlení! Kdy
tak stádně, bez rozmyslu a fanaticky bnaly se
zástupy tam, kam jim štvavý demagogkáže? Zdaš
jsou schopny nestranně uvažovati davy rozpálené
podvodnými pamflety? Pokrok! Lehce se stane
volbým myslitelem a osvětářem ten, kdo osvědčí
velikou drzost v útočení ne ideály katolictvu po
svátné, třeba by se sotva dobře podepsati uměl.
A rozeštvaným davům přitom všem ae pochlebuje
víc než byzantským císařům, jen když ty zástupy
jsou ochotny propůjčiti se za. demonstrační mate
riál. Nejvyšší čas, aby se konečně svedené davy
naučily opravdu trochu samostatněji uvašovati a
etřizlivě na všecky jevy vynějšího překotného
rucbu poblížeti.

Jubileum 30letého trvání sociální demokracie
v Rakousku. Do Hradce Králové přišlo za pěkného
počasí dne 5. t. m. hojnost sociálních demokratů
z blízkého okolí, aby vyslechli v městském divadle
slavnostní řeč „O vzniku, otrpení a rozvoji 80ci
ální demokracie“. K přednášce této hodily se ná
zorné obrazy, které by vystihovaly potrefně jed
potlivé body řeči:

1. Vsmšksociální demokracie— Zbohatlý šid
najímá v továrním děloictva spolehlivé ochránce
vydřených kapitálů.
« 2. Ubrpenísoc. demokracie— Organisováným

soudruhům vůdcové strhují v sobotu se mzdy pří
spěvky na organisaci, na fond stávkový, vězeňský,
tiskový, nemocenský atd.

3. Rosvoj Boc. demokracie — Taky-prolelář

atol Šampanisuje v nádherné vile na jezeře Carišském.

, Školský obzor.
Zoláštní opatření o zemi největší volnosti“

Proti „klerikálním spárům“ již vláda francouzská
boj rozhodla. Teď už nemůže tvrditi, jak klerika
lismus dětekou duši „rdousí“ atd. Nyní jiš veliké
vady francouzského školství nelze svaliti na bedra
katoliotva, nelze se vymlouvati vlivem církve,
nelze se vykrucovati pomlavou katolíků. Zato však
nyní jest nucena Paříž — nejkulturnější město
avěta — činiti opatření proti skutečným škůdcům
školní mládeže. V Paříži nařízeno totiž, aby po
licisté doprovázeli dívky ze školy k domovu. Různá
individua totiž čekávají před Školou na konecvy
učování a pak dívky obtěžují až příliš neomaleně.
Proto policejní prefektura vyšle ke každé dívčí
škole dva policisty, kteří dívky ve dvou odděle
ních seřaděné rychle a bezpečně doprovodí do
blízkosti jejich domova. — Zednáři tvrdí, že je
dině světská osvětu učiní lidi iepší, ctnostnější;
náboženství prý vlastně anišuje mravní úroveň.
Co se to tedy jen děje v Paříži, kde jest přece
kulturní vyspělost tak veliká? Jak to, že ozbro
jená moc musí býti vnuceným paedagogem těch
lidí, kteří mají přece nejlepší příležitost poznati
zásady kulturní, moderní mravoukyý? — To tu
ještě nebylo, ale — nutnost je nutnost.

Učstelstoo škol měšťanskýchpříliš přelíšenor
V „Nár. Politice“ uveřejněn byl z výboru Zem.
ústředního spolku jednot učitelských v království
Českém po obsažných vývodech p. uč. J. N. Mo
ravce tento projev: „České školy měšťanské jsou
jiš nynt přetěžovány takovou přemírou nařízeného
učiva a tak velikým počtem hodin vyučovacích a
úkolů, že nejenom žáci, ale i učitelatvo jsou velice
přetížení a na tělesném i duševním zdraví ohrožo
váni. Proto Z. Ú. S. důtklivě a odůvodněně žádal

úřady školské, l při sdělávání nových normálních osnov pro školy měšťanské bylo učivo ve
smyslu bygienických a paedagogických požadavků
přiměřeně sredukováno. Nicméně navzdor určitým
a důkladně odůvodněným návrbům Z. Ú.S. vydány
ministerstvem osnovy,které, kdyby měly vplatnost

vejíti, způsobily M ještě mnobem větší přetíženíškol měšťanských. Žádátudíž širší výbor Z. Ú.S,
aby normální osnovy, dosud jen německy vydané,
pro české školy v platnost nevešly a rámcové
osmovy učebné, jen nejširší zásady obsahující, ve

smyslu vyslovených přání Z. Ú. 8. vypracovány
byly. Z. U.S. žádá poslance a školní úřady, aby
v zájmu školy, šactva i učitelstva působili ku
splnění toho požadavku“

PH přečtení této resoluce oddechl jsem 8i;
štěstí veliké, že to nepsal „klerikál“; to bybylo
lkání a naříkání, jak klerikaliemus chce otapiti
vědomí žactva, nepřeje vědě a nčení a hledí utla
čovati osvětu! Než přece k jednomu bodu, a to
opřetěžováníučitelstvadovolilbychsi něsopo

dotknouti. Nahlédi jsem do kalendáře učitelstva
měšťanských škol českých za rok lonský 1906-07,
který vydala Zemská Ústřední Jednota učiteletva

členů se sborů měšťanských škol působí na ško
lách pokračovacích, a přišel jsem na to,že 618 —
t. j. přes šest set učitelů ma pokračovacích školách
jest se řad učitelstva měšťanských škol českých.
Kdo ví,jak těžko učí se na pokračovacích školách,
musí se díviti, proč učiteletvo tolik přetížené bere
si ještě hodiny na těchto školách? Proč učí něm
čině, franětině, houalím atd. jako předmětům ne
povinným? Proč učí při rozličných kursech ře
meslnických atd.? Proč učí soukromě jednotlivé
žáky? Za téchto poměrů projev tento divně se
vyjímá! Výmlava, že by se tak dálo z finanční
tísně, dnes jistě po upravených platech odpadá.
A dnešní žáci měšťanské školy, průměrně všato,
nejsou ti, kdož by se učením příliš namáhali.
Z resoluce té, čehož soudný čtenář snadno ss do
myslí, mezi řádky něco jiného vysvítá,

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Zvláštní vadělavací přednáška.. Dne 16.

března v Mor. Nové Vai vykládal socialistický
redaktor „Slovácka“: „Ti lidé, kteří pijí uej
více kořalku, platí státu největší (?) daň, a
tedy dle výše daně měli by mít největší (11)
zastoupení ve správě státních záležitostí. Z vás
přítomných snad tu není žádného, jenž by kc
řalku pil,.. . ale ten chadý dělnický lid ji
masí (!?) pít, protože na pivo nebo víno nemáj“
— Jak vidět, uměl redaktor zapochlebit vět
Šině přítomných — a zároveň chytat hějly
z řad těch, kteří státu pomáhají pilným na
vštěvováním židovských kořalen. Rozumí se,
že taková individna jistě byla nadšena lim, jak
vřele se ujal řečník „vyděděných“, kteří tak
horlivě, svědomite a obětavě finance státu pod

forma, až se dostanou do popředí ducbaplní
návštěvníci kořalen!

Rudí násilníci před soudem. V pátek 27.
března před zemským sondem ve Vídni zodpo
vídali se z vyděračství socialisté Rametzhofer,
Wiliska, Homola a Demuth. V tovarně v Hain
burku žádali za propuštění křesť-soc. dělníka
Lakmanna pod pohrůžkou výtržpostí. Také
dělníka ohrožovali a konečně jej násiluě z díl
ny vybodili. Za svoje „svobvdomyslué“ jednání
dostali po jednom měsíci těžkého žaláře. U
nás panujesoudní prakse trochu jiná. — Zed
ník Hass bodl nožem spoladělníka proto, že
se týš zdráhal přistoupiti k rudě orgauisaci.
Násilník odsouzen za to před okres. soudem
v Haioborku do vézeví na jeden měsíc.

Odsousený soc dem. redaktor. Redaktor
soc. dem. čas. „Mor. Buditel“ Fr. Beneš ocitl se
10. března před c. k. okr. soudem brněnským,
šalován jsa určickým dp. kaplanem P. Kučvu
pro urážku na cti, jíž se dopustil oveřejněním
článku z Dětkovic v čís. 4. Při přelíčení, při
němž měl podat důkaz pravdy, zkrotl najed
nou tento podařený soudrah bez vyznání a
lítostivě vymlouval se, že prý článek onen ne
četl, že bez jeho vědomí byl oveřejnén, žebyl
mystifikován atd. Odevuzen tudíž jen pro zu
nedbání povinné péče na 48 hodin do vězení,
20 K pokuty a k placení všech útrat. Jest
svláštní, jak rudí lvové, kteří dělají rádi také
za sebe mučedníky, pravidelně před soudem
velice zkrotnou a dávají soudrohům „příklad
vytrvalosti a statečnosti“ liščím ústupem. Aby
však charakterně odvolali bez zevnějšího ná
tlaku vyložené lži, k tomu jich nedostane nikdo.
Teprve když je moc zle, tu prý „nečetli“ „ani
nevědí, jak . . .“ a podobně.

Vedělavacísnahy „Práva lidu.“ V románové
příloze k „Práva lidu“ se čte: „Tovární děl
nici podobají se ptákům; nemají vlasti ani
domova, dnes jsou zde, zítra tam; ty neudrží
žádná žena —sotva se něco přihodí, již řekne:
„9 bohem, má milá — a kopne ji“ (Str. 178
—9.) — Str. 176: „Hlad rosežral duši, roz
drásal lidakoutvářa lidé nežijí,již nyníhnijí,
a kolem číhají úřady jako krkavci, zbude-li
nějaké sousto.“ — „Masíme lidem nasaditi do
lebky ježka, pichlavého ježka. Pověz měšťákům,
kteří píšou pro vás, aby psali též pro venkov|
Ať napesou toho tak tlustě, aby to ve vesni
cích překypělo...aby lid kráčel vstříc emrti,“
K tomu „kopnutí“ dodáváme, že se tedy lehce
vysvětluje, proč rudé listy veřejně soudrabům
radí, jak by se zbavili povinnosti platiti na
avedenon ženu a dítko jeji. Prý úřady číhají
jsko krkavci. I ne. Raději, mobou-li, schovají
se policejní orgány před rudým vztekem. Vždyť
přece při srážkách socialistů s ozbrojenou
stráží obyčejně více poraněno bývá strášníků
než radých.

A sax zloději. Soudruh Pošta z Plsně,
pokladník radých kočů, zmizel beze:stopy.
Z pokladny socialistické si vzal na cestu 1740
K, z peněz evojí švagrové 1400 K; od avého
satněstnavatele 2540 K, KNedivmeae, še si na
nutné cestování vzaltolik peněs, Vždyťodjel

s mladou soudražkou a potřeboval tedy více.
Zato doma sanechal svému osudu ženu a čtyří
dítky. Pešta měsíc se zdržoval v Praze, pak
si zajel do Kolína, kde bo již milenka opustila.
Vrátil se do Plzně, kdež satčen. Nalezena u něho
pouze IK. — Vošvýcarském Bielu zmizel mi
nulý týden socialistický městský radní G. Spring,
správce radého konsamního spolka. Svoji ro
dinu zanechal v tak veliké bídě, že jest od
kázána na podporu chudinské rady. Vypravaje
se, še s tímto chytrým soudruhem zmizelo ně
kolik tisíc franků, vesměs to sirotčích peněz.

Odsousení kousavého násilníka. V Prostějově
24. března konáno přelíčení u okres. suuda 80
socialistou Vino. Škůrkem, zámečníkem, bydlí
cím ve Vrahovicích a pracojícím v Prostějově.
Bylo ma kladeno za vinu, že 2, břesna při ta
neční zábavě ve Vrabovicích kousl občana
Hrošku do prsta na pravé ruce tak, že týž
nemohl 8 dní pracovati. Mimotok zdůraznění
svojí „spravedlivé nevole“ použil zabijáckého
„boxeru“, jímž se vrhl proti Hruškovi a Daň
kovi. Patrno tedy, že se ns solový výstap svůj
již předem dobře opatřil. B,xer mu násilně
odňal místní strážník. — A jak si počínal před
soudemtento kurážnýjaoák? Hotovéneviňátko,
Prý boxer nalezl na cestě (jaká náhoda), ne
mínil nic zlého atd. Zkrátka vymlouval se dle

kázali správnost žaloby. Škůreknato odsouzen
k osmidenoímu vězení, sostřenému jedním
postem a k náhradě soudních útrat v obmosa
40 korun.

Rudá svobodomyslnost. „Typografická Be
sedu“ svolává ua den 26. dubna valnou bro
mado, oa níž 6e má pojednati návrh Josefa ze
Schěffierů, Váci. Klapky ml. a 228 kolegů:
„Valná hromada račiž se usnósti, aby za členy
Ústředního spolko přistupující kolegové vázání
byli roversem, že nestanou ce členy žádného

Jiného spolku, který má stejné účely, jako
střední spolek a že konati budou veškeré

kolegiálaí povinnosti“. — Tento násilnický
návrh jest předem mířen proti národně-sociál
nima sdružení „Veleslavín“ Pánové, kteří
z kapes typografů pohodlně žijí, chtějí před
pisovati poplatníkům přesvědčení. U> by bylo
křiku, kdyby na př. vydal podobné nařízení
s ostnem proti soc. demokratům stát! — 230
socialistů se snaží, aby členové „Typografické
Besedy“ potlačili svoje mumosocialistické ná
zory a skotky, Moderní inkvisice zase v jadnom
novém směra na postapul

Nevěru budeme šířiti veseledál. Tak napsala
rudá „Nová Doba“ v čís. 37. z 27. března.
V Kladně krátce před volebním rachem do
říš. sněmu socialisté také se usnesli, že jest
potřebí nevěru šířiti. Ostatně to jest patrno
z celého způsoba psaní rudých listů, které si
činí posměchy přímo pusté z lidí věřících. Ne
ušetřena posměchu ani posvátná osoba Kri
stova — a jen tužka censorova brání, že proti
Krista a světcům nepíše se tak zvrhlým, krajně
sprostáckým způsobem, jako v požidovštělých
listech francouzských. Zdivočelá urážení lidí
věřících pokračaje v listech těch dál — a Ma
saryk zatím s pochvalou tvrdí, jak velký počet
socialistů jest věřících. V co ti lidé jen věří,
pokad odhodili s pošklebkem víru uvých otců?
Bylo by velice prospěšné vysvětlení, jaká
vlastně jest víra surovců, kteří znásilňají, o
existenci připravojí a do očí plivají těm lidem,
kteří oa jejich hrubé a protináboženské spisy
platiti nechtějí. — Ale — aš zas dojde k vo
lebním schůzím, radí agitátoři lišácky zoova
před katolickým lidem bodou se dušovat, že
nechtějí (zíti lidu náboženství, že si kříže váží
atd. Kdy se konečně promloví proti takovémo
farizejství důrazné slovo? — Jidáš taky měl
na chvíli sympatie ke kříži — aspoň potud,
pokud mu vynesl samičku třiceti stříbrných.

Besecině sapírají. Uvedli jsme zprávu
z „Hlasu lida“, dle níž socialista Šebesta dal
se zaopatřit a přál si katolický pohřeb. Leč
soudrazi ze vzteku se postarali, aby aspoň na
mrtvole se provedlo to, čeho umírající nechtěl.
A nyní si myslí radý orgán českobadějovický,
že lepší drzé čelo než poplužní dvůr. Hodně
sapírat — jsko před evudem. Prý Šebesta ne
byl zaopatřen, nepřál si křest. pohřbu. Docela
radý list otiskuje jakousi poslední vůli Šabe
stovn. — Při tak drzé prolhanosti věra pře
stává všecko. Spíš s cikánem se smlovíš než
se socialistickým tiskem. „Hlas lido“ na beze
otné lhaní rudého listu odpovídá, že byl Šebe
sta zaopatřen P. Voňavkoa; při sv. úkonu byli
přítomni Jos. Novák, Jan Novák, M. Nováková,
M. Randáková a M Sládková. Tito všichni
jsou ochotní komukoliv pravdu dokázati. „Hlas
lidu“ dodává, že časem přijde na jevo a vzbudí
úžae u všech slušných lidí, proč nebyl zesnolý
po křesťansko pochován. Někteří socialisté
přemlouvají eliby a hrozbami příbuzné sesnu
lýcb, aby dali mrtvoly pobřbiti po socialistioku.
—Jak se říká takovému jednání, jehoš drzost
nezastavuje se oni nad bezmocnou mrtvolou ?
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1 kus 16 h prodá a dotazy zodpoví

ALOIS BLATTO

mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

v Ostřetíně, p. Holice.

VYáren atd.

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

sahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

AREo PREZ

Legitima.ce u.
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

dostati ize levnéns : s

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Králové,

Nlešní vína,
Veledůstojnému duchovemst: mdove

luji si nabídnonti

přavá přítodní ví K obři měp 9

Lissánské I. druh 88 h, II. druh 76 h za 1 lite.
Blattenské I. druh 72 b, II. druh 64 h za1 litr.
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 b za1litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše.
Cenníky jemných tabalových vín uberských a bri

onských (pocházejících z Brionských ostrovů),
OY“zašlu zdarma. SN

ALOIS ČÍŽEK,
aa majitel vinných sklopů sm

v HUMPOLCI,
o. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách,
——

Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloisa Číška
všem farním úřadům doporučujeme. Není třeba vy
hledávati. firem cisích, když můdeme dostati dobrá
saručené víne doma. Děkanský úřad v Hampolci.

Obohod vínem páně Číškův v Humpolci svým
pp. ubratřím s nejlepším svědomím Bejvřsloji do
poračají, ax Škoda, farář v Branišové,

Be zaslaným vípem Brionským jsem úplně s

kojen. Jar. Dlouhý, faráž vLonkor
Zásilka Vaše mně úplně vyhovuje.

J. Janek, úředník v Libochovicích,

- Za Brioaské víno vyjadřaje úplnousvojí spo
kojenost V Ke farálvo Vůleové“

KIZEZDÍENENEEKKTKYKTOIMIIUINUHICOMEZCFFANCOEDTNT

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) Ě

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) A
(bratr P, J. Neškodiy, faráře ve Yýprachticích) E

doporučuje P. 4. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů n kovového načlní.

zj Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku [E
se na požádání franko zašlou. $

Nejdůstoj, ska. konsistoři doporučený
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové ———

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled faruím úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dikonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plbým zřetelem na původní sloh. Krásné umě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Mirné ceny a solidnost závodu. dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

= Závod založen 1891.—=

a Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrá spol.
v Hradci Králové,

s ady:
Budapešt, VIII.ker József.

Ferdinandova tř. 43. —

VideňVII., Mariahilforste.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. dachovenstru zvláštní výhody.
——

J0S. SOUDILA
fo | závod řezbářský

v Hradci Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářní pulbíky, podstavce pod sochy,Jemně řezané kříže, veškeré práce propány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
Venstvo, že zhotovuje též všecky části -za
řízení kostelních v obor řezbářekýspada
jících, v každém slohu a bezvadnémprovedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma,

W* Týž závod přijme hecha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

„E

—— :—m ———l

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých k©=
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
lího proredení, v každém

vsorko a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou Milostí reride=
vány.

Mešní nádoby jen v ohm
slatím za ceny velice levné.

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

Vše sasílí :: jen posvěcené,

Vzorky, : spočty, i
hotové: i n bákinframes
te zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
PR“ Sia odporučenía čestnýchuznání po race. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěru sávodndomácímn.

Spolkům doporučají rychlé a levné provedení od
zn ků .poikových atd.

vzbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

-=$Josef Jelínek, ;=
i mydlář v Hradoi Králové. u

Zvláštnost
závodo:

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k holení e mytí i nej
citlivější kůže. „Sapouit“ a „Albín“ a vůní
1 fialkovou. E

Cenníky sdarma a franko.

První česká křest.-soc. svépomoená firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a pošadojí se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic
objednáno.

u m U u
XG8DXR83XIX CSDXCBIX

š Jan Horák,*
| soukenník
M Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

DI

W

Cetná uzmání zvláště z kruhůvele
BC důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

suze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než tfice'iletého působení.

Učiňte, „prosíe, malou objednávku na
zkoušku.

Volojemné látky na taláry. m
Téžna plátky bez zvýšeníoeni

X6DXG8DXG8IXADX4
683XG3 G0BXG0X565XIGG3XCBX



Doporučujeme

prádie, praperů, příkrovů, koberců a
ovov ho náčiní +ve výrobnách nejstaršíhotávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 80.,

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

osvědčených soustav kůželových a pneuma
tických v důkladném provedení, jakož i

*harmoni
doporučuje

majitel c. k. výsady a záslužného kříže
+4 hudební belgické akademie **

BED.ČÁPEK,
stavitel varham a harmonií v Poličov.

Závod založen roku 1874.

Vit 6 naúvěrníspolečnostsapsané společenstvo s ručením obmeseným

v HradciKrálové,s (proti Grandhotelu):
zárokujevklady4',/, 5"/, až 5%

Záruka K 650.189-57.
I Bložnílístkysdarma.==

Společnost byla dne 18. až 29. břesna 1907
Jednotu záložen opětně revidována.

Uhlí hernoslezské la. re velkém
$ malém dodává rychle a výhodně.

KŘÍŽOVÉ CESTY
ze dřera krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované.

Z pevné tvrdé sádry
== velice levné.
Sošky ,,„Wzkříšení““
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

(Provedeno přes 600 olt. a B. hrobů).

Vaedůstojnému duchovenstru
doporučuje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílos pro veškeré práce

u kostelní a poslacovačství u
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. M5.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k sřízení oltářů, kazatelem, atd.
Křížovévesty aBoží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Sposiolní čistění zašlých maleb.
Odborné porady, nákresy a rospočty 80

ochotoě a bezplstně ihnedvyřídí.

Četná doporučení £a provedené práce

k volnémaninahlédnatí.
PAM]

ručuje 6e
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralním“u provedení a

sice 1 se čelemným
rány, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, akirry I odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP“NosčatnájveřejnáiZpisemnápochra'ná uznání,ij
Založeno roku 1836.

našim rodinám

m-—.——..—.......----„-„—„čč——
KrejčovskýVelkozávod| „$< 2 KXXXXKXXKKXAX

i a Půjčuji za nejmirnější poplatkyz R
1 Václav Rosa, T Iunárodnímslavnostem
: 6.k.vejen.8úřednickýchústavůu a 8 *Mobleky i: a
3| v Hradci Král. |$ . Š všech druhů.
S| náměstí Františka Jogefa, (© i s R Upozorňujizvláštěnasvůjbohatě
; doporučujese ctěnémuobecenstvo 8 3 A 2 ů zásobený sklad

3 ku provedení : i Á >S 5 zm |x obleků historických.

oděvů; = „kimona(R amdněhaste,
: anglických 1 JO837JRÁRK,Er TRL| CCI IEDOOOOIOIC HE
B a franoouzských nejnověj- (a

: ších vzorů. z nádherný, co ,

8 TovárníSaladjemnýchsuken ě | nej moderněji Jan kryšnín

Anglické látky. Pelerinydo deště. upravený, ajmořec.nástunco
Solidnía vzorná obsluh

s vzornéobsluha Ďpokojů,2 kabinetykuchyň, lázeů. o

v Dle přání i zahrada s konírnou = malbu

kupnípramenv Bonk o l Do vyřídíJUDr. A. Rudolf, Pb
o advokát v Hradci Král. č; 145 Mo MaléKarlova

lého náměstí, dříve přeskoslalana Zš

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranvou známkou.

ZlatámedailePardubice
"ojrepomF)81Z90611ÁpU0"7

"9061ZHP9TTeP>u33912

atvorpy
Praha 1906. I. cena. Diplom čestného usnání,

ktoré jedině kupujie a žádojte!
„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 30.000.

přijme

umělec. závod pozlacovačský



OBNOVA
i Imsrrty se počítají levně.
| Obnova vychásí v pátek v poledne. | Ročník XIV.

Předplatné ma čtvrt roku 2 k 50
, mapůl sodu5 k — A V Hradci Králové, dne 17. dubna 1908.Číslo 16. |

Vzkříšení naší útáchou a nadějí
„Vstalť jestl“ Tato slova hřmí vítězně

o Kristu přes všecku sofistiku, přes všecko ra
finované překrucování historie celé věky « úst
millionův. „Vstal z mrtvých oslaven náš Vy
knpitel. Dokázal tak ohromujícím zázrakem
svoji Božskou moc, majestátní přesila nade vší
vycvikanou lidskou zlobou, která snažila so
zpičiti Proroka i proroctví a památka Božského
Učitele z myslí vůbec vybladiti.“ Tak jsou pře
svědčeny milliony duší dobré vůle. — Tato
ajadká útěcha z velikolepého vítězství Mistra
nad všemi kombinovanými útoky světa tohoto
posiluje všecky vyznavače Kristovy v stálosti,
zapuzoje malomyslnost v sratých bouřích.

Sami apoštolé byli podivnou zvěstí pře
kvapeni, zmámení. Chudí, slabí rybářoví tito
po okřižování Kristově uchýlili se v ústranní,
slzeli, ale nevěděli, co počíti boz Mistra dále.
Vždyť do očí se jim vysmívaly drzé tváře ná
silníků, kteří se domnívali, že nadešel okamžik
k triumfům jejich. Ježíš sice sám o sobě pro
rokoval, že vstane z mrtvých, Ale prostí žáci
neporozauměli mu zcela; a docela si nemysleli,
že vstane tak brzy slavně z mrtvých v těle
svém. Měli jenom neurčité představy o příštím
Mossiášově, kdy se ukáže Kristus ve slávě a
velebnosti Svého království.

A zatím z úst Marie Megdaleny dověděli
se tak neočekávanou zvěst! Tolik spolehlivých
vojínů blídalo hrob Kristův, aby přátelé Joží
Šovi neodvážili se tělo Miatrovo odnésti.

A najednou v celém Jerusalemě rychle od
úst k ústům letěla zpráva dotad neslýchaná,
obromující. Mezi knfšaty kodžskými a členy
nastal úzkostlivý poplach. Faktor těžko oděči
niti. A jak jen veřejné mínění obelstíti? Každý
prostředek k tomu jim bade dobrý. A ve ale
pém vzteku utekli se k manóvru přímo zbrklému.
Navedli vojáky: „Pravte, že učedníci jeho přišli
v noci a ukradli jej, když jsme my spali.
A uslyší-li o tom vladař, my bo přemlavíme,
a vás bezpečny očiníme.“

Ovšem že tento zoufalý skok působil oa
nestranné obyvatelstvo komicky. Tolik vojáků
a spali všichni, ač jim před tím bylo nejpříe
něji nařízeno bdění. Nevzbudil se z nich nikdo
ani tenkrát, když kámen a hrobu s rachotem

FEUILLETON.
Ve vodách foenických.
Z cestovních zápisků dra J. Hojčla.

Když začalo slunce dne 14./X. chýliti svoj
hlavu k odpočinku, tu rozlétla se po palubě
»Elektry« radostné nálada, která dýchala zářícím
obličejem každého z našich spolucestujících. Řetěz
karantény, kterým jsme byli zpoutáni, padá snašich
unevených rukou i nohou, zebazujeme jho tu
reckého vězení do bešedného moře, dýcháme
sladký vzduch — svobody, Zdá se, že tento ra
dostný tón vydává i signál «+Elektryc, oznamující,
ze jit se začíná zase hýbati, aby nás vodami foe
nickými, kolem břebů Sidonských a Tyrských do
pravila — do Jaty. Zítra časně ráno vkročíme již
ne posvátný břeh Palestiny.

Sedíme na palubě, bledíme na Libsnon, který
se začíná znenábla zahalovati do černého pláště
nočního a vapomínáme, jak památné jsou mořské

-vlny, které nyní brázdíme. Tudy křižovaly svého
času četné lodi foenické. Co však nejvíce poutá
naši mysl kjtémto vlnám, kterými se nyní »Elektra«
brodí, jest vysloveno v r, Paral. 22, kde čteme,
že David, pojav úmysl vystavěti v Jerusalemé
nádherný chrám, jal se sbromažďovati potřebný
materiál, mezi jiným vtéž i dříví cedrového bez

požto, kteréž Sidonští a Tyrští přinášeli.« (v. 4.)mysli naší derou se slova 3. Král, hlavy 5.
a 2. Paral., bl. 2: »Poslel pak Šalomoun k Hi

vida otce mého, že nemohl vystavěti domu jménu
Hospodina Boha svého pro války, ale nyní Ho

poda Báb můj dal mír; pročež zamýšlím stavětichrám jménu Hospodina Boha mého. | Proto

se odvalil! A přitom židé marnaě čekali oa po
trestání vojenských nedbalcův, uč tehdy ve
vojska byla kázeň tolik přísná. Jak ti dobří
otcové svým nešikovným podskokem jen více
víru v slavné z mrtvých vstání Páně utvrdili.
Hned oživila se v myslích [sraelitů vzpomínka
na nedávné vzkříšení Lazara. Ti, kteří viděli
vyobázeti Luzara z hrobu, začali v mysli grov
návati, poznali výmlovnou předzvěst činu ještě
velkolepějšího.

A přesvědčení o slavném vzkříšení tak se
pevně zakotvilo, že fanatikové lsti a nenávisti
upustili od dalších pokusů zvrátiti veřejné mí
nění, aby se nestali ještě srměšnějšími. Apoštolé
pak, jimž se Kristus po svém z mrtvých vetání
ke všemu ještě zjevoval, čerpali ze všeho ve
likou sílu a nové nadšení.

Co však nedovedli namloviti zarytí a Istiví
nepřátelé Kristovi současníkům apoštolů, to
odvažovali se tvrditi později nepřátelé Jména
Ježíšova. A zvláštní věc! Čím více svět se
chlabí, že věda, uvědomělost pokračuje, tím
pošetilejším a neobratnějším způsobem snaží
se fanatikové slavné z mrtvých vstání Páně pc
příti. Hotovou ostudoa kaltory na př. jest brc
žura, která před několika lety v obromném
množství mezi naším lidem kolovala,. Vydání
těch nesmyslných tvrzení. věra by se moblo
problásiti za generální zkoošku, kam až hlou
post protikatolických „osvícenců“ může sabati.
Ten, který ty nešikovné nepravdy psal, udělal
si práci hodně pohodlnou. Vyzírá totiž z pam
feta toho, že si ani dobře v Písmu nepřečetl
to, co chtěl porážeti. Nesmysly, na stránky
brožury té snesené, jsou tak komické, že kře
stan, který jen trochu Písmo zná, musí se
útrpně zasmáti. — Ale „nčenec“ počítal přece
jenom zcela dobře na kýžený «ffekt. Věděl totiž,
že na př. socialistům může se předložiti jako
duševní potrava na stůl všecko, co zavání od
porem proti křesťanství. Takovou strava jízlivá
individua přímo hltají a dávají rychle okoušeti
také jiným.

Teď už zanikla náhlá sláva brožorky, ale
ostadné svědectví, jak dovedou „přátelé po
kroka“ nestydatě ohlupovati, zůstává zde dále.

Oslavená tvář Kristova září dále k útěše
a posile milionů. Mraky vysílané od nepřátel
křesťanství k zastření slavozáře Kristovy vždy
náhle se rozptýli, a Kristus vítěz oslňaje svojí———
rozkaž, ať mi služebníci tvoji nasekají cedrů na
Libanu, neboť víš, že není v lidu mém muže,
kterýž by uměl dříví sekati jako Sidonští. Dům
zajisté, který stavěti hodlám, veliký a nádherný
musí býti, poněvadž veliký jest Bůh náš nade
sšecky bohy.«

OjJpověděl pak Hiram, král Tyrský, listem,
poslaným Šalomouvovi: »Vyplním všeliké přání
tvé v příčině dříví cedrového i jedlového. Dělníci
moji dopraví je s Libanu k moři, já dám je svá
zati ve vory a dám je připlaviti po moři do Joppe,
ty pak odtud dáš je voziti do Jerusalema ..... I
vybral Šalomoun dělníky z Israele a posílal je na
Liban a přikázal, aby vzali kameny veliké, ka
meny skvostné k základu chrámu a aby otesali
je do čtverhranu. Tesali tedy kameníci Šalomou
noví a kameníci Hiramovi, Giblitští pak ( oby
vatelé města foenického Gibly, zvaného od Řeků
Byblos) připravovali dříví a kameny k stavění
domu.«

»Jak si představujete, že bylo dříví a kvádry
2 Libanu do Joppe dopravovéno?« táže se nás
jeden spolucestující.

oJak asi jest si představiti tuto dopravu« —
odpovídá můj přítel — »k tomu máme sajímavou
ilustraci v jedné vypukliné assyrské, která jest
nyní majetkem pařížského Louvrua které zdobila
svého času stěny paláce assyrského krále. Na vl
nách mořských, hemžících se rybami, raky, žel
vami — mezi nimi též foenický bůžek Dagoa,
půl to člověka a půl ryby — pluje šest lodí dvo
jího typu se stožárem a bez stožáru. Příď, vybí
hající v koňskou hlavu i záď jejich zvedá se
skorem kolmo nad hladinou. Lodi bez stožáru
mají přes celou délku narovnané dva až čtyři

tři trámy lany k zádi připevněné, Vesle, kterými

velebností lidstvo znova a znovu. Sebevědomě.
s nadšením sv. apoštolé hlásali pravdu o slav,
ném vzkříšení současníkům, vědouce dobře, že
nikdo z Jodska uemůže s úspěchem proti ní
bojovati. A na zázrak ten zvlášť veliký důraz
kladli, tak žo až sv. Pavel napsal: „Nevstal-li
Kristus z mrtvých, marná jest víra vaše“

A tak i my v blahém přesvědčení o vítěz
ství Kristově pozvedněme mysl svoji! Vzhůru
srdce| Kristos vítězí nad zloboa světa dálel
Čím horší kal hází se na sněžné roucho jeho,
tím stkví se toto větším úbělem.

Zdálo se, zdálo, že soc. demokracie ně
mecká, jež byla do nedávna blavoím jádrem
světového vojska rudého, zničí v Německu
sláva Kristova, A ejhle! Jak veliká porážka
stihla socialisty při říšských volbách! Pyšní
despoti byli tolik zdrceni, že docela leckde
začínali vážně zpytovati svoje svědomí.

Zdálo se, že o Vídeň bratrsky se podělí
liberálové s rudými, že se bude navždy ovíjeti
pod jhem židovským. Křesťanstvo však se
vzpamatovalo, tak že tam nová doba nastává.

Jak dlouho čtvaly na Moravě „Lidové
Noviny“ proti naší straně! Zdálo se, že tam
semita dr. Stránský opanaje pole zcela. A na
jednou při zemských volbách strana katolická
získala nejvíce mandátů. Důkaz to, jak katc
lický duch po všech potapách, po všem po
amlvání najednou znovu se vzpružil.

I u nás v Čechách náboženské nvědomění
nyní rychle pokračuje; čím více útoků proti
naší církvi, tím horlivěji lid katolický hájí svého
Ježíše. Podivno! Právě v místech, kde soc.
demokracie nejvíce řádila, kde se jí začal každý
báti, zkvétají nejsilnéjší naše odbočky Všeod
borového sdružení křesť. dělnictva. Vstal Kri
stas Pán z mrtvých; on dovede zajisté také
vzkřísiti svatý žár nadšení a hotovost k obraně
v srdcích malátných. Vstal a křísí znovu, 00
ve spánku odpočívalo.

Jako velerada židovská přemlouvala vo
jáky, aby lhali, aby popírali vzkříšení Páně,
tak nyní naši protivníci mají své placené ná
bončí, kteří podvodně tvrdí před lidem, že
není proti věřícím veliký boj, že se může klidně
spáti. Zvláštní vznešený úkol připadá katolic
kým ženám v době našeho energického hnutí,
Mnoho zajisté již nyní přispěly k mocnému roz.
macho našemu. Leč čekají je ještě úkoly další,>=>=>=>=———,
se uvádějí lodi do pohybu a řídí, jsou dvojího
drubu: buď vesla menší, jež ovládne jeden muž,
anebo obrovská vesla, které mohou zdolati tři
muži. Na podobných plavidlech dopravovali Foe
ničané dříví « kvádry na stavbu chrámu Šalo
mounova.«

»Proč si nedopravovali lsraelité sami sta
vebních hmot ?«

»Poněvadž staří [sraelité nebyli národem
plavců. Měla sice Palestina pobřeží mořské v délce
asi 150 km, pobřeží to však zůstalo dloubo
v rukou Filišťanů a Foeničanů, takže Israclité ne
měli příležitosti v umění plaveckém se vycvičiti,

č pokus o zařízenísamostatnéholoďstva učinilalomoun, potřeboval však opět pomoci Foeni
čanů. Bible (2. Paral. 8, 18) výslovně pozname
nává, že Hiram poslal Šalomounovi po služeb
nících svých »lodi a plavce zručné na moři.c

»Byli tedy Foeničané instruktory Israelitů,
jako Prušáci Japonců, a Faeničané tedy pracovali
ve svých loděnicích pro ně lodi, asi tek, jako
anglické loděnice dnes pracují pro jiné státy.«

»Skoro bych mohl výrok váš potvrditi; *jen
že nebylo lodetvo Šalomounavo válečné, nýbrž
obchodní.«—

»>Kam jezdilo, a co pfiváželo ?«
»Přiváželo hlavně zlato, stříbro, slonovou

kost, opice, pávy a pod. Jezdilo se h vně do Ofiru.«
»Kde byl Ofir2«
»Poloha toboto místa není dosud konečně

rozhodnuta. Někteříhledají zlatonosný Ofir v Arabii,
Tak n. př. jeden z novějších cestovatelů a bada
telů Arabie, mnichovský Glaser, tvrdí, že místo
to leželo na břebu Perského zálivu, Jiní tvrdí, že
bylo záhadné místo někde na východním břehu
Afriky. V novější dobé n. př. bájí nábled,
že zříceniny Zimbabe uprostřed zlatonosných polí



Dobrý Nikodem věřil Krista, ale bál se veřejně
28 ním kráčeti. A co ženy? Co tytoi ve chvíli
té, kdysami spoštolé bázlivě se začali skrývati?

Nikde v evangeliu nečteme, že by se-byly
šeny Kristu posmívaly. Naopak čteme četná
tvrsení, jak statečně Zeny svoji úctu Krista

Pokora nebojíce se vzteku farizeů. A kdyžristus kráčel s křížem, ženy jerasalemské bo
doprovásely s pláčem, zatím co apoštolé hle
děli aniknouti sraku osbrojené moci. Veronika
podává mu roucho; žeay stojí pod křížem
v žala; ženy přichásejí k hrobu Ježíšova
a drahou mastí, kdy ještě apoštolé ze strachu
8e novzpamatovali. Za odměnu jim prvým svě
stováno slavné z mrtvých vstání Páně. A ženy
dodávají statečnosti bázlivcům.

Podobně nyní. Ženy, jež chovají nadšenou
úcta k Matce Vzkříčeného,které ctí její ata
tečnost, trpělivé mučednictví, půjdou za vzoe
šeným příkladem jejím, zvednou silný protest
proti sarovémo tupení víry, kterou nám Vzkří
Šený zanechal. Povzbudí likmavcek práci. Doba
obrodu, chvíle blaženější nastane. Bůh žehnej
šlechetným snahám!

Votalť jest! | Vzkřísil sebe, vzkřísí i ná
boženský zápal, vlije síla do daše. Vzkříšení
Božského Učitele zůstane millionům srdcí stálou
útěchou a nadějí.

Dopis z Prahy.
Židovský terorismus ve sboru obecních star

ších. Poslední schůze sbora obecních starších
stala se v průběhu svém vzrušující neslýcha
nou troufalostí, které dopostíli se obecní starší
vyznání židovskáho, dr. Růžička, dr. Scharf a
Schick. Stálé hanobení královského hlavního
města Prahy židovskými lístky ve službách
německých bylo by dávno rozvířilo krov kaž
dého starosty pražského, kdyby neměl tak
tvrdou kůži, jako má nynější pan primátor.
Starosta měl dávno zakroliti proti vzmáhají
címu se banobeví města Prahy přímo u vůdců
německé a židovské společnosti pražské, se
kterou žije ve stycích tak přátelských, že mu
poskytla při poslední volbě i hlasy, kdyby —
iou, kdyby — neměl ohledy. Ohledy ho vedly
k tomu, že si objednal nábytek do svých 68
lonů u německo-židovské firmy, obledy pak
veden k,toma, že dá klidně banobiti Prabu,
jsko 8e lo nedálo za žádného z jeho před
chůdců. Proto dlužno vděčně vítati, že z obec
nich starších Václav Březnovský měl za po
vinnost podati starostovi dotaz, co hodlá na
dále podniknooti proti soustavnému štvaní
německo-židovského tisku, hanobícího | vše
české v Praze. Dotaz, s nímž všichni členové
sboru souhlasili, nedoznal milosti a židovských
obecních starších Růžičky, Scharfa a Schicka,
kteří podali hned v zápětí starostovi protest

— proti zlehčování židovského náboženství (1)
a protestovali, aby pan Březnovský orážel
-židovstvo (!!). Věra nebylo doposud většího
pokrytectví, větší licoměrné frivolnosti židov=
ské ve sboru —

Když německo-židovský pomlavač jest
postaven na světlo dne, ozvou 8e — čeští židé

-na staroměstské radnici! Ovšem že jen podle
. hesla „Svůj k svémul“ Německ: -jpternacionální
židé se tedy ve sboru obecních starších pro
——y—ó—

čtyřicet mil na západ od Sotaly (naproti Mada
gaskaru uprostřed as mezi Zambezim a Limpopem)

-jsou starým Ofirem. Konečné pravdě nejpodob
- nější nábled má za to, že Ofir dlužno hledati

v přední Indii.«
- »Jak mohlo Jodstvo Šalomounovo z Jafy

dostati se do Přední Indie? Což již tehdy byla
známa cesta kolem Afriky, či přeplavilo se Nilem

Rudým 7s
»Štanovištěm a východištém loďstva Šalo

mounova nebylo Joppe, nýbrž Eziongeber, přístav
to ležící na pobřeží zálivu Elanitského.«

" »Název »Elanitskýe jest mi neznám.«
»Nyní slove záliv ten Aksbský dle turecké

- pevnosti Kal'at el-'Akabe, Nedaleko tohoto města
lze viděti zříceniny města zvaného v bibli (3. Král.

9, 36) Elath, později Aelona, dle něhož záliv
" nesl jméno,«

»Jak dlouho potřebovali plavci Šalomounovi
k cestě do Ofiru a zpět?e

»Tři roky.«
»Nyní by sa tuto dobu objel dvanáctkráte

celou zeměkouli.«
»Dlužno míti na mysli, že plavba na moři

Rudém byla velice nebezpečné a že staří, kteří se
- plavívali obyčejné blízko břehu na plachetních

lodích, musívali v různých přístavech mnohdy
dloubo Čekati na příznivý vítr, O tom, jak ne
bezpe'ná jest pro plavbu jmenovité úžina, vedoucí

-z moře Rudého do zálivu Adenského, svědčí její
„arabský název: Bab el-Mandeb t. j. brána sla,
něřků «

.:. lovnět tak nebezpečná jest plavba v úzkém
zálivu Akabském. - :

»Byl tedy přístev Eslongeberský pro rozvoj
dodstva [sraelského úevýhodný.«

hlásili že nenamítají ničeho proti soostavnéma
tapení Prahy,a dovolávali se starosty, jenž při
dotazu Břesnovského nemohl ani napomesonti,
ani volatí k pořádku, aby napříště podobné
dotazy nepřipustil.

A pan starosta dr. Groš?
Každý by očekával, že pány šidorské

internacionály odkáže do příslošných mezí, beč
pan starosta tak nenčini). Aby aspoň poněkod
ve své benevolentnosti židům vyhověl, šádal,
„aby napříště byly dotazy podávány formou
„slušnou“| (Copan dr. Groš formou slašnou
myslil, nelze nhodnontí, Pražská vořejaost však
mu děkuje sa vyjasnění, že vedení německo
židovskému je tak blízek, že Němci i židé si
pocbvalují, jak zs jebo starostování něměivě
se znamenitě daří ve všech oborech eprávy
obecní.

Jako národ na mladočeské politiky, tak
Praha na mladočeského starostu tak hned ne
zapomene,

“

Mladočesko-staročeský| kompromis .
Můžeme čtenářstvu svému, a tím j čtenářetvo
pražskému, které obyčejněo všech výsnačných
zjevech a událostech radničních dovídá se
z tohoto listu, oznámiti, že kompromis mlado
česko-staročeský na radnici jast vážněohrošen.
Staročeši, kterým kompromis přinesl jen zkla
mání, jsou ho dokonale syti. Mladočeši, kterým
by bez kompromiso těžko bylo ovládati rad
nici, jej chrání, -aby pomocí jeho mohli těžiti.
Pravíme to z plného přesvědčení, ačkoli dobře
víme, že tato slova vzbudí značnou v Praze
pozornost.

Kompromis byl uzavřen jedině a pouze
k tomu, aby dr. Groš mohl zasodnonti na
primátorský stolec a se svým kortešem drem.
Černohorským ovládati radnici. To jsou za
ručená fakta, proti kterým nelze ničeho oa
mítati. Když mladší členové strany národní,
ve sbora obecních starších zastoupení, shle
dali, že všechna význačnější místa v komisích
i v různých fankcích obecních zasedli předáci
mladočeští, vrtěli povážlivě hlavou, že v tako
vémto způsobu si kompromis nepředetavovali.
Kompromis radniční působí Praze a jejímu
obyvatelstva vůbec ohromné škody, ježto kryje
a tlumíi finanční zbědovanost nedozírných ná
sledků. Na jak vrutkých nohou mladočešství
v Praze jest, toho důkazem, že sám primátor

ml odeský na Novém Městě Pražském, tedyv okrese, kdejest domovem, prošel teprve pří
třetí volbě, a to ještě blasy židů a Němců.
V důsledcích kompromisu zřizuje se v novém
obecním paláci na Příkopěžidovská kavárna,
v důsledcích kompromisa povolují se millio
nové půjčky aobsazují se i úřednická místa
protekčně neslýchaným způsobem.
: Radniční kompromis otravuje nečistým
pochem celou Praha. Kdo přispěje, aby epol
čené strany radniční se rozešly, prokáže Praze
velkou službu dalekosáhle dobrých následků.

. *
*

Nový presení | Závodnímu spolku. Veliké
presonty navykl si v poslední dobé uštědřo
vati sbor obecních starších. Zaznamenali jsme
jeho štědrost již loňského roku, když věnoval
Závodnímu spolku zbankrotělých kavalírů a

»Když později král Judský Josafat (873 až
849) se pokusilo zřízení nového lodstva, tu prudká
vichřice zničila v samém přístavu všecky naděje
Josafatovy pro budoucnost.«

»Jaký měly as typ lodi Šalomounovy? Snad
Dreadnaughtu ?« »Poněvadž byly zbudovány Foe
ničany, měli podobu též lodí foenických.«

»Měli Foeničané svůj samostatný typ lodní řa
»Zdá se, že Foeničané napodobovali typy

lodí egyptských. Illustrací lodí starověkých národů
se nám zacbovals hojnost jednak na reliefech
egyptských, jednak na vypuklinách assyrských.
Ano jeden obraz nám docela znázorňuje námořní
bitvu, svedenou Assyry na malých lodicích v ba

»Nejsou tedy Foeničané první, kteří budovali
lodi ?«

»Dříve as, než byly stavěny lodi námořní,
byla botovens různá plavidla říční, která umožňo
vala plavbu po Nilu v Egyptě, po Eufratu v Ba
bylonii a na Tigridu v Assyrii.e

»Jsou též zachovány ilustrace těchto bárek f«
»Na obrazích egyptských jest nesčetný počet

těchto lodic, sno máme obrázky z dob VÍ. dy
nastie, které nám předstevují docela dělníky, zho
tovující lodice ze dřeva. Mezi památkami assyr
skými pak lze viděti obraz širokého prámu, který
spočívána množství méchů, napuštěných vzduchem,
aby nosnost jeho byla zvýšense.

Jest to věc velice zajímavá.«
„eZajisté by zájem váš vsrostl, kdybyste viděl,

útersak na jmenovsném ssyrském reliefu, naleze
ném v Chorssbadě, za tímto prámem pluje svle
čený Assyr rovněf na nefouknutém měchu, který
má podobu besblavého kozls, a kdybystena jiném
obrasci viděl, jak staří Assyrové tyto skosly« při
pravovalie,

poté příchvátali konšelé ne radnici s novým,
závidění Bodným darem, věpovavše 60. K
Da ceny sávodníkům. A v poslední echůzi
eboru příšle se opět a návrhem, aby šolesná
kráva, která bude obecní fimance pražské
povědy ohrožovati, nevymisela z paměti, a
byla obšťastněna dalším presentem v obnosu
40:000 K na zřízení vodovodu ze chochelském
závodišti.

Jen tak dále, pánové, a přijďte brzy
opětně a nějským návrhem, aby slavná obec

členové Závodního spolku o zřízené chuchel
ského závodiště, zaplatila za ně — soukromé
dlnby. — Bez iromie|

Obrana.
Domeostiksociální demokracie ©zá

níku náboženství. Slyšte! „Čas“ piše 12. t.
m.: „Náboženství s venkova už zmizelo. Tomu
není na odpor zjev, že máme 17 klerikálních
poslanců na říšské radě, naopak klerikalism je
náhradou za zmizelé náboženství, coš Říma
zajisté je vítanější.“

Takový kompliment dělá „Čas“ svému pa
trona Masarykovi, který přece tolik po vemkově
jezdil se svými náboženskými názory a který
v Hradcí prohlásil, že ačinil pro nábošenství
víc, než všichni přítomní katoličtí kačší do
hromady. Tak slabý byl by výsledek apošto
lování tohoto „nčedníka Ježíšova“ proti ber
božné a nevěreckó „černé bandě“1 Vždyť přece
jeho „aáboženským myšlenkám“ četné schůze
soeialistické bouřlivě tleskaly. Ovšem tleskali
radí jen tehdy, když slova Masarykova útočila
proti. katolictvo. Ale snad — snad přece aspoň
něčím je utvrdil Masaryk ve víře; vždyť ce
tolik často prohlašuje sa člověka věřícího a
socialistům pochlebuje. Mohou to býti tedy ne
věroi? Tito lidé, kteří prohlásili, že národem
(tedy i na venkově) jaou oni? Ovšem po řečech
Masarykových dále radé listy si činí pošklebky
z lidí věřících, radikálně se staví proti nábo
ženské výchově vůbec. Ale to nic nedělá. Všdyť
přecepositivní práce velkého proroka Masaryka
ani nemohla končiti bankrotem. Proto pozor,
aby se nehaněl tak neobratně sám veliký mistr
realisma a Ššiřitelčistého náboženství!

A neurážeti také evangelické faráře! Ti
přece nejčistší náboženství dále v lidu venkov
ském zachovávají. Ovšem že pracují při vol
bách horlivě, aby byl zvolen pokrokář každé
náboženství posidivní odmítající neb proti kato
líkovi aspoň socialista. Ale to přece nevadí.
Vždyť ostrovidný „Čas“ nikdy evang. farářům
nevytýkal, že Ibon, říkajíce, že udvžojí a zve
lebují náboženství. Proto jen nebuď, „Čase“,
tak velice nedůsledný|

A studenti? PosluchačiMasarykovi? Tible
jeho vroucí ctitelé přece jsou skrz na skrz
prodchnati posvátnými ideami náboženskými
á la Musaryk. Jestliže svého mistra tolik ve
Jebí, spad také uznávají potřebu víry. Omi
sice po venkově dle vzoru Volné myšlenky
odporučují výchovu beznáboženskov, tropí si
úšklebky s lidí poctivě věřících, ale to nic.
Jisté v nich se udál náboženský obrod, třeba

PO
»Tuším, že jsem četl, že dosud Arabové uží

vají podobných plavidel.«
sAno. Arabové dopravují po Tigridu zboží

různé tím způsobem, že zhotoví dřevěný prám,
podloží jej měchy, napuštěnými vzduchem, a jedou
po řece dolů. Když přijedou na určené místo,
zboží složí a prodají. Se zbožím prodají též dříví
svébo prámu. Z méchů pak vzduch vypustí, složí
je, naloží na velbloudy a cestují zpět do svého
domova, aby svoji plavbu na kozlích kožích po
zději zase — Oopakovali.«

»Jest skorem k neuvěření, že Východ jest
tak konservativní, že užívá týchž pravidel, jské
byla ve zvyku před tisfciletími.«

»Což byste teprv řekl, kdybyste viděl, na
jakých plavidlech se přepravují Arabové na ně
kterých místech z jednoho břehuTigridu na drubý!
Arab si uplete z rákosí ploský koš, vysmolí jej a
má loďku hotovou.«

»Tot připomíná ném 2, hl. II. kniby Mojž.,
kde čteme, že Jochabed, matka Mojžíšova, svého
malého chlapečka položila do sošitky ze sítí«,

vTo jest do střínky upletené z papyru. Pla
vidlo Arabů jest však značné větší. Mohli bychom
jej porovnati s naší díží, na které též někdy oaší
hoši s kopistem v ruce cvičí se v plavecké do
vednosli.«

Zatím se setmělo tak, že z protějšího břehu,
jenž býval svědkemfoenickéslávy, nebyloni eho
viděti. Těšil jsem se nevýslovně, že za několik

rozloučíme « že budeme první své kroky počíteti
na půdě — posvátné. Přemítel jsem, še zítra, ož
budu hleděti s Jodi oa Jafo, budu míti s Hredce
Králové již uražených 4291 km.



Ba v „Čase“ četli o křesťanství jako o „jeda
s Sadey“. Jistě jsou aspoň tajnými ryzími
křesťany, kteří rolníky sspoň v uzavřených
společnostech poučají, jsk jest spasitelné vě
řiti. Či by se Masaryk dožil zklamání na
svých nejbližších? To by byl přece hotový
bankrot jeho „nábožná“ námahy — a tohle
připostiti nemůžeš. Masaryk sice schválně si
zajel do Moravy, aby hájil nadučitele, který
tvrdil, že vyučování náboženství ve škole zne
oravňuje, ale — ale přece jest mužem, jak
en tvrdí, věřícím.

A jestliže dovedeš býti, „Case“, tolik ne
důsledný, neboď aspoň tolik drsýl Při 600 K
měsíčního platu realistický redaktor hezky po
hodlně může projevovati touha „po pravém ná
boženství“žasnntím nad blabobytem katolických
kněží a oplakáváním českých bratří.

Ale dejme tomu, že by takový „apoštol“
měl ucítit na tváři pro svoje náboženství su
rovou pěst socialistovu jako katolický dělník;
dejme tomu, že by byl vyhnán z práce jedině
proto, že jako věřícíby nechtěl platit na proti
páboženské tiskoviny radé, nebo že by aspoň
byl v dílně pro svoji víra štván pošklebky
jako vyvrhel. Ta by hned změnil frontou; ta
kové utrpení pro víra ponechává realistický
mravokárce „nevěřícím“katolickým dělníkům.
Sám „Čas“ sice se vyslovil s Masaryxem proti
všem nynějším církvím, ale když dali židé
insert, dělal v části redakční reklama německo
židovské Talmud-Thora-Scbole. Zabouřil si proti
raské půjče, ale když mu byl dán insert o
ruské půjče, redakce ztichla.

A takový kšeftovní orgán odvažuje 6e
český venkovský lid obviňovati z nevěry. To
se katolický dělník přetvařuje, když raději
stratí existenci, než by víru zapřel? Přetva
řají se ti rolníci na horách, kteří kráčejí do
kostela na hodiny cesty, aniž s toho jekýkoli
sisk hmotný mají? Přetvařojí se katolické
matky, když očí děti desatero, když je napo
mínají, aby se Boba bály? Anebo je tohle
všecko taky klorikalismn8? ©Nejsou pádným
svědectvím upřímného náboženského cítění ve
Jiké davy hrnoncí se ke zpovědi? Je-li kleri
kalismem takové zbošné pokoření, lítost nad
bříchy, takový projev sebezáporu, pak může
jízlivec | nazývatí klerikalismem pomalu i
každou modlitbu. A teď přijde byzantský
pokoreý sluha sociální demokracie, (který nb.
otiskl tvrzení o věřících socialistech) přijde
uctivý velebitel „českobratrských pohrobků“
(a zároveň požšidovštělé Volné myšlenkyll),
aby pronesl stesk nad „nevěrou“ našeho ven
kova a hodil tak blátem po dobrém věřícím
lidu, který se ještě nedal strhnonti rudým
tiskem k protináboženskýmsarovostem!

Politický přehled.
Vláda má pod střechou, co si tam před

svátky míti přála. Předlohabranecké schválena
i předloha o zřízení ministerstva práce. Po
soraost vzbudil manévr bar. Hocka, dvor. rady

ři správním soudu, aby Wahrmuadova proti
Katolické brošura mobla ge rozšířiti ve veřej
nosti. Ale pohořel bar. Hock a s ním všichni
šidé a jejich přisluhovači. O brožaře jednalo
se pouze v tajné schůzi sněmovní. Bar. Hockovi
statečně pomábali 800. demokraté, mladočeši a
agrárníci. A tak rozbil se pokus Hockův, aby
snížena byla autorita soudů, které patřičně za
kročily proti rozšiřováníbrošory Wahrmundovy.

Slíbu bar. Becka poselstva českému ve
Vídni, že, dokud nebade vydán jazykový zákon,
masí v Čecbách ohledně jazykové otázky zů
stati vše při starém, dostalo se prapodivného
důrazu dalším odmítáním českých podání u
něm. soudů a pak svláště výnosem českého
místodršitele br. Coudenhovea, který zakázal
ve vnitřní službě politické jakékoliv české úřa
dování, kterého používali někteří úředníci;
místodržitel prohlásil, že úředním jazykem u
místodržitelství jest němčica a še úředníci,
kteří by se proti tomu prohřešílí, bodou ihned
vzati do disciplinároiho vyšetřování. To jest
sejpěknější odpověď oa vládní sliby. A Němci
vůbec si také zabovřili. V Chomutově uspořá
dali velký německý „Volkotag“ za účastenství
mnoha něm. poslanců, kdež opověděn vládě
boj, kdyby opovážile se podat jiný sákon ja
sykový, než který výslovně a jssnó uznává ně
mecké usavřené území. V resolucí žádají Němci
provedení národnostoího obraničení soudních
okresů a národnostní roslaka ve všech oborech
veřejné správy. V německých Čechách všecko
sěmecky. Zároveň šádají zrušení Stremayero

- vých nařízení. — Německý radikalismus roste
a sachvacoje všechen lid německý.

Velké rozechrění spůsobilo zavraždění
- místodržitele haličského br. Potockého. Misto
„"dršitel padl ve Lvově při audiencích ranou

8 reroJveru ruslaského universitního studenta
M. Siosinského. Vrah jeat snám v raslnské

. opolečavsti jako fanatický radikál a váščaivý
* agitátor. Matka v

vankla synovi myšlenku a přemlavila jej, aby

zavraždil místodržitele, tohoto prý atlačovatele
hda ruského v Haliči, ač právě hr. Potocki má
malou vinu na tom, že nabyla národní pre
tiva mezi Poláky a Rosfny v Haliči takové
příkrosti. Událost tato vrhá ostré avětlo na
nynější proudy v rodinách, na školách, na
veřejném foru, a spolu jest vážným připo
menatim, aby se u nás v Rakousku přikročilo
ke konečnému řešení otázky národnostní, která
jedině šťastně bude vyřízena na oboustranném
apravedlivém emíra a dohodnutí.

V Dánska definitivně schváleno sněmov
pou volební právo, jehož dostává se všem daň
platicím možům a ženám přes 25 roků stáří,
jakož i všem vdaným ženám, jejichž mužové
daň platí.

Antikvární

Kn
a vo velkém výběru má na skladě

Nejlepší reklamou pro

závod je jeho
stoleté trvání.

gp- Skladliteratury esperantské.<

Velké sklady umožňují
vyřizování objednávek
ještě téhož dne, kdy

dojdou.

Zprávy místní a z kraje.
Služby Boší vkatbedrálnímchrámuPáně:

dnes ve 3 hodiny odpol.: Truchlivé hodinky 8 la
mentacemi. — Kázaní. — Litanie a Božího hrobu
v kapli sv. Klimenta. — Zítra: V7', hod. ráno:
Cirkevní bodinky. — V 8 hodin: Svěcení ohoě,
velikonoční svíce a křestní vody. Slavná mše sv.
— Vóbod. odpol.: Slavnost Vzkříšení Páně s prů
vodem. Když se v Božím hrobě odzpívalo „Vatalť
jest této chvíle“, počne se i v kathedrále táž píseň
spívati. Po příchodu do kathedrály požehnání s nej
světější Svátosti, slavné zpívané hodinky a požeh
nání pontifikální. — V chrámu Páně Matky Boží
v 7 hod. večer slavnost Vzkříšení Páně.

Sehůze městské rady dne 18. dubna.
Žádost al. Anny Charvátové za koncesei hostinskou
pro dům čp. 105 postoupí se živnostenskému od
boru. — Výkazy pokl. hotovosti ze dne 6. t. m.
a o Činnosti policejní stráže za březen byly vzaty
na vědomi. — Nájemné z chladících komor jateč
ních ua měsíc duben poukáže se k příjmu. —
Žádost výboru obecné kuchyně o divadlo ku před
stavení na den 3. října t. r. předloží se ku roz
bodootí městské radě současně s návrhy, jež o
zadání divadla divad. společnosti sdružených měst
východočeských budou podány. — C.k. okr. bejt
manstvím schválené účty drobných vydání při ko
Stele av. Antonína a av. Jana v r. 1907 ponkáší
se k výplatě. — Technické kanceláři ne uloží vy
pracování projektu a rozpvčtu na spojení atřebeš
ské cesty 8 okresní silnicí. — Návrh smlouvy
8 c. k. mipisteretvem obchodu stran výměny
zemků, potřebných k úpravě Labe u Hradcekr.
a stran obsluhy jezu na upraveném Labi byl
schválen. — Podmínky ofiertního řísení na do
dávku elektrického a strojního zařízení pro novou
vodárnu a elektrárnu byly taktéž ochváleny; of
fertní řízení bude vypsáno do 12. května t. r. —
Pan prof. dr. Kabrhel v Praze bude požádán, aby
provedl zkouška vody s nové studně ve vojeuském
parku. — Scbválen byl návrh odboru plynáren
ského, aby městská stanovila cenu koksu dle
ceny nhli, a aby koka byl živnostniotvu reservo
ván. — Přípie c. okr. bejtmanství, že c. k. berní
úřad byl ponkázán ku předkládání čtvrtletních vý
kazů pro provádění odpisu groše činžovního, byl
vzat ns vědomí. Jednomu sirotku opatří se obuv

Usta ujicí valuá rehůze jabilejního
vnáj. dubroč. šivmostomsného spolku
„Ubaritas“ v Hradel Králové. Novězalo
žený spolek, jenž vi vsal za úkol udíleti podpory
při úmrtí svých členů, těší se velikému zájmu
v kruzích živnostenských nejen v městě našem,
ale j v oslém království. Při nepatrné dosud agi
tací přihlásilo se béhem 14 dud ns 110 členů a
Šlenek. Sohůsi zahájil sakladatel spolkuvdp. dr
Fr. Reyl krátkým oceněním dalekosáhlého výsna
mu nového spolku. Poté přečetl a vyložil schrá
lenó stanovy účetní p. J. Čeraý. Dle stanov v běž
Bémroce 1408 přijímají se osoby mašeké i ženské
dostáří56 Wet.Vkladobnáší2K, ročaíptlepě

může měuiti, což zejména platí pro varůstající
počet členů, kdy příspěvky Be enmíží. Výbor jest
oprávněnposečkati, ano docela i prominouti ú
mrtaí příspěvky, když členové nezaviněné upadli
do veliké nouze. Podpora úmrtní vyplácí se buď
dle stanov nejbližším příbusným, anebo tomu,
komu obnos ten člen za živa určil. Správa spolku
se vede úplné zdarma, jmění bade uloženo jisto
tou sirotčích peněz, a všecky vklady dějí se che
kem. Přiblášky dějí se na zvláštním listu s udá
ním stáří a zdravotního stavu. Přihláška musí
býti vlastnoručně podepsána a opatřena podpisem
dvou svědků anebo podpisem farního úřadu. Lé
kařské vysvědčení se prozatím nežádá, zato však
kašdé nesprávné udání o věku a zdraví stává 80
důvodem k vyloučení ze Bpolko anebo odepření
úmrtní podpory. — Do výboru bylť jednomyslnon
volbou povoláni živnostníci ze dvou třetin a též 2
ženy. Do výboru svolení byli: Thdr. Frant. Reyl
předsedou, Aut. Fait místopředsedou I., Jos. Dvo
řáček místopředsedouII, Václ. Jenšovský jednate
lem, Václ. Rosa pokladníkem I., Ludv. Terharen
pokladníkem II., Ot. Fojgl zapisovatelem, P. Frt.
Jakl, Váci. Medek, Fr. Černý,Fr. Dvořáček, Jos.
Kieslich, J. Syřiště, Váci. Hájek, F. Třasák, Mar.
Piokavová, Váci. Prokoš, V. Falta, K. Černá, Al.
Izák, J. Netuka, M. Typit, F. Černý. J. Mojžíš. —
Za uábradníky: M. Motyčka, J. Polák, A. Pochmon,
P. Jiří Sahula, M. Hladiková, V. Typlt, F. Katnar,
V. Černý, K. Zavadil. Volné návrhy nesly se ke
spolkovému úřadování. Všem členům přihlášeným
zašlou se přihlašovací lístky, aby stáří a zdra
votní stav byl vlastnoručním podpisem zjištěn.
Zároveň budou přiloženy alošní listy, jimiž jedině
lze členské příspěvky platiti.

Koncert „Elišky“ 12. t. m. S pocho
pitelným zájmem byla očekávána produkce tato,
neboť program vykazoval dvě veledila našich nej
přednějších skladatelů ; věru, co se volby skladeb
týče, dokázal výbor, že sleduje cíle uměnív pravdě
vznešeného a zasluhuje za to plné chvály. Bylo

jehož uspokojivý přednes vyžaduje neamírné ná
mahy; leč produkce dokázala, že nescházelo ani
píle ani vytrvalosti. Kdo ví, jak těžko nabývá
podobná věc formy, co cvičení je potřebí, než
jednotlivé hlasy nabudou jednolitosti s ducha, ten
koncertu „Elišky“ neodepře svého uznání. —
Celkový úsudek by byl tento: Soprán pí Kneprové
je ve střední poloze velmi pěkný, ve výši však
pozbývá své měkkosti, zní bez oné něhy, která

zněl proti němu řekl bych ochotnicky; ovšem
slečna měla úloba příliš obtížnou, neboť právě
na alt skladba klade velké požadavky. P. Fiala
dovede jako zkušený zpěvák se svým hlasem za
cházeti; jeho tenor je velmi příjemný, intonace
povědy správná, na přednesu znáti je pochopení;
mezi solisty přiřkl bych mu první místo. P. Ko
lář je zpěvák ve všem Bolidní: apívá svůj part
spolehlivě a správně; jebo rozsáhlý bas zní však

dámského sboru týče, dal bychpřednost sopránu
před altem; slyšel jsem v něm několik pěkných
zvonivých hlásků, kterých jsem v alta postrádal;
ale oba blasy držely se pěkně, a snad jenom
nejpřísnější kritika mohla by intonaci něco vy
tknoati. Mužský sbor byl alabší nejen počtem,
nýbrž i effektem. P. Knepr dostál úkolu svému
náležitě a až na některé menší věci řídil velký
ensemble zcela dobře — úloha to nemalá i pro
skušeného dirigenta. Postrádal jsem však ve aboru
momentu velice důležitého: porozumění, pochopení
skladby a propracování dle dynamických sna
mének; sbory zoaly jenom forte a fortissimo,
ač by právě nacvičením dynamických snamének
(svláště pianissima) mohlo sé dociliti největších
efektů. Totéž platí o nástupech, které byly někdy
velmi nejednostejné. Tak na př. prvnímu sboru,
kdy tenor v piavissimu započíná, měla býti věno
vána v tom ohledu péče největší ; vždyť je to po
čátek, jenž sledován je zvlášť napjatě, jehož dojem
poslochačstvu utkví; taktét pozdější nástap hlasů
děl se ve forte; pak ovšem nemohlo býti vyvedeno
ono skvělé krescendo, jak je předepsáno. O tyto
věci má 80 dirigent v prvé řadě starati.
— V čísle II. solový alt poněkud posdvihl
melodii výše; smyčee snažily 80 Vyrovnati A vý
sledkem bylo malé rozladění orchestru, které se
od té obvíle dále vleklo. Následující sbor (č. IIL)
byl velmi dobrý; jen tenor si něco odpustil, a
altová Ggurace trochu sanikala. Basové solo (č. IV.)
mělo tempo příliš volné a někdy plýtvalo hlasem.
Čtyřhlasé šenské vlošky byly skvostné. Ke konci
asi přehlédl dirigent, že po ritardandu nestojí
„tempo L“, nýbrž „in tempo“ t. j. piu mosso —
čímž byl konec úplné rozvleklý. Sbor č. V. před
stavuji si co klidné pastorale; odpovídá to prostému
textu a též zkouška na Časoměru vědčí nás,
že bylo tempo upřílišeno; m toho či
pilo toto číslo dojem, jakoby bylo cizí rámci
ekladby. Jioak bylo sazpíváno zcela pěkmě astálo
asi mnoho práce. Tenorové Bolo s mužským sbo
rem (6. VI.) zásluhou aboru siloě v prostředku
sakulísalo; ale sde masíme bráti ohled na místní
poměry; je u más vskatku bída o spěváky, a ne
chci vytýkati něco právě těm, kteří mají tolik dobré
vůle a zájmuo umělcokouvěc, že ochotněpříjden

a diní se dle sil ových. Vpámladujícímsbora (č. VII)přál bych ei“jea větší čistoty ;.ostatně byl



spíván 8 tétrou ve správném tempu. — Č. VITI.
(soprán ú tenor solo) bylo závodění dvou krás
sých hlasů; bylo téměř bezvadné až na to, že
soprán nedbal: někdy na předepsané pianissimo.
Altové solo (č. IX.) méně se asdařilo. Závě
rečný sbor se stoly (č. X.) jest velmi effoktní,
leč mosmírně obtížný zvláště ve fugato; a přec,
uváším-li, že zpívaly to síly ochotnické, musím
uzoati, že to byl výkoa snamenitý, jeně moje
očekávání daleko převýšil; jen choulostivý konec
méně se povedl. Orchestr byl velmi dobře nacvi
čen a excelloval zvláště Smetanovou „Vltavon“.
Ku konci musím vyjádřiti svou vděčnost za to,
že spolek „Eliška“ nešetřil namáhání ani finanč
mích obětí, aby nám připravil večer tak krásný.
Obecepstvo též s porozuměním přišlo vstříc: di
vadlo bylo úplbě vyprodáno, prodakce sledována
s velkou pozorností a téměř po každém čísle kli
dili umělci hlučný potl sk. Dr. Aliguia.

Co je s gymnasijní sabradon? „Ra
tibor“ dává výstrahu, aby 8e gymnasijaí zabrada
jesuitům neprodávala. Nevíme, zda by byl tolik
úskostlivý, kdyby ji chtěl kupovati žid. Ostatně
možná dost, že by jí gymnasium při přestavbě
potřebovalo. Nám se však jedná blavně o vysvět
lení, kdy ta sabrada vlastoč byla uznána fakticky
úředně pod sedmi pečetmi sa vezadajný majetek
právovárečníků. Že dříve náležela jesnitům, jest
ovšem známo.

V pamerámě Národní Jednoty Se
verečoské v Hradel Králové zaBílouvěší
pohodlně podpikoouti možno ve dnech 17. až 24.
dubna 1908 velikonoční výlet Švýcarskem do
Iulie — |.

Na vadělání českých dítok vo Vídni
jazykem mateřským přispěl v únoru 1908 spolku
„Komenský“ ve Vídni V./I. Margaretenstraase 100,
který vydržuje 2 obecně školy, 2 opatrovny a 6
jasykových škol, polit. okres Hradec Králové:
Černilov. MUDr. Ar. Pekař 5 K. — Dvory Svo
bodné. O. Smetana 2 K, O. Smetana 6 K. —
Hradec Králové, Stan. Červený 1 K, Místní odbor
Českusl. obchod. besedy 5 K, MUDr. J. Král 1 K,
J. Lábler 2 K. — Jenikovice. Jos. Ludvík 5 K.
— Nechanice. J. Rainiš, sb. 2030 K, Městská
spořitelna 10 K. — Kukleny. MUDr. J. Šob 2 K.
— Plácky. J. Svatoň 1 K. — Předměřice n/Lab.
J. Kryll jménem „Mládenců“ « čistého ziska vě
nečku poř. 8./I1. v hostinci „Na S:aré“ 20 K.

Z Dobrušky. Kfestanská jednota v Do
brašce pořádala dne 29. března £. r. divadelní
představení „Můj Vojtíšek“ ve prospěch Ú. M. Š.
Soahrů kusu, který má dikci neobvyklou z doby
starší, byla p.t. účinkujícími s procítěním podána
bezvadné; zasluhují si plného uznání a díků za
svoje přičinění. Obecenstvo také vděčně ocenilo
jejich výkony a bouřlivý potlesk a cbrála byly
projevem uznání. Zášť pokrokářů šla výše než

( vláetenecký účel. Dáno ve spolcích heslo, aby se
nikdo nezúčastnil. Ataké nepřišel žádný pokrokář
aní žid. Když z naší strany někteří pravili: „My
zase nepůjdeme na „vaša zábavy“, odsekl jeden

Však by nás Vaše peníze ani netěšily.“ Pamatu-.
lide křesťanský, a nenos svým nepřátelům

|
„si to
peníze, když je netěší — abys jim zbytečně jimi

nedělal zármutek.
DeoČáslavě a okolí všem uvědomě

lým katelikům. P. Čeněk Sturma,prodej no
vin na náměstí, vzal do kolportáže „Obnovu“ a
bude . ji lze dostati tamtéž každé neděle. Nechť
tedy vybídnuti jsou všichni členové katol. organi
sací a jiní uvědomělí katolíci, aby při své návštěvě
nedělní v Čáslavi věnovali několik haléřů na náš
katolický tisk a místo kupování bezbarvých nebo
zřejmě nám nepřátelských listů zakoupili „Obnovu“.
„Obnova“ přináší z Čáslavaka i okolních okresů
hojně zpráv, a bude-li ještě více podporována, bude
si ještě více všímati našich veřejných záležitostí.
Mohou-li jiné politické strany v neděli rozšlřiti na
sta svých listů, nemohli by i katolíci udržeti ně
kolik exemplářů? Ctilele zemřelého pana učitele
Anderle upozorňujeme na jeho literární pozůstalost,
která právě počala v „Obnově“ vycbázeti, a v níš
sračí se celý jeho dobrý a milý doch.

Z Keolíma. Uvašte, kdo nás katolíky chce
denuncovat u Sokola! Jest to orgán Duškův „Č.
Stráž“. Stojí na tom, aby katolíci byli jednoduše
ze Sokola vyloučeni; to snad dělá proto, aby do
kázal svoji náboženskou snášelivost. Povaštel Hrůza!
Vědyt jeden ten „klerikál“ docela chodí na processí.
A takovým brozným a „vlastisrádným“ činem Jistě se
rossype česká země v prach. Pane Dašku, nevíte
nic o povykojících procesních husitských? Nevíte
o jiných průvodech e hudbou a bubnem, proti
nimž se nie nenamítá? Hrát karty a kůželky, to
se všecko dovoluje. Dovolují seod našich vlas
tencův i povážlivější věci. Ale kdo z katolíků by
chtěl obcovati bohoslužbám, ten dle všebo jest;
borší neš kalvínský král Fridrich II. kterého nám
pro potěchu české země protestanti se samého
vlastenectví do Prahy nasadili. Israelitori v Sokole 
ele neškodí, svěří-li svoje nemlavňata rabímoví
k obřízce. Avi by mumic neš plecozí na.

Sidonie německou pražskou T +Thorg-tobule.
nebyly by jmavytýkányazi né skpar-eTakovýpřijmese od p. Duškado národaoplěneš

Inokrevný kafolický Daško, pů vás
rozhodně se vlastenectví nebedeme. Víte

dobře proč. A také můžete věděti, proč Fůgner
aTyrš opřímsých katolíků ze Sokola sovylačovali.
Má-li se provésti očista, jak žádáte, jest potřebí

vésti ji scela jinde. — Věříme velice rádi, že
isté kruhy soačně mrzí, že nám nedovedly pře
ariti předoáškovou schůzi, která se nám přes

všecky obmyslné sáměry pěkně vydařila. Ale jense nečiňte směšnými dalšími operacemi. Sokol II.,
který doklepává, chce dle všeho zemříti smrtí ja
váckou, na barikádách v boji proti ném. Ale ta
kové štvaní, dobráčkové, dokáže lehce 16letý rudý
mládenec. My máme svoje náboženské přesvěd
čení ihned na rozkaz odboditi; sa řečníka však
se pozve čelný representent náboženství jiného.
Nečiníte se směšnými na celé čáře?

Z Nového Bydšova. „Cbceme,aby ná
boženství nebylo ve svých zásadách tak straulé,
aby s dacbem času pokračovalo a 8e vyvíjelo jeko
jiné vědy.“ Tak slýchávámo mluviti naše pokro
kové pány, když nemobou Boha popříti a víru
v něho odstraniti. Běda ale koězi, jenž snaží se
na kazatelně pravdy náboženské na dnešní poměry
obraceti a zásady nábošenské s moderním po
krokem a duchem času srovnávati a o velikostia
důležitosti některých nesmyslných zásad pokros
kových pochybovati. Hned přijdou v „Obzora“
s lokálkou „Kazatelna a politika“, prolóvají kro
kodýlí alzy, zrazují před návštěvou kostela a vo
lají: „Dnes nekáže se u nás to staré evangeliam
a tomu novému věří jen ten přihlouplý lid, který
kněží v kalných vodách loví.“ Jak patrno, za ně
Jský čas ten pokrok u nás bude míti tak zpáteč
nické a popletené názory na svět, že vlastuí jeho
přívrženci zklamáni a nespokojeni od tohoto zjevu
utekou a jej mezi zjevy „přežilé“ zavrbnou. Kde
je ta jimi hlásaná volnost? Tak by se přeceu nás
nemělo šlapati po stěžejné zásadě pokroku Kdo
bude pak už těm pokrokovým zásadám věřit, bu
dou-li jen na papíře, nejsouce prováděny ve sku
tečnosti? Zdá se, že ten pokrokový systém více
sotročoje než ten nenávidéný klerikalismus. —
Naši poslanci Maštálka za město a za naše
venkovské obce J. Rychtera vsálešitosti Wahbrmun
dově hlasovali se židy a svciálními demokraty
proti tajné schůzi a tím proti zamezení veřejného
šíření potup na náboženství křesťanské. Zapamatojí
si to jejich voličové? Že to ovšem lhostejno nebude,
víme jisté. — Divadlo adružených měst východo
českých zahájilo u nás svoji čionost vesměs zda
řilými operami a získává denně víc a více sympatif
našeho obecenstva. Vytrvá-li toto divadlo v p>
vznášející avé činnosti až do konce, zachová je
zdejší obecenstvo ve vděčné vzpomínce a vyDa
snaží se, aby i při skrovných městských fijancích
přistoupilo město naše ke sdraženým městům vý
chodočeským.

Z Pardubska. V Čeperce 12. t. m. eli
vila teké soc. demokracie 30leté trvání straoy.
Divili jsme se nově nalepeným rudým plakátům;
neboť již před 14 day. schůze soc. dem. byla,
vlastoě nebyla, protožé prý nebylo poslacbačů Teď
se to věsk vzalo hodně nóbl p» proletářska:
z Pardabic se k vůli tomu zmoškal vlak a přišlo
se pěšky a řečnílo se už hodinu po oznámení a
řečnilo se dvě hodiny. Mezi řečí najednou jede
kolem oken kočár; snad sám žid, předák dr. Adler
z Vídně. Ach, to bude krásné! Ale, „pác bo“,
kočár prázdný| A ještě jiný malér: v sále kněz,
„kredikál, wiszaný jezuita ze školy dra. Reyla“.
Příšerně! Dovad šádný odpor, a nyní docela kněz.
„Za to se nesmí dostat do nebe“, míní referent;
chtěl snad říci, do „ráje socialistického.“ A vtom
jejich „ráji“ by se poměl! je! Samou láskou
by ho demokraté snědli. Oni se v lásce vyznají!
Kdo není ještě v jejich „objetí“ (organisaci), toho
přes to „milují“ aš k umučení. Jako třeba V. Ko
pejtka v Plsul. V Paříži užívají soc. demokraté
pro neposluáné soudrahy stroje „Bayerd“. Jsou to
nosítka probítá ostrými břeby. Na ta se stávkokaz
položí a sem tam s ním se strká, aby to hodně
bolelo. V poslední době museli toto močení dva
dělaíci přetrpět; to jsou snad ty ukázky, jak se
mají lidé milovat, 100,000000 K jako jubilejní
fond ve prospěch dělníků, to prý je „Čertovina“
„Budeme pracovati v purlamentě pro pojištění
malého Jida“, pravil referent, a pak v debattě
řekne, še se v tom skrývá „čertovina“. Nestojí prý
nikde u jejich vědátorů, že chtějí zničení střed
ních stavů; ale slyšme, Marx praví: „Malorolnictví
jest podnik největších lenochů ze zvyku, malorol
nictví jest nejnesmyalnější podnik, který musí býti
zničen l“ Bebel: „Kdybyste mi řekli, že se dva
roky bade celý venkov na hromadě, bylo by to
pro mae nejradosteější vyblídkou“. Dr. Adler:
„My šivnostaíky zachránit nechceme.“ — Neschá
seli také při debatté staré „odrkovačky“ o ital
ských klášteřích, Bartolomějské moci,, Hasovi,
Bílé Hoře, Černé ruce. A nejvíce si soudruzi li
bají v „selených pobádkách.“ -- [og — v čem
kdo umí chodit, o tom nejčastěji a nejradějimlaví
a so brabe. Kněžstvo se té nemrav dopouští
Bejméně. Francouzský učenec dr. Bestelg, člen pa
Bšeké aniversity, dokázal, že na 9 kebze provi

mh

99, mezi lékaří a chirargy 90, mes) umělci 34. —
Kolik mezi soudruby, to už se mgé nedá spočítat,
počítá 60 to uš jen ma kopy; tak jenomýv roce

díadíeznaZAS ST$
dané ? dění před svým projěíh.Na shlodanos!

"Dar Hatlel. Křest. jednota sv. Václava
v Dobrušce zaslala nám výcos s divadelního
představení „Můj Vojtíšek“ v obnosa 20 K jako

dar Ústř. Matici Školské. Dar odeslán pokladniciatice,

Nové úmrtí v Ohbotěboři. Smutnésvátky
velikonoční má vdp. P. Frant. Kubánek, zasl farář
v Juvornici u Rychnova n Kn., neboť raka Páně
velice bolestně se ho v kratičké dobé dvakrát
dotkla. Doe 19. března skonal jeho stařičký pan
otec a v úterý due 7. dubna rozčebnala ge8 tímto
světem v 76. roce požebnaného věku svého jeho
matka paní Františka Kubáoková, roz. Nevolova,
jež asi 20 roků byla zbavena sraka. Tělesná
sohbránka drahé matičky byla v pátek v domé
smutku vykropena a za velice Četcé účastí po
reguiích na hřbitově av. Kříže k dočasnému od
počinku aložena. Nad otevřeným rovem srdečné
všem poděkoval krutým bolem takměř zdrcený
vděčný syn, vdp. P. Kubánek. Bůh potěš téžce
zkoušeného p. faráře. jehož bol bratrsky sdílí
veškeren kleras z vikariátu rychnovakého, jakož
i vděční farnici javorničtí. Spi sladoe, zlaté srdce
mateřské!

Vzerný okres Na Cbotébořskumástrana
katolického lidu svého poslance říšského (p. J.
Prokopa) i zemského (p. J. Adama) a nedávno ipři
volbách do okresního výbora v Chotěboři zvítězila
strana katol, lidu. Okresním starostou zvolen 16
blasy ze 24 náš zemský poslanec J. Adam, rolník
u starosta v Čachotíně. Všecka čest budiž pracov
níkům, kteří beze všeho hlaku, ale pevaou rukou
zavedli organisaci na jistou cestu!

+ Fr. Al. Hllems. Zbraslavice 10. t. m.
ztratily mileného svého dachovního správce děkana
Frant. Alf. Illema. Účast při pohřbu dne 13. t. m.
všech krabů byla veliká Šlechetnost srdce v Pánu
zesnulého jí zajisté byla hodaa. Kondukt vedl
v čele zástupu kněží okolních vdp. vikář Cnaloupxa
ze Světlé. Nad rakví dojemnou promluvu vykonal
dp. farář zručský A. Peměk!. Svého duchovního
správce doprovázeli na cesté poslední obecní za
stopitelstvo, spolky i mládež školní. Páni učitelé
domácí i přespolní poslední Čest vzdali v Pánu
zesnulému krásnými zpěvy v kostele, v průvoda
i nu břbitově pěnými. Sám vysokorodý pan patron
Adolf šlechtic ze Schebků s chotí svojí pohřbu na
důkaz přízaě k dachovníma se sáčastoil. Úspory
své věnoval zesuulý kostelu. pfi němž půl století
blabodárně působil, zvláště založil fundaci pro
feditele kůru a tak po sobě milou, vzácnou a
trvalou památkui pro věky příštív působišti svém
zanechal.

pomburaáký koncert v HornímJelení. Katolická Jednotav Horním Jelení po
řádá v pondělí velikonočoí dne 20. dubna 1908
v sále p. Ant. Michaličky koncert tamburašů katol.
jedaoty královéhradecké s programem bohatým.
Začátek v 7 hodiu večer. Ceny míst: 1. místo
1 K, 2. místo 80 hal., 3. místo 60 hal., k stání
40 h. Čistý výnos ve prospěch míst. chudobince.

Z Libštátu. Dne 25. března přednášel
v Jednotě naší p. Jar. Bastl: „O důležitosti od
borové organisace.“ Po účinné řeči jeho přihlásilo
se více nových členů ku všeodborovému sdružení
křest, dělnictva. — V neděli. dne 12. dubna ko
nána přednáška „O cestě do Říma“. — Na veli
konoční pondělí sehraje Jednota: „Manžel v base“
Fraška o 4 jednáních. Zpracoval J. Kiihol.

Z Čáslavé. Vandaliimna na hřbitověav.
Alžběty byl již několikráte předmětem veřejné
diskusse, ale zůstalo vždy všecko při starém. Kdo
měl příležitost podívati se na tento hřbitov, musí
býti naplačn nevolí nad spoustou tu provedenou.
Kříže přetlučeny, zábradlí u hrobek rozlámána,

powníky rozbity a rozváleny — pravá spoušť.
Železné části jeou prý odnášeny drzými výrostky
a prodávány za staré železo. Teď ovšem bude
hřbitova použito sa staveniště nového okr. choro
bioce, ale přece i při tom možno s větší pietou
sacbázeti se zbytky památníků, které zbožné ro
dioy čáslavaké, byt vymřelé nebo se odstěhovavší

na hřbitověpostery. A což ty náhrobní kamenystarobylé!Snadbudejichužitoopětkvydlášdění
nějakého splávku, jako kdysi se stalo. Soad by p.
referent z městské rady mohl trochu péče tomu
věnovati. — Konkurs na plány nové obě. sáložny
byl vyřízen v minulých dnech Prvé ceny dostalo
se arch. p. Lad. Skřivánkovi, který jit při prvém
konkursu minulého roka prvou cena dostal. Bylo
to veliké překvapení pro výbor záložny, neboť
pro něho jenom srdce málokterých se rozehřívají
— všecko ovšem spíše z osobních než jiných po
hnutek. Páni porotci ovšem rozhodovali beze všech
ohledů maloměstských a odtud nyní to překvapení.

Iou, nikdo mení„prorokem ve vlasti své. — Spolekpaní a dívek připravuje slavnost ne počest bás
nike Sr. Čecha. — Symfonický koaeert, pořádaný
v Dasikově divadle, tášil se návštěvě jenom pro
střední. Vina byla také na úpatném počasí —nejen
na netečnosti obecenstva, jak bylo s jisté strany
stěžováno. — „Ven ze řad Bokolstva“, volají ně
kteří páni oa MUDra K. Tosaře proto, že jako
domácí pán v Besedě a divadle Dusikově přišel se
podívat na hosty, katol. vsdělávací spolek, kerý
v těchto místnostech pořádelsvou vu. Tedy

B projev ečenskéhotaktu —chorom?



Z Chradimě. Divné,předirné věcimládež
Jednoho zdejšíbo ústavu prováděla. Nemyslete však,
Že se tak délo na ústavě „potměšilých“ nester Za
hálkových.: Ne. — To by vám zvěstovala „Osvěta
lidu“ s důkladným omastkem ihned. Vždyť tolik
ví i o těch „klerikálních rejdech sdejších“, které

ništé dp. Sobotku a pošklebovala se mu tvrzením,
jak prý se tvářil při té řeči — kterou fakticky
Onen kněz aní neměl. Lezle jeptišskému paedagc
giu Jako dotěrný žid až do problíšela
čaladek chovankám jako odborný Jánař, potěškávala
porce a tapíla, jak mohla. Co se věsk hlučač nyní
přetřásalo ve veřejném mínění otom Hejnův orgán
an! muk; vždyt by z toho byli velice mrznti právě
pokrokoví páni. Tady by ae nemohla „Osvěta |“
svézti po „klerikálech“, a proto se staví hluchou.
My také nechceme rozmazávati skandální historky
mládeže, a to ani té mládeže, která pranic ne
může se omlouvatí, že úpěla“ pod nemravoým jbem
osob řeholních“; jízlivým, škodolibým rosmazává
ním takových věcí ae čtenářstvo mělo vzdělá. Kon
statujeme pouze dvojí loket tvho šornála, který
svého čusu farizejsky obracel oči k nebi nad tím,
de děcku kněz vypravoje o vraždě kainově. Pak
oršem „Osvěta Jidu“ vajednou 8e z úžasu vzpa
matovala a hájila pokrokáře, který zmlátil kučze
holí. A teď jest viděti dvojí loket sas.

Z Ronova nad Doubravkou. Dovolili
jsme si v minulých dopisech všimnoutí jenom letmo
věkolika pánů z pokrokového tábora u už je obeň
ba střeše. lan tak to je věnde a pokrokovéhu
panstva, oni mobou vláčeti osoby i stranu po
sloupcích „Osvěty lidu“, „Pravdy“ atd., ba mobou
i na Moravu utíkati do býv. Svozilova orgánu
s bodně pikantními zprávami proti klerikálům, ale
napadení, li mají býti pěkně zticha. Tak si tomu
v mioulosti páni zvykli a teď chtějí to míti zá
konem. Jenže se tohu více už, doufáme, nedočkají.
Už musí páni pokrokáři dovoliti, že nejen cni, ale
i katolíci odhodlali se volně myslit a práva kritiky
užít. Fakta ukazají, kdo tone spíše ve veletoku
slzí krokodýlich. Uličnictví kterékoliv sorty „Ob
nova“ nikdy v ochranu nebrala, ale právem po
dotkla a podotýká znova, že, je-li stížnost na pc
čínání výrostků, pak stížnost ta především adres
sovati by se měla na ty, kteří ještě před dvěma
třemi lety je vychovávali aneb nábožensko-nravně
ve všech předmětech je vychovávati měli. Jest to
ovšem smatný zjev, že úcta h ačitelstvu mizí, ale
proč mizí jen k některým učitelům a očkdel
Ovšem pokrokoví páni paedaggové místo, aby po
dívali se do vlastních řad, šilhejí přes ploty do
řad klerikálů a zvláště koéžstva, jakoby ono mládež
proti učitelatvu štvalo. Je to tak pohodloější a
vyhoví to účelu. Ostatně, když už čáslavský orgán
avobodumyslný béře v ochranu zakladatele pokro
kového bnutí u nás, proč si bo tam nevzali. Vědyt
byla k tomu taková příležitost, ba od nás prý i
přímluvný líst byl zaslán za něho oadřísenému ú
řadu. Jsou patrně zkušení. Doporačují, chválí, bájí,
ale semi užíti — nechtájí.

Z Habrů. Ve dnech 21. —31. března t. r.
konali zde důstoj. Oteové Redemptoristé ze Svaté
Hory v Čechách sv. misaje. Malý kostelík náš byl
den ze dne přeplněn, zéstupové zbožných osadníků
se tísnily před kostelním portálem. Správu Boží
vykonalo celkem 2600. Obecenstvo zachovávalo
vzorný pořádek, účastenství při všech pobožnostech
bylo nad míra četné, Nad pomyšlení imposantním
byl průvod 29. března, který se rozviaa! od ko
stela až na náměstí za účasti as6000lidí. Potom
byl vztýčen veliký a ozdobený kříž před kostelem
a vdp. rectorem A. Bendou za assistence 6 kučží
slavnostně posvěcen. Následovalo kázaní před ko
stelem dp. A. Viminra, jemuž obcovalo všecko to
množství lidí a nábožně naslouchalo. Dpp. missi
onáří mobou býti spokojení s výsledkem apoštolské
činnosti Každý z poslochačů vzpomínati bude
dloubo těch krásných a dojemných slavností. Bůb
odměniž jejich námahu!

Z Haberska. Žádný člověk neleží snad
v šeludku tak spojeným stracám protiklerikálním
v nešem okresu jako katol. lidový poslanec pan
Prokop. Co všecko už o něm vybájili. Psát neumí,
číst neumí, mluvit neumí, ani pořádně obléknout
se neumí. Modlit se za jeho osvícení musí sedláci,
chalupníci a baráčníci atd. Není tedy diva, že bo
nem přispěcbali, aby si dělali blázny z jeho řeči
na říšské radě. Nemohouce ji ovšem věcně ničeho
vytknouti, chytili ee na zpráva, tof se ví, „pravdy
esluvného“ Práva lidu, že prý měl řeč napsanou
palcovým písmem na kousku (l) papíru a že jen
2 námahou ji předčítal, tak še poslanci atěží se
sdrželi, aby nevybachli v emích. Jest to zvláštní,
když známý prolbaný tisk sociálně-demokratický
přinese mécoo kterémkoliv poslenci stray svobo
domyslné, tu mobou se venkovské námesdné jich
orgány přetrbat, aby to vyvrátily. Ale v boji proti
klerikálům jeou jím i takové nečisté studně velmi
dobré, aby s nich rody načerpaly. Nevíme, jak

by sena př, čáslavská Pravda tvářila,kdnb chomměli v klerikálních listech čerpati jako hodnověrné
správyo předácichmladočechůa jich různém ve
řejpém počínání. Nemí to dlonho, sám redaktor

.Pravdy ve správě o činnosti Matice obo
tů se prudes na listy aociálně-demokratické pro
tendenční spráryz Čáslavě. Jak ve říká takovému
jedaáni?

posl. Prokopa a jeho čtené řeči, není zrovna v Čá
slavi Čemu se emát, neboť není to spi tak dlouho,
00 kolovala po celém okresu pověst, že jeden
předák mladočeský musil sí svou řeč při jisté pří
ležitosti vložíti do klobouku a ještě ji špatně četl.

Vyhláška ©.k. odborné školy tkal
covské ve Dvoře Králové m IL. Počátkem
školního roku 1408—1909 obsadí se podle výnosu
€. k. ministerstva kultu a vyučování ze dae 16
prosince 1909, č. 24 426, na utátních průmyslu
vých školéch, na nčelištích pro textilof průmysl
8 pod. státní stipendia. Na c. k. odborné škole
tkalcovské ve Dvoře Králové n. L obsadí ve táž
stipendia 8 měsíčním obnosem 40 korun. Žadatelé
o teto atipendia inají podati své žádostí c. k.
místodržitelství v Praze adresované a potřeboými
doklady vpatřené do 15. květaa 1908 u správy
výše ovedené školy. K žádostem budit připojeno:
1. křestní neb rodný list uchazeče, 2. průkaz o
domovské příslušnosti žadatele neb jeho rodičů
(domovský list), 3 doklád o způsobu a času pří
padnóého zaměstnání v praxi, 4. průkaz o školním
vzdělání (poslední vysvědčení výroční) a vyavěd
čení ua odchodaou, případně výzaz o návštěvě
průmyslové školy pokračovací; uchazeči, kteří
v době podání své žádosti ještě školu navštěvují,
mají také připojiti posledná obdržené pololetní
vysvědčení, neb školní zprávu, 5. vysvědčení chu
doby neb nemajetnosti rodičů, po případě uchazeče,
z kterého zřejmé jest povolání (stav), bydliště,
poměry majetkové a rodinné, rodič) po případě
uchazeče. Pfi propůjčování stipendil béře se obled
na uchazeče takto: ]. na ony, kteří nejméně dré
léta prakticky při tkalcovství byli činoi a mimo
to pokračovací školu všeobecnou neb odbornou
a dobrým prospěchem absolvovali, 2. kteří ae
mohou aspoň Žletou praxí v oboru tkalcovství
vykázati, bez návštěvy školy pokračovací, 3. na
ty, kteří se chtějí bez dřívější praxe v oboru
tkalcovství vzdělati. Bližší podmínky a vysvětlení
podá oa požádání ústně neb písemné Správa c. k.
odborné školy tkalcovské va Dvoře Králo:é n. L.

Bohuslavickému pokrokáři. Teďte
prve dověděl jsem se o ušlechtilých výlevech bo-
huslavického fanatika, který bičuje za můj poctivý
dopis do „Obnovy“ našeho p. faráře. Nezná tedy
ruku, která do „Obnovy“ psala. Zito však vím,
kdo zloatné výpady napsal do „Hlasů Pukroku.“
Zoají bo sajisté také jiní po „lidumilném“, „šle
chetoém“ pob'edu jeho. Katolík hned na záštiplné
tvářnosti jeho pozná, koho má před sebou. Zlo
myslný fanatik píše o „sbírání klepů“, o politice
kněžského pytlíka klerikálních neckách „Obnově“.
A po těchto sprostých výlevech dokládá, že ten
dopis do „Obnovy“ nestál obsahem ani slohem za
nic — a proto prý útrpně (!!) přechází přes něj
k dennímu pořádkn. — Milosrdný to tedy pán!
Má útrpn“at (!!) 4 proto místo věcného rozbírání
mého článku nadává radéji ve svém dopisu jakoo
trbu. Vidíte toho mazaného úboře? Takhle by se
mob! docela Jehce vykroutiti každý. Nadat
a psk markýrovat útrpnost! Hezky jste se vycvi
čil v moderní morálce. — Že by i rolník dovedl
napsati pár řádků na obhájení katolické organi
sace, tomu spilající ioteligent tedy dle všeho vě
fiti nechce. Jak pak tedy ti modernější učitelé
při slušných platech jen vyučují, když mladý rol
ník, který se u ních učil, není schopen sestavit
aci lokálku do listu? Slovutný intelig>ute, máte
o nás katolických laicích hrozně zmatené názory.
Myslíte si, že jsme hotovým stádem, které s hne
teprve tehdy, když kněz dá nějaký pokyn. A to
se velice mýlite. My sami beze všeho napovidání
dovedeme se bájiti, protože jako lidé uvědomělí
dobře cítíme, jak dovede zpupný pokrokář velko
pavsky diktovat, jak tupeoím katolictva a nezbed
nými posměchy uráží také nás. Něco málo vám
připameneme. V měs. březnu teprve odpoledne
my lajkové sehnali jsme schůzi. Pau farář sám
dobře nevěděl, bude-li se pořádat. Oršem řečníka
jsme uvedli na fara, a pan farář k naší radosti
přišel též. A schůze na rychlo svolaná čítala na
400 posluchačů. A to Bi myslíte, že z tolika nad
šených laiků nedovede ce oikdo sám zastati svojí
cti v novinách? Myslíte si, že tolik občanů není
s to dobře uvážiti, jak rafinovaným a nepoctivým
spůsobem dostává po hlavě každý, kdo se ve
řejně sa katolíka upřímně prohlásí a proti pod
vodným pamíletům ae ozve? Již máme dosti po
račofkování. Do pokrokářekých karet vidím velmi
dobře. A abyste nebyl v mylném domuční, že
vašim nespravedlivým výpadům slušní lidé věří,
všelicos vám připomenu. (Dokoně.)

Z Holohlav. V křest-sociálním lidovém
spolku pro Holoblavy a okolí přednášeti bude o živ
nostenské otétce p. Ant. Drápalík dne 20. dubna
o 3. bod. odpol. v měs. botelu ve Smiřicích.

Nové uvemy v želvě. Při známémpodára v praemonstr. klášteře v Želivě 12. orpna
m. r. padla za oběť i jíšní věž, na níž žárem 2
větší svony pakly a nejmenší se svonové stolice
opadl a svuk svůj jasný ztratil. Nesbylo jiného
pež zvony ty dáti přejiti; k vůli noazvaku od
hodlal se klášter i ze soverní zachované věše
největší svom „Augustin“, u kterého mimochodem
řečeno po léta už kus zvomoviny urašeno bylo
(oa 20 kg), tak že na té stranů nejasný zvuk
vydával, ku přelití znelati. Přelití svonů obete

v Čes. Budějovicích. Na drábu byly zvony do
dtvy v sobotu 11. t. m. Sám nejdůst. pan biskup
Mons. Jogef Hůlka ráčil svoje aspokojení nad
tvony těmi projeviti. I v městě Pelhřimově, kde
2 dráhy na vozy kodské překládány byly, těšily
se obdivu a-to tím více, še největší z nich „Au
gastin“, vážicí na 25 m. centů, byl svého času
rodáky města Pelbřímova pořízen, jak nápis na
zvonu tom ozuačaje: Pater Michael Arůza, pa
rochus Humpolecensis et P. Augastions Janoušsk,
parochus Vojslavicensie; bi duv professí Siléon3va,
patriotae cívitatis Pílgramiensie hanc campanam
fandi fecerunt gubernaate Dno Hieronymo Hlína.
abbate -ci bajns sub patrocinio B. Virg.nis
Mariae Natae. Ulit byl od Kristiaoa Joaebima

g; ulit byl-r.- 1694 na Horách Kutných od To
máše zvonaře a zasvěcen ku oti sv. Norberta,
zakladatele řádu praemonstrátského. — Třetí
zvoo má váhy Ó g; ulit byl v Praze r. 1523, pak
byl přelit r 1710 v Mladé Boleslavi a r. 1846
v Jiblavě « zasvěcen ku cti Neposkvrněné Panny
Marie, patronky zdejšího kostelu — Čtvrtý, nej
menší váží přes 3 g a jest nejstarším; byl ulit
r. 1479, přelit r. 1719 v Mladé Boleslavi a r.
1768 v Praze a jest pokřtěn na jméno sv. Jo
sefa, pěstouna Páně — Žolivští osadníci nedočka
vě očekávali po měsíce nové zvony; do Želiva
přivezecy v poudělí u večer 13. t. m. Svěcení
jejich vykonáno J. M vsdp. opatem Želivským
ve středa ráno za hojného účastenství osadolků
i jiných příchozích. Poprvé zavzní zvuk jejich na
Bílou sobotu při pamitce slavaéh) Vskříšení
Páně. Dobře podotkl ve své řeči při svěcení jich
vadp. opat, že ulití nových zvonů jest prvoím
dílem po požáru zdejšího kláštera, dílem, které
má za účel čest a chválu Boží a posvěcení věří
cích, a vyslovil srdečné přání, aby jako zvony ty
oblašovati budou vzkříšení zemřelého Spasitele,
tak aby Pán Bůb popřál klášteru a 8 ním dobře
smýšlejícím čaským katolíkům, aby z popele a
z ruma brzy povstal klášter Želivský v nové a
lepší úpravé ku cti Boží a ku potěše a radosti
českého katolického lidu.

Dolování ma Úeskomoravské vyse
čině. V Plzni ustavilo se družstvo pod $rmou:
„Kutací společnost na zlato, stříbro a jiné kovy
na Českomoravské vysočině mezi Pelhřimovem a
Jiblavou se sídlem v Plzoi.“ Tato společnost za

Jistila si bobatý terrain na uvedené nerosty se
668 výhr. kutišti, kdež ge již ve středověku na
přečetných místeca na zlato, stříbro, olovo, zinek,
měď a j. s prospěchem dolovalo, avšak následkem
busitských válek, později pak 30leté války doly
ty úplné byly opuštěny. Již loňského roku zapo
čala řečená společaost 8dolováním a nyní na jaře
bude s hloubením pokračováno.

Našim čtenářům!
Stále více pocifujeme, še dosavadní rámec

„Obnovy“ pro úvahy o všech nejdůlešitějších sou
časných událostech nestačí, ač jiš několik let bese
avýšení předplutného rosah teztu redakčního jest
sdvojnásoben. V předešlých dvou číslech ma př.
sbylo nepatrné místo pro správy růsné, ačkoli jsme
' čelné dopisy odlošili. A tak každý týden máme
nouzi o místo. Pomýšlíme tudíš na další světě ní
„Obnovy“. Leč k tomu cíli potřebujeme téš vy
datné součinnosti svých přátel. Nechť se všichni
horlivě starají o svýšení počíu abonentů! Připo
mínáme snovu, še kašdý člen Politického drušstva
našeho, platící celoročně ma 1 ezemplář „Obnovy“
10K, obdršímasvojipřihláškuneobmesenýpočet
dalších eremplářů po 5 K (tedy za polovici) na
kterékoli nám udané adresy, Račte této výhody
vnejhojmějšímpočtupoužiti!— Redakce„Obnovy“.

Různé zprávy.
»OBNOVU« V PRAZE.

dostatiUwevknihkupecivíp. FrantiškaHovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. MVlka na

Příkopech.

Českým pořitelním a -zálošním
spolkům v království českém Dne 30.
dobna 1908 o 9 hod. dopol. koná se XI. valná
hromada Ústř. Jednoty českých hospodář, společen
stev. vešto jednání dosavadního výboru vzbozuje
rozhořčení, protoše podporaje své politické stou
pence z peněz, ke kterým přispíváme i my, kato
ličtí zemědělci a členové katolických sdružení,
pokud jsme členy Raiffejsenek, hleďme; aby i naše
Reiffeisenky, ve kterých jsme členy převahou ka
tolíci, poslaly delegáty k této valné hromadě, de
legáty ovšem takové, kteří by mohli alorem ve
valné hromadě zasáhnouti do debatt. Je třeba, aby
chom na tomto poli také my hleděli svůj vliv
uplatniti. Vždyť za naše penize, které Ústředaí
Jednota s našich objednávek těží, agitoráno bylo

jilm Bedpl na způsobemaš v gnlcím. Bude a, abyBesitnace vy „spo
případě af se ukáže, zdali by mebylo zábodav,
sříditi ústředí spořitelních spolků katolických, je
stliše dosavadní vedeníÚstřední Jednoty bade pra
covatiprotínám.— Farářepokladníkspěl.s sál.
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Proti ovštění středních škol.
Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny ve Vídni
přijel 19 proti 9 hlasům resoloci křest. sociála
posl. Schmida, v níž se vláda vyzývá, eby sjistila
Repoměrně velké procento židovského Žacíva na
otředních školách a postarala se, aby umstala ná
prava. Jako ochránci židů blasovali proti soudruzi
Adler, Diamand, Némee, Glombinski, Seitz, paki
Kramář, Maštalka, Udržal, Klofáč.

Uznání činnosti šedých sester v Sa
aku. V protestantském královatví Saském snašili
se někteří zástupci evangelického svazu vyvolat
štvanici proti „stále so šířícímu katolicismu“ v semi
tím, že podali na vládu ve sněmu dotaz stran do
mnělého rozmnožení šedých sester. Ministr kultu
dr. Beck doznal, že počet těchto jeptišek se roz
množil, poněvadž jednak vzrostl silně také počet
katolického obyvatelstva v zemi, jednak i prote
stanté rádi používají služeb šedých sester jako
epatrovnic nemocných. Konservativní poslanec
Starke, protestant, prohlásil, že nemůže nic jiného
než údaje ministrovy potvrditi. Věude, kde řád
šedých sester věnuje se péči nemocných, jest ú
Plná spokojenost « jejich obětavou činností. Řeč
ník bysi jen přál, aby protestantské ošetřovatelky
nemocných vzaly sina svých katolických společ
micích v povolání příklad.

Svépomoc. Hostinštína Lomnickana valné
hromadě v Lomnici n. Pop. zřídili si společnost:
„Pivovar a sladovna hostinských v Lomnici n. P.,

Ječnosts račenímobmezeným.“Tato společnost
vezme od knížete A. Rohana lomoický pivovar

a sladovnu. Skatkem tím vymanili se hostinští ne
Lomnicku z područí kartelu. Ve svépomoci nej
jistější pomoc!

Vývoz hnědého uklí. Vbřeznuvyvezeno
bylo ze Beveročeské hnědouhelné pánve 357.695
tan uhlí do Saska. Naše uhlí jest v Německu la
einější než doma. Ta nešťastná ohelná politika.

A přece © más vědí. Při obecních vol
bách ve Vídni,které se konaly koncem minulého
měsíce, vydaly tytéž německé strany, které upl
rají vídeňským Čechům všechna práva, k českým
voličům — česká provolání. Vida, když nás ve
Vídni potřebují, vědí o nás, doprošujíce ge naší
pomoci. Znamenáme tedy ještě něco ve Vídni,
jest v nás síla, které našinci ve Vídni nejsou si
vlastně ani vědomi. Při pevné organisaci českého
šivlu ve Vídni vzbasovali bychom ve Vídní jistě
větší respekt, že by nebylo ani třeba stálého 60
doprošování pomoci se zemí korany české.

Proti drahotě masa. Energickyproti
libovolnému zdražování masa zakročila městeká
rada ve Stuttgartu. Veliké a nepoměrné drabotě
masa učiaila přítrž ustanovováním cen masa. Ceny
ustanovuje komise, ve které zasedají 3 členové ze
společenstva řezníků, 1 městský rada, městský
zvěrolékař, vrchní tržní komisař a úředník měst
ského policejního úřadu. Ceny masa ustanoveny
jsou na konci každého měsíce pro měsíc následu
jící na základě trhových cen dobytka. Na písem
pou žádost 3 členů komise mohou masné ceny i
během měsíce býti změněny. Ceny komisí ustano
vené musí býti od všech řezníků a prodavačů
masa dodržovány. Komise měla tuhou práci. Po

třech letech ale podařilo se jí přece peněžitými

Pohon odpor řezníků slomiti e nyní chválí siobecenstvo tak i řesníci ceny masa odpovida
jící trhovým cenám dobytka.

Jubilejní ponť Hurnvanů de Říma
roka 1908. Za příčinouvzácnéhojubiles —

po ročnice kněžetví — Jeho Svatosti papešeX. uspořádá ae jubilejní pouť Moravanů do
Říma. Vlaky mají býti vypraveny dva: český a
německý a dice tak, aby jely časem oddělené,
přece však, aby v Římě byly zároveň v audienoi
u av. Utce. Kdyby však nesešlo se poutníků té

které národnosti dostatečný počet pro zvláštní vlak,
pojedou 8 poutníky ostatními, ale badou tvořiti pro
tebe zvláštní skupinu. Radostně adělojeme, že pouti
této súčastní se oba njdst. velepastýři kníže-aroi

biskup olomacký i biskup broěnský. Kdyby věsk
pro vabodilé překášky ndp. kníže-arcibiskup ne
mohl se pouti sůčastniti, pojede místo něho odp.
světící biskap Megr. Dr. Karel Wisnar. Odjezd
s Vidně dne 6. října, návrat do Vídně dne 18.
října. Plán a směr cesty jest: Brno—Vídeň —Pon
tebba — Padova — Loretto —Assisi —Řím—Benátky
Pontebba— Vídeh—Brno. Ceny: Z Brna L. třída
445 K, II. třída 300 K, III třída 200 K Z Vídně

L třída 425 K, IL. třída 290 K III třída 195 K.
— Mimo tyto ceny zaplatí každý účastník I tř.
90 K, IL a MIL tř. 10 K sáloby (na režijní vy
dání). — V ceně této zahrnuto: Jízda s Brom.po

-případě s Vídoě, do Brna, po případě do Vídně,
| celé znopatření cestou, počínajíc italskými

picemi tam a 50m, saopatření na sástavkéch 8
v Římě, povosy v -Římě k prohlížení památek po
půl 5. dne. Kdo by chtěl učiniti odbočku do Ne

taženy jsou v „Programu pouti“, jejš na požádaní
ro české pontniíky obou diecesí vidp.

Leopold Kolísek,farář v Předklášteří, pro německé
postníky oboa-diecest radp prelát dr. Karel Land
-tginer, probošt v Mikalově. Jeu u téchto dron

s obou dlocesí, a

..( Novinyskásen lesů. Am

+ ab.

hmotně národní jmění Spojených Států tím, že
denně stoupající spotřeba papíru amerického no
vipářetví poblcuje bohatství lesů Uaie, které bylo
považováno za nevyčerpatelné. Ovšem jest ve Spo

jenýců Státech dosud asi 150 mil. ha lesa; aleude-li spotřeba dřeva A papíru v dosavadeím po
měru stoupati, nezbůde z téch 180 mil. ba za 20
let ani 50 mil. ha lesa. A'bez lesů nebude míti
velká část Unie ani staviva ani paliva. Co papíru
americké novioy spotřebují, těžko si V Evropě
představíme. Mnobé listy dávají odběrateli svému
denně do rukou '/„ kg papíru a vycházejí při tom
v 150.000 až 200.000. výtiscích, potřebují tedy
denně200 —300 a papíru, což 8e rovná 3000 
4000 g dřeva. Jediné noviny pohltí za rok celé
plochy krásných lesů. President Roosewelt žádá
okamžité snížení cla na dříví, aby také Severní
Evropa a Sibíř své zásoby dříví mohly obětovali
nenasytnému Molochu amerického novinářatví.

České gymnasium ve Vídni. Zřízení
českého reálného gymnasia ve Vídní českou veřej
ností bylo by zatím nejlepší odpovědí vídui, která
se staví proti českému školství ve Vídni.

byly dosti úské: blavní 9aš 14 m, postranní 37 m
zšíří. Domy byly ovšem většinou Jednopatrové,
zřídka dvoupatrové, v Římě i Karthaga ovšem i
4 —patrové. Slunce 8 výšky prosluňovalo domy i
ulice dobře. Silnice řecké jízdné byly křemenem
pěchovány, v Římě byly štěrkovány. Dlažby
ulic byly velmi pečlivě založeny, krytými žlábky
po nich stékala voda dešťová, jinak tekly z domů
aplašky žlaby otevřenými. Kanály kloakové nesou
visely se směrem ulic, byly to poabé kryté stoky
vodní v hranicích města. Cloaca maxima v Římě
nabyla teprv v 2. atol. př. Kr. takového rozměru,
že jest pravým kanálem městským. V posledních
letech byla nalezena zajímuvá stoka řecká Bevero
východně od Akropole athenské. Opatření vodou
dálo se z pramenů nitroměstských, odkudž do
cisteren voda sváděna. Čistění ulic záby vrganiso
váno, o stavební řád v Athenách pečovali astyno
mové. Na ulice odpadky házeti nedovoleno. Ří
manó dláždění a čistění ulic snamenitě zdokonalili.
Dle lex Julia dlažbu ulic bylo obstarati správou
městskou, chodníků majiteli domů, těm příslušelo
též odvádění vody z terénu domovního. Ulice
římské opatřeny vodovody a fontánami, jimiž Či
stota země i vzduchu udržována. Zkrápění ulic
známo nebylo. Roku 315 po Kr. měl Řím 46602
čiožáků insulae — a 1790 domus patriciů. Vzdor
tomu Juvenal hubuje, že si na ulici zablátí nohy,
a Martial volá, že pro bustý vzduch s třetího po
schodí nevidí dlažby uliční.

Národní podalk v Praze. Subskripce
nových podílů setkává se s potěšitelným úspěchem
a přízní najmě dosavadních pp. podtiníků. Vyho
vujíc přání, sejména z krubů venkovských proje
venému, usnesla se správní rada prodloušiti Ibůtu,
do které nově upsané podíly mají nárok na plnou
dividendu za rok 1908, do konce dubna t. r. Po
této Ibůtě bude novým upisovatelům za běšný
správní rok oahražen 5"/, úrok ode dne složení
upsaných obnosů,

100000 volikomočních dopisaic
Ústřední Matice Školské rozprodán), což
je důkazem čilé po nich poptávky. Kdož dosud
necpatřili si zásoby letošních umělecky provede
ných dopisnic matičních, zajisté tak učiní ještě
dodatečně v posledním týdnu předvelikonočním.
Všecky objednávky obratem vyřídí kancelář Ústř.
Matice Školské v Praze I Martinská ul. č. 4.

Pěstování luštěmim. Tuto se u nás ve
lice zanedbává. Tím nemálo chybaje se proto, že
ge tím zbytečně ochuzujeme. Je zoámo, že sláma
luštěnin je bobatá vápnem, obsabuje dosti bliko
vin a jiných cenných živin, tadlž je výbornou plc
pinou. Hrachovina, čočkovina a vikovina,byla-li
řádně sklizena včas, rovná se obyčejnému senu,
tak že počítá se metrický cent hrackoviny za 6
K, čočkoviny za 8 K, vikoviny 18 6 K, boboviny
za 7 K. A což teprv srní luštěnin! Nač kapovat
všeliká „jadrnatá“ krmiva cisozemská za drahé
peníze, když si můžeme doma vypěstovat výtečné
pleniny v podobě luštěnin! Kde tedy je půda a
podnebí příméřené, sejme luštěniny kdyš ne pro
trh, tož alespoň pro vlastní spotřebu. Získámo
tak výborné pícniny leciné.

Rychlé kouření více škodí nežpomalé.
Pouštímeli tabákový kouř plátnem, sůstanou na
něm žlatubnědé skvrny. Jsou to dehtové produkty,
vznikléspalovánímtabáku Jsoujedovatéa působí
škodlivě vedle nikotiau. Všeobecně se má za to,
že rychlé kouření jest škodlivější než pomalé. Prof.
dr. Liebermann a dr. Davidovice čivili pokusy, aby
tato domoěnku vědecky odůvodnili. Zjistili pří tom,
že při stejném množetví tabáku jest tím více deh
tových (tedy škodlivých) zbytků, čím kratší jest
doba koofení. Pokosem dokásalo se dokonce, že
při pětiminutovém kouření vyrobí 8e skoro třikrát
tolik dehtových produktů, jsko při kouření patoá

kořák přijímá daleko více škodlivých látek než
A-gnatik a tím také trpí na sdraví větší škody.

O
Vyrovnejte nedoplatky

za Obnovu a Časové Úvahy.

[O

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 11. dubna 1908.1 bl

pleniceK 16:00—17-70,StaK 14-80—1640, jedme
Bo K 10*40—11*80, prosa K 13*70—0"00, vibvo K 1300
aš 14-00, hrachu K 90'00—14'—, ovsa K 680—900,
čočky K 18"— a840—, jabel K 28-00—36'—, krap K
28-00—44:00, bramborů K 2-40—360, 1 hl jetelového
memenečerveného K 160*00—000-—, ruského K 000' 09,

1 bl. jetelového semínka bílého K 15000 —00"—,
máku K 00 0—0'0, Iněného semoneK 21:00——'09, 103
kyžitnýeh -otrab K 16:00—0000, 100 kg pšeničných
otrab 14:90—-0000, 1 kg másle čerstvého K 324
aš 388, 1 kg.másla převařeného K —00—0000,
1kg sádls vepřového K 1-70— 1:80, 1 kg tvarohu

0-82—0-86, 1 vejce K 0:05—0'00, 1 kopa cerele K 00—
aš 0'00,1 kopapotrželeK0:00—0'00,1 kopakapusty
K 400—800, 1 hl cibule K 8:00—10'80, kopa drob.
seleniny „K 040—1'20, 1 pylel mrkvo K 8'03—4000,

K 00—0, 1 hl jablek K 14.00—16.00. Na týd. obilní
trh. vHradci Králové dne 11. dabna 1008 odbývaný,
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 140 hektol., ita
194, ječmene 253, ovsa 682, prosa 10, vikve 41, hra
chu 11, dočky 17, jahel 14, olejky 8, jetelov. semínka
88, lněného semene 55, máku 18. — 3.) Zeleniny:
petršele — kop, okurek 0 kop, kapusty 50 kop, cibale
60 bl, drob. zeleniny 250 kop, mrkve 80 pytlů,
brambor 360 hi, saláty 0 kop. — 8) Ovoce: jablek
92 bl, hrašek 00 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 7 kusů, podevinčat 866 kusů, kůzlat0...

o ©(0
Proti šílenému požadavku ústřední

učitelské jednoty, aby náboženství bylo
ze škol odstraněno, nutno pořádati pro

šířiti brožuru Dra Reyla

„Proti volné škole“ Spisek na 68
stranách odhaluje zhoubné následky školy
bez náboženství. Cena 16 h. — Objednávky

vyřídí administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

Právě vyšlo!
= Rozmarné=
=: příhody“m

Díl I. —Cena 1 K80 k.
Humoresky.

Napsal Jiří Sahula. | Illustroval E, L. Tkuma.

Objednávky vyřídí obratem

Bstapskánihtskémv HradKrt.

Prodám vilu
se zahradou ovocnoua domek
s polnostmi u silnice blízko
stanice dráhy a budovy ná
dražní nedaleko Hradce Král.

Bližší sdělí administrace t. |.



W ; Jen touto
Specielní ba a sklad

"Udomácich trám PAMÁTKY
na |. sv. přijímání
=Ep a zpověď rEh

ve všech cenách,

česky nebo německy,

a u velikém výběru nabízí
český závod

Em, Werner,
sv. Jos. závod dovotionaliemi

aparamenty
WVBRNĚ.

Vzorky franko! ©Obratem!

Ve prospěch sirotčince

„Ústav sv. Josefa“ v Zašové.
V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.

ledniček,|mzad
a Šumivé“Jimonádové..h nbony malino

všech dru citronové, jeahodov6,
=—= kou pacích van: třešňové« mařinkové

SMY-skamny| beznich<Ufrmy jsou nejlepší.
Josef Komár ek, Prvníčeskáako.spol.naorient.cukrovinky

závod klempiřský, zařizování plyno- a vodo- ačokoládu (dřívoA.Maršner)Král Vinohrady.
vedů, hromosvodů, pivních akostrojů atd.vHradciKrálové,O

žaž áměstí čís. 413 Jedinýzávodna českémseverovýchodě.ižkovo nám . .
Cenníkyzdarma4franko. Arnošt Dvořák,

bandažista a rukavičkář

v Hradol Král, Velké náměstí,
vedle krajského soudu,

jlHi
Mřestní listy

ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

odporučuje veškeré druhy bandaží jako: .

průtržní pásy, pupeční pásy,

břišní pásy pro dámy, přímidla 26363026
pro divky, podpinadla a j. n

Objednávkyvyřízujísepřesně,rychle W Každý ; j
a nenápadně léž dle míry; stačí: 4 $ V DO

pouzeudatidruh. k re. sín JS ky dě n Í6
seP máodebiratisvůjodbornýtýděnník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Továrna na cottagová americká U

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Závod založen roku 1883.

6klady Založenor. 1660. Státnícenau výstavěv Hořieleha :

Nejstarší a největší závodBadapešt, VIII. ker József

a. — , umělého kamenoprůmyslu
Ferdinandovatř. . “ 1 na českém sovorovýchodě

Vídeň-VII.,Mariahilferatr. Zd k J v k
86. ;

Cenníkyzdarmaa i en ad ez a
A ění v Hradci Králové.
S olátky. AZAI E VV Provádíveškeréprácehřbitovnía dopo

; ju APen ji ručujenj bohatězásobenýaklad

. P. T. dachoronstrazvláštnívýhody. ;: “ vy a h ich ki [eště ' h

Veledůstojnému ch = | pánům koupěchtivýmk laskavému ablednatí.

duchovensívu! Mramorovézařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

A Staněk Far deskyna nábytek,
J čís. 19n., rob desky pro koželuhy atd.

Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré
leštěné práce provádějí se v mém závodě, ©
čemž každému možno -se přesvědčiti. Páni
sochaři doporočují obecemstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce p. němec. firem.

Bašto dáti přednost domácímu závodu

Abych pedal důkaz svojí průmyslové sdat
noati, upozorňvji, že mežno v mém podniku
kovpiti leštěný žulový náhrobek již od 100K

počínajíc.

————* , I č

LU RADULOVIČ,
BE velkodílna umělecko-zámečnická,

« BB sestrůjnýzávodželezářský— T
V PŘEDMĚŘICÍCH URRADČEKRÁL

a nabiži za cety nejlevnější pří ,

A lata: aentry Železnévrete lezdová,Železnéčom15 še, železné schody-rovné| )točité;železná :
L" "stájí aj. P a schodišťovázábradil,ábrodal

... 4 t , ,

| l nění želeča,fý,švicný,rámyave

Konviktaké ul.,
ctelné nakovíslnl náčtel an,sk

E j doporučiti svůj hojně zásobenýle akladvevlastnídílněručně

ško E“ va) oh kostelních nádob a
jako: monstrance, kalichy, cíboria,py, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobky a td., Pie
v přesném alohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

tintenci a jem o ohní Hatí a stříbří. Na pošádání hotové
ráce na ukáska, rozpočty, nákresy neb (Oenníky franko.

veškerá aslacení ručím. Největší výroba a
"sklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení sd nej
Ijednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
"va v placení. Více uznání po ruce.Žádní presované vý

robby descenné. Vše pozílám již posvěcené.
a

Palmystromovité a irořovité

P 0:kostěly,"předoljářea ku,
2 "Božímhrobů atd; ++ „0 —— bí Poe PozoVe .-.—

E jedině£-nejlevijí:"Pospodně:balené/;re ; . zasílá

LouisKourek,
materialista v Dobrušce,



u ' —— um
3 h Jos. Baudyš, —

a úředně koncessovaný závod elektrotechnický |

1 1.| Systémprof. Zengra v. Hradci Králové. |
* * | 8 viceletou zárukou zařizuje a zkouší m | Jtříkovatřída254. diříkovatřída204.| x x |

Zařizováníolektr. světla, telefonů atolografů. —Dynama. —Motory. — Voškoréolektr. potřebyna skladě.s u
Zasláno! R URESDREEOHEGSEHESRS a a am a| „=Fo inventuře

nabízím za ceny

zvláště výhodné!!

- Loytky koterců,látek potahovýcha de
koračních, linolea, kožanky na
stoly, pohovkyaj.

' pokrývky stolní, ložní, záclony

p nof IVÉ krajkové a portiery, přikrývky
prošívané a flanelové.

'

Jednotlivé křesla,postele, skříněa noční
stolky.

Zahradní nábytek.

Úa zařízení
výhodných.

4, ct obecenstvo při jarním dopl
ňování zařízení bytů na

Upozorňuj! výhodnou koupi
přímo v mé továrně a ujišťuji obsluhou nejsolidnější.

Adolf Novotný,
továrna nábytku, koberců a dekoračních předmětů

o v Týništi m. Orl.

výběru sestavena jsou, do

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkalc. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se sdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic

Lituji, že stranickou vášní
dal jsem se svésti k urážkám
říšského poslance

Vojtěcha hrab, Sternberga,

odvolávám je a žádám za jich

prominutí. objednáno. O, a m M a
„8 Václav Markalous,

učitel hospodářské školy. Nelerněšía nejvrosnější

| dětské vozíky / ,č || = aE
po hod a křvta.tro Navštivenky

s gramofony,

toilet, potřebami, všeho druhu |
hračkami a po- nabízí i

. Hlassvéhopána. hledními lístky on Bi skupská| MILKAMALINOVA,Praha-Vil,, 802,|| 57 a í
nárožíBělskéhotř.aRudolfovyuu výstavy. "|| Jos. J ožek, knihtiskárna

MG“Heopomeňte závod tento navětívit. "JN Ž Hradci ak, v Hradci Králové.
Velký výběr. —Levné, pevné ceny. údejte cenmiky.

jlepej

Fotografien

Zvětšovánípodobizenvkrásném
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Konkurs. '
Při kathedrálním kostele sv. Ducha

Komu místo to bude propůjčeno,

Žádosti uchazečů ne přes 50 roků

Purkmistrovský

dne 1. dubna 1908.

Starosta:
Dr. Fr. Ulrich m. p.

v

Sposlelní podmikatolství staveb

betonových a žolezobotonových.

je, itžanýt

FR, ÚINÁSEk
Hradec Králové.

Provádí rovné | klenuté stropy,
základy pod stroje a budovy,
nábřežní zdi, zazdívky turbin,
vodní nádržky, kanalizace, mosty
trámové 1 klenuté z botonu,
železobetonu a z kamene lomo

JETELY. Ske KS ovev. BOke 5ke
Červenýdvousečný-< < + + « 100— 1150. Ligovský< < < <- 11— 190JA| vročník,msňák-ee 80—840. Ideál-< <. 12—180

1 R85 Bílý loční a šréďák . - - - - - 66— 750. Donpovský -< . <. <. +. 11t— 160

r dame B. hn Aroa vičenec < < + © + -+ s6— " Golden Fleece, Mo e Lifter a

Vojtěškafranc,E B dec Dolsrový PE S 7 290
„| peěné- ŘEPY BRAMBORY.

PY Rohl. Císařská koruna, nejrannější 9$—| 120
Eckendorfka <. © < < 38— 450 rannárůžovka —... . . $— 1%
Choťovka-< © 456—480 „ Erfortperla... . . 7— 1—
Mamatka . -< © © 88— 450 | pozdní: Jánovky, sv.Václavky,stolníOberndorfka< < < -++ 40—| +50 žlatéatd. 2 22 560 8—

Gazrovky: ZAHRADNÍ
Imporisl « Brabontka h .. 38.— ©—4—20 druhů zelenin. semen . . <... K 15030 květin.4 -4 2—

TRÁVY. Iz popínav.©..- . « 1—
Čisté nebsmíšenélučnítravinyk zakládánídvou- 12 „ provčly <... „1
sečnýchluk, sestavenéze“zcelačistýchsemena to | 10 kusů begoniejednod.. <.. -.. „170
pro půdy saché,propůdy prostřední,těžké,ra- 10 plnokvěté... ... 260
šelimité, směsí pro svahy, hráze a břeby, zahrady, © 10., kanny velkokvěté -< <... „ 360

parkyatd. 10., jiřinkaktus.©... jh50 kg K 40—o, b kg K 600—550. 104 - jahody obrov.-< <- <- «

—

VU3 UNKa

m- mmX

č74č

K jarnímu setí
nabízím zaručeně pravá a klíčivá osiva.

odborný závod

Fr, Viktorin, "mísy V HradciKrálové.PO ETT
Hřěěětbb hb ědě

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.

výkladní skřín —:Přihláškydo spolkovéhokursupřijímá:—

levněseprodají. Dr. Alfréd Rudolf,

+
zúrokuje veškery vkladyB RAo0

T vook,12 Učte se těsnopisu

vého dle systému ILoboldova.

—|[E

Ni Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

|
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

— Bližší sdělí administrace t. 1 — advokát v Hradci Králové.

Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000—

Skladiště.

Bursovníobchody.

Vklady

Směnárna

v Hradol*Králové.
1

-4 ode dne vloženído dne vybrání.

fitavvklodů konosmúnora E10,420.195406.

Fillálka v Semilech.

JUSIEPPOJUJPUNOJU|

knížkyvkladní.

Telegram: »Ústave.



jebo vsí- sborové věci, © něž zpěvácké
--spolty tbajíelte nějuži, které saslouší n

-pozšířeny býti. Jeon du- i vděčná dila operní a
operetní. Mímo Hradec Králové působil Wůnsch
v Unbošti, Německém Brodě a Josefově.

Školský obzor.
Dříve a nyní. V almaoachu „Ústřední Matice

Školaké“ vydaném v Praze v měsíci března 1906
Ba straně 19. nepsal p. prof. dr. Fr. Drtina:

„Nad j'né důležitým snakem a požadavkem
jest, aby škola obecná bylaškolou národní Poža
davek teu zoamená u nás, aby škols obecná, po
kračujíc zdatně v díle výchovy rodinné, vychová
vala nám člověka celého, člověka českého, po stránce
tělesné, rozumové, citové, volné, náboženské a

-mravní, člověka harmonicky vyvinutého, který by
způsobem vlastním, zvláštním, českým obrážel
v sobě ušlechtilý typ pravé lidskosti. Škola ná
rodní má dle Komenského chovanci uvědomiti a
větípiti zvláštnost jeho národa, ale zároveň lidské
jeho důstojenství, škola národní má býti dílnou
lidskosti (bominum officina), a ve výchově mravní
připomínatistále mládeší,de „člověknerodíse sobě
samému, nýbrě Bohu a bližnímu £. j. společnosti
„pokolení lidského, aby jim siušbou co nejvíce pro
spívati se smažil.“

Úplně soublasíme s tímto prohlášením p. dr.
Fr. Drtiny, které teprve před dvěma roky nepeal a
veřejnosti edělil; jen tol k připomenouti se odva
žujeme, že v čase nynějším na schůzích na Žofině
a jinde již neblásá p. dr. Fr. Drtina, že mládeži
se má ve škole připomínatí Bah a blišní, ale že
má býti Ókola prosta vyačování náboženství —
aspoň katolického.

Perly se schůse pokrokových učitelů 20. března
r. 1908. Zaznamenáváme dle „Č+s Učitele“ ze
dne 15. t. m., přidávajíce svoje uzávorkované po
známky. Učitel-poslanec Č. J. Lisý: „Není toma
srovna dávno, co jsme pochovali velikána českého
Svatopluka Čecha, pěvce „Písní otroku“. A táži
se vás, velectěné sbromáždění, kdo v národě našem
má největší nárok na tyto písně jeho? Je to učitel.
My učitelé jsme otroci (ústředního vedení pokro
katského 7) bez práva veškerébo a moci, náš
může bíti každá pěst bez všeliké odvety, vůči
oám lež je pravdou a křivda právem“. (Podle
tobo tedy sliny kořalkou páchnoncí v Brně
nebyly plivány na tváře katolíků, ale na hlavy
pokrokových učitelů, jestliže jsou tito ubožáci
největšími otroky. Leč o plantážnickém karabáči
by mohli spíš mluviti ti učitelští zajatci v orga
nisaci, kteří se odváží bráti v kostele na varhany,
společensky taktné jednati s farářem nebo jíti ke
zpovědi. Tu pokrokový bič svišti bez milosti. A
jest to zvláštní otroctví těch organisovaných, je
stliže jejich list docela se odvázil zapovídati ro
ditům vštěpovati vlastním dítkám náboženské zá
sady! Mnoho by mobli mlaviti katoličtí řídící, co
zkusí s pokrokovými orgauisovanými jinochy, jak
musí často trpělivě přihlížeti k jejich zanedbávání
podatatných školních povinností, aby nebyli snrové
pranýřování jako „denuncianti“ a — nepřátelé po
kroku. Kdo poznal bezoblednou inkvisici pokro
kářskou, třese se na celém těle, slyší-li o ni pouze
slovo. A ti ubozí „otroci“ spojují se s karabáčai
ckými despoty radými!!)

Socialista dr. Fr. Soukup: „Buďts si také
-stále všichui vědomi tobo, že na Špicích rakouské
vlády, státol správy, justice a admiu:strativy stojí
všehoschopní pacholci Říma.“ (Ke komu se nej
vlídaěji vysocí úředníci chovají, to přece nejlépe
vědí rudí poblaváři, kteří tolik Často ministry na
větěvají: to vědí Bocialističtí násilalci, kteří bez
trestně mohou v našem státě vyhazovati katolíky
z továren, banobiti v listech katolické hierarchy

"i laiky, zakazovati jim svobodné projevy.) „Vážení
pánové! Můžete býti ubezpečeni, že ve svém boji
Sa svobodnou školu máte každou chvíli k dispo
ici všecky orgapisace strany Českoslovanské 80c.
demokracie.“ Výborně! Bouřlivý, dlouhotrvající
potlesk. „Věnde tam, kam nebudete moci jíti vy,
půjde organisované dělnictvo“. Sláva mu! „Nejedná
»e konečně nyní jen o obrana, ale jistě přijde doba,
v níž půjde i o útok a tento útok neskončí nikde
Jinde, nežli u provedení jednoho: naprosté rozitky
církve od státu 1“ Výborně! Bouřlivý, neutuchající
potlesk. (A teď sť páni agrárníci uváží, pod jakou

u se dávají pokrokoví učitelé, kteří se

chvili na zeleno. Dr. Soukup měl mluviti troehn
nněji. Socialisté přece nepracují k naprosté

rdsláce státu a olrkve, nýbrá si přejí, aby svoboda
"církře byla naprosto zdeptána státní mocí. Vždyť

pge zotročení, znásilnění a okrademí církve
m ve Francii naleslo u rudých nadšenonu po
u. Učitelé pokrokoví přece také nechtějí svo
) a samostatné vystupování církve vedle svo

jéé státní moci. Snaší se o potření církve. Po
"třsbí jest tedy větší upřímnosti.)
-4 | Dr Ant Haje: „Církevnaše zdemoralisuje
nejdříve ty, kliož vstapují do jejích služeb a pak
*protřednictvím jich demoralisuje český lid.“ (Tedy

i na náboženskofftev, říK kov
p výchově pro )

u sekci Volné
byří proti klerika

lismu a když nám někde ublížili, bili jeme vědy
do celé klerikální massy, Nyní vedle toho musíme
dělat něco jiného a ktoma také „Volná myšlenka“
vbrzku přikročí, totiž :fimědýjednotlivý případ de
oraciace mtraímepotrestati exemplárně na udavači.
Jakým spůsobem to bude prováděno, ještě povíme.
Postarámese především o to, aby rada Havlíčkova:
nic nevěřit a nedávat, ze které se uplatěaje dosud
hlavně to první, došla provedení svého také i
v části druhé: nic jím nedávat, a © to my 86
postaráme“. Výborně! Hlučný souhlas. (Tak tady
byli nadšeni ochozující taktikou inteligenti, kte
rým posad platy nestačí. Co by říkali, jestliže by

učitelstva© Měl p. Myslík ještě důsledně dodati,
aby se od „klerikálů“ nic nechtělo; měl říci, že

onnokový student, žijící po bezcharakternímslibu s kočžské nadace a vyjídající mísu kato
Jiekého- studenta, má se nadace zříci a mic
z té „černé ruky“ nemá přijímati. Hrozeb jose
fioskou štolou z mnohých příčin kněžetvo se ve
Jice málo ulekne.)

Po přečtení resoluce ozval se učitel B3neá,
že v ní není jasno o tom sestátnění školství. Po

dalších slovech jeho rospoutal so boj, jak násleuje.
Smrtka: „Do jedaotoého až posud projevu

voáší se pojednou rušivý tón. Na základě toho
jsem přímo nucen nděliti reforentu před odblaso
váním ještě jednou slovo.“ (Souhlas). — Starosta
ZÚS. Jos. Černý: „Vážené shromáždění| Toto
sbromáždění zde se má vyslovit o jednotlivých
bodech resoloce navržené. Sbromáždění bylo ú
častno veškerého jednání a také jistě dobře ví,
jak jednotlivým částem programu je rosuměno“.
(Hlasy : To se neřeklo!) Jestliže však nyní někdo
se sbromáždění volá, že je to nejasno, pravím na
proti tomu, že je zde úplně jasno. (Hlasy : Jasno
zde není!) — Smrtka (zvoní): „Žádám, aby řečoík
nebyl vyradován“. Starosta J U. M. Š Petr Ska
lický (volá): Ujal bych se rád ještě alova.“ Černý:
„Dopvručuji, vážené sbromáždéní, aby Se přes
veškeré další vyjadřování přešlo prostě k dennímu
pořádku a kd+ je proti resoluci, nemusí 8 ní pro
jeviti svůj souhlas.“ (Výborně!) — Smrtka: „Ne
dělím již nikomu slova. Kdo soublasí 3 navrže
nou resolucí tak, jak ji přednesl jednatel kol. B.
Skála? — Konstataji. že přijímá se velkou větši
pou. Kdo je proti ní? To je pouze několik jedno
tlivců.“ (Hlasy: Hanba! Faj! Styďte sel) — Ska
lický (volá): „Důstojná manifestace tato zakončnje
se voláním „faj“, — když jste neposkytli příleži
tosti, aby bylo nám zde popřáno slova.“ — Smrtka:
„Proiestuji co nejdůrazněji proti výroko, který byl
právé pronegen, že se nedostalo přílešitosti kole
gům z J. U M. Š,, aby zde promluvili. Popřáli
Jsme jim ochotně volnosti slova a to ihned p> re
ferentech; ačkoli vůbec nejsou Členy organisace
naší a nestojí v vašich řadách, poskytlo se jím
dosti času k pronášení jejich názorů. Prato výtka
takovou se vší rosbořčeností odmítám. (Potlesk a
projevy souhlasu).“

ni ve ylasech! Bylo hy dabře poslgki je
rok.na.zkašanouda. „ Tat 116

svobody by teprve poznali, jak dorede vláda při
střibovati křídla svobodoějšímu vzletu ide učitel
ských. Pánj by prchali s největší radostí spět do
„klerikálního“ Rakouska.

Veledůstojnému duchovemstvm dovo
luji si nabídnoňti

pravá přítadní ví K oVĚLÍMĚB 31

L'ssánské I. druh 88 h, II. druh 76 h za 1 litr.
Blattenaké I. druh 72 b, II. drah 64 h za1 litr
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 h za 1 litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 26 litrů výše.
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejících z Brionských ostrovů),
OP“ zašluzdarma."Pl

ALOIS ČÍŽEK,
uz majitel vinných sklepů m

v HUMPOLCI,
c. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonetrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.

Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloisa Číška
všem farním úřadům tačujeme. Není třeba vy
hledávati firem cizích, když můžeme dostati dobré
zaručená vína doma. Děkanský úřad v Hampolci.

Obchod vínem páně Číškův v Humpolci svým
pp. epolubratřím s nejlepším svědomím nejvřeleji do
poračaji. Max Škoda, farář v Branišově.

Se zaslaným vínem Brionekým jsem úplně spo
Jar. Dlouhý, farář v Loukovci.

Zásilka Vaše mně úplně vyhovuje.
J. Junek, úředník v Libochovicích.

Za Brionské víno vyjadřuje úplnou evoji epc
kojenost V. Kejular, farář ve Vilímově.

kojen.

Žádejte

pamniky vOloojpodů
a součástí

u firmyJosef Ježek,
elektr. a sport. závod

v Hradci Králové.
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Je smír mezi vědoua vírou možný?

(2) Boj mezi rozumem a náboženstvím
není dítkem nynější jen doby, nýbrž je star
šího původu. Již koncem středověko projevují
ge zřejmé ukázky pocbybovačnosti, a věda
přestává poskytovati dosavadní podporu nábc
denské víře. Stolet 18. vypovídá náboženství
již zřejmě boj ua Život a na smrt, jenž ve
století 19. dospívá ve zřejmou roztržku dvou
táb. rů, věřících a nevěřících, kteří smír uza
vříti nechtějí, ačkoliv nabyli již arputným
bojem přesvědčení, že nelze ani náboženství
ani zědy ubíti. „Vedle odvěkého křesťanského
obraza vesmíra vytváří se moderní obraz pří
rodaíbo a mravního oazírání. Mezi oběma
obrazy panaje značný rozdíl a rozpor. Kdežto
moderní obraz doplňuje se stále novými ob
jevy vědy, objasňoje se křesťanský obraz
přesněji novými dogmatickými výroky a skotky
milosrdenství, k nimž amí náboženství nad
chnoati. Čím dál víceosvícených duchů obrací se
k obrazu prvémo, mnoho Šlechetných duší
drží se však ještě obrazu drohého.“ (Taije,
Dějiny revoluce.) Dějí se pokusy, aby oba
různé obrazy byly sloučeny a v Soulad uve
depy. Pokusy tyto, jakkoliv nesmělé a ojedi
nělé, nepostrádají rozamného základu a vyka
zují docela slošué úspěchy. Po dlouholetém
boji a urputném zápase počínají oba tábory
počítati, v čem by mohly sleviti a v čem je
vhodná látka k zbudování apojovácích mostů.

A takové látky je dosti, neboť vědy pří
rodoí přese všecku odstředivou snaha blíží
se vlastné k Tvůrci přírody. Dnešní věda chce
pojati jak hmotný, tak i mravní svět se sta
noviska evolace (vývoje) a tím náboženskou
víru posiluje. Neboťnic tak nepodporuje roz
um, by hledal počátek a Tvůrce vesmíra, jako
právě myšlenka evoluce.. Kde je vývoj, tam
není zmatku ani oshodilosti, nýbrž tuoha
(tendence) po dosažení vyššího cíle, který byl
obsažen již od počátku (potencielně) ve hmotě.
(Prof. Morawski, Večery, str. 36.)

Není tedy nutno odgazovati naprosto the
orii vývojovou, zejméoa již proto ne, ježto

FEUILLETON.
Handlíř.

(M) Mistr Horáček vstával dnes brzy. Slu
níčko teprve vysílulo svérůžové oblečené běhounky,
oranžově lemované červánky, když mistr těžké
bedny plné kloboukůa čepic na vůz s Dominikem
tahali; už byli za řekou, když zlatá zář denního
nebeského chodce jim osvětlila a oteplila záda.

Mistr Horáček pohupoval se vážně na svých
tučných postamentech vykra oval ze široka. Usmí=
val se spokojené, čekal dnes na jarmarku veliký
obchod a zisk. Domin, vytáhlý učedník, nadaný
adept umění kloboučnického, byl také vesel. Pc=
piskoval, časem přebodil »kšandu« s jednoho ra
mene na druhé; ba když byli za »brůdkema, vy
skočil, vybodil nobama jako kůň, zařebtal a u
jížděl dál. — Dnes jistě od pana mistra padne
nějský čtyrákl

Dojeli na jarmark. Rychle a zkušené počal
Domio skládati s vozíku latě, tyče © prkna, pan
mistr Horáček vytáhl ze »šejtroku« kladivo, hře
bíky a kleště — a už se stavělo. S přesností a
důmyslem na kloboučníka obdivuhodným, s rys
cblostí akrobate, důkladností amerikánskou vyho

-tovili oba stánek, potáhli jej zručně; zvláště
Domin s obratností opičí vytahoval na střechu
dřevěné kostry těžkou plachtu. Za 25 minul byl
krám postaven, za dalších 25 minut zboží vylo
ženo. A jak vyloženo! V tom byl mistr Horáček
opravdu mistr, Nahoře nafouklé čepice »řeznice«
2 mohairu, hedvábí, sukne, lebké i těžké, Pod nimi
pantátovské »pangrotkye, vedle téch zlatem a dra
counem svítící soficirky«. A potom přišly růané
snehty«, čepice sportovní, automobilové, hasičské,
rekrutské, ohošenskée s červenými pérky, sdív
čenské« placky, námořnické s kotvami, ruské
forašky, turecké fesy. Všechny možné čepice měl
dlovutný pan mistr Horáček. Všecky na primitiv=

V Hradei Králové, dne 24. dubna 1908.

zamlouvala se ve starověku křesťanském sv.
Otcům.

Sv. Aogastin v knize „De Genesi ad li
teram“ praví: „Bůh stvořil všech věcí, které
se později vyvíjeti a posloapně objeviti měly,
zárodky, kterýmž potenci (sílu životní, schop=
nost) dal, dále se vyvíjeti“. Není článkem víry,
že každý drab bytostí zvláštním kcnem tvůr
čím vznikl. A víra nebrání odvozovati původ
nynějších drubů zvířecích a rostliuných z ně
kolika málo základních forem. Evoluce takto
pojímána uejenom že názoru křesťanskému
neodporoje, nýbrž velikost a wmoodrostTvůrce
ve světle daleko vznešenějším a krásnějším
nám před oči staví. Myšlenka vývoje či evo
lace, kterou nynější věda svět pochopiti a vý
světliti se snaží, sbližaje myslící dachy 8 ná
zorem světovým, křesťanským.

Dokud vládnoucím byl názor Aristotelův,
že svět existuje beze změny dále, nevtírala se
ještě tak neodbytvě wmyšlenkao jeho původě.
Počátkem 19. století počalo se mluviti o po
kroku, čímě učiněn již krok ku předu. Tím
totiž obrácena byla pozornostk jakémusi bodu,
od věhož se vyšlo, ale zároveň ku konci,k cíli,
k němož se směřuje. Dnes mloví se všude
o vývoji, a toto nové heslo z oborů všech věd
vyzufvající je dalším krokem ku předa, je
ještě větším přiblížením se k názoru křesťan
skému.

Ze zákona „vývoje“, ze všeobecné evc
lace života na zemi vyjímáme však hmotu pů
vodní, jakož i vývoj organismů z neorganické
hmoty; podobně ze zákona „vývoje“ dlužno
naprosto vyjmoati člověka(přirozenost člově
kova a co k výbavě její přirozené patří.)
V tom neleží žádný odpor. Zcela dobře možno
totiž míti za to, že svět organický právě tak
jako před ním neorganicky vyvíjel se pozne
náhla až k jistému stapní dokonalosti silami
Tvůrcem mu danými, a pak že uveden byl
člověk jakožto bytost vyššího druhu do pan
ství pro něj orčeného.

Tvrdime tedy, že objevení se prvního člo
věka nestalo se „vývojem“, nýbrž vyžadovalo
konu stvořitelského, a to proto, že duše člo

a
ních poličkách; ale vábily neodolatelným půvabem.
Dole na prknech betlemovité rozložených byly
klobouky. Bílé, černé, zelené, hnědé, měkké, tvrde,
chlupaté, hladké, laciné, drahé, jak si kdo přál,

Pan mistr postavil se před krám a mustro
val hotový výklad zkušeným okem. Pak zakýval
spokojeně hlavou.

«Domine, pozor dát, zajdu si na polévku,
kupce na čepice odbuď sám, na kloubouky pozdrž,
že přijdu hned. A ne abys mi utekl od krámu!
Uši bych ti vytrhalle

Domin zabýbal ušima na důkaz, že rozuměl,
pan mistr odešel,

»Miláčku, kde pak máš pana mistra ?« plá se
Domina baba černé tváře, cikánka. »Dou od krámu,
babo, ať neshoděj panáčky! Jak máknou na něco,
tak jim ruku přerazímle odhání cikánku vykou
kaný Domin. Loni mu ukradli cikáni 16 čepic.
Jaktěživ nedostal Domin tolik pohlavků od mistra
jako tehdáe

Mistr zatím spokojeně kráčel k »Bílému be
ránku«, snědl polévku, vypil sklenici piva, druhou,
třetí a rozjařil se. Co by ne? Dnes bude obchod
jako snad ještě neměl. Přijdou vítovští, jemničtí,
buštěbradětí, sakští bavíři, »officírky« půjdou silně
ma odbyt. »Tak ještě jednu, čtvrtou.c

Když vyšel z »Bílého beránke=, byl pan Ho
ráček celý růžový, tvářičky mu kypěly, růžovým
zdél se být i celý svět. Co dělat? Na obchod je
ješté brzy, až tak po desáté hodině, Šel se podí
vet k dobytku.

Cihlově bnědé, bílé, černé kravky, bulíci,
jalovičky stáli vedle sebe v hustých řadách, le
nivě přežvykovala ta dobytčata moudrých, líných
očí. Sem tam zabučel bulík, zabečelo telátko, za
střečkovala jalovička, Obchod šel čile vpřed.

»Jak povídám, matko, stopětadvacet vám
dém.« —

»Nedám |«
oŽenská, vy si sama nerosumíte! Taková

kose je to, ne kráva, Zbude vám. Ale abyste vě»

[mserty se počítají levně,
Obmov.:vycháné v pátek v poledne. | Ročník XIV. ©

věkova duchová ani všemohoucností Buží ne
mohla býti ze brmoty učiněna, tím méně z ni
80 „vyvinouti“ mohla. Dach ze hmoty naprosto
„vyvinouti“ se nemůže.

Pro přesvědčení o původu člověka mluví
i ta okolnost, že v paměti lidstva zůstaly vzpc
mínky na prvotní stav člověka jakožto nejšťast
nější a nejdokonalejší dobo a nikoliv va dívoký
a oízký stav zvířecí nedokonalosti.

Ostatoě kdyby i věda překonala doga
vadni svůj nezdar u dokázala nezvratnými
faktv, že člověk je též výsledkem vývojového
zákona, nebylo by tím ještě náboženství od
straněno. Ať je člověk jakýmkoliv způsobem
z blíny země utvořen, přece v každém případě
je tvorem Boha, jenž celý rozvoj světa hnedle
na počátku do všech podrobností předarčil. Ať
jakýmkoliv způsobem nabyl člověk svých
mravních, esthetických a náboženských pojmů,
— v každém případě, když přišel k poznání
sebe, přírody a Boha, je povinen Bohu vzdá“
vati čest, a zákon mravní, jejž ve svém oitra
nalézá, jako zákon Božský plniti, a v tom spa
čívá podst.ta náboženství.

Věda bádá, zdaž a jak vyvinuly se z prvků
rozmanité tvary; křesťanstvíústy sv. Augustina
tvrdí pouze, že tyto prvky, takto plodné a vý
voje schopné, zasety byly rakou Boží. (Prof.
Marawski 1.c.36.) Důkladnější znalost přírody
již dle názora badatele Bakona Verulamského
vede tedy k Bobu a upravuje smír mezi vědvu
a vírou. Mají prof. Masaryk a jeho stoupenci
také důkladnou znalost přírody, když hlásají
nesmířitelný boj?

Pokrokový učitel — mučedník,

Pokrok ve všem. I mačednictví jest v mc
derní době značně usnadněno; a „mučedník“
nynější sklidí daleko větší slávu, než skuteční
mučedníci starších dob, Ukroj pokrokovému
učiteli teukoau skýva na jeho bochníko, abys
jej tak pokáral za zanedbání školských pc
vinností. On vstane v noci a s hlasitým pláčem——————
děla, dám vám za ni atotřicet| No tak plácněme
si, matkol«

»Nedám, ani kdybyste mi dával, co chci —
stočtyřicet, já svoji stračenku řezníkovi nedám.
To je kráva jako dítě dobrá, králíka ani jednoho
neušlápls, moji kluci na pastvě semi ji často vy
dojili do klobouků. To je kravička hodná, vid,
stračenkola« Kráva položila své paní hlavu na
rameno.

»Tak si ji nechají, bláznivá kmotrole od
cbázel dopálený strejc, mrsknuv hrozebně okem
po zvědavém panu mistrovi, jenž stále kolem 0
bíbal, na scénu, krávu, ženskou, strejce se díval.
»To je hodná ženskél« napadlo mu.

»Sousede, povídime, zatáhl ho za rukáv
někdo. Obrátil se; strejc, dle zevnějšku řezník,
který od útlocitné ženské krávu kupoval, stál před
ním. —

*Tak co, plécnem sile, ptá se.
»Jak pak to?e
elnu, vy tu krávu koupíte sa sto čtyřicet a

já vám dám za ai stopětačtyřicet. Ona ta ženská
je ftululum. Krávu na zabití ne a ne prodat. Ajé
ji tak na neděli potřebuju. Kupte ji pro mne,
aby to ta bláznivá neviděle, Ona by vám ji taký
nedala.«

»Ale já nemám peníze.« .
*To nic nevadí, pětku snad máte, tu jí dejte

závdavkem, a až ji budete mít, přijďte k Bílému
beránku«, já vám peníze dém s vy mi přivedete
kravku. Tak co?«

1 .sNo dobrá.«

A pan mistr Horáček šel k ženě, kravku
obblížel, na zuby se jí díval, rohy prohlížel, ko
pyta zvedel a konečně krávu usmlouval ne sto
třicet.

»Vítězství, pět zlatých mém v kapsele my
slel si šťastný pan mistr. 2.

»Tak pojďte, matko, tady máte pětku závdavku,
pojďte k mému krámu, já vám peníse ostatní hned
přínosu l«



bude bušiti do všech dveří, svolá strážné, dá
svoniti nejí popis; „nvečednickoukorena“,
nabarvecou gmělýmkarmínem, s jarmarečním
povykem pošle od redakce k redakci; k jeho
lamentaci ppěldají.ise mohutné hlasy Jingeh

pokání "Nastane poplach, jsko by bylščákjiš na pochodu, aby sabral českou zemi,
Schůze stíhá schůzi,se všech stran se ozývá:
„Zachrašte mučedníka! Vždyť tak zachráníte
sároveň pokrokl“ — Prosím — a to všecko
pro ukrojení akývy na bochníku. Měl-li by

řijít -pokrokový bojocník o kvinkvenálku, zu
armpje všecky plaky pokrokářské. A začne

tak,.úsilná činnost proti „klerikálům“, jaká
Vyjpokrokové veřojnosti se nerozvine proti
vášnivým utlačovatelům našeho národa.

—...4 Konečného rázem stal se veliký vla
atenec, bystrý šiřitel pokroko, maž nejcharak
ternější, jakmile mu bylo dokázáno jeho před
stavanstvem hrobé savedbávání školních po
vinností a nespravedlivé, fanatické útoky proti
katolictva.

A že tento mož měl příjíti o část svých
příjmů, musil vyrakovati na jeho obranu celý
pokrokový štáb i s generálem — aniversitním
professorem. Jak by se takó Masaryk nechopil
vítané přiležitosti k udržení evojí popalarity!
Jiní by jej předstihli — a tu by byla veliká
škoda, aby se na chvíli o něm přestalo mluviti.
Universita, ústav mající representovati emi
nentně vědu, ústav, který má státi nad stranami
a co nejnestraněji odbalovati povabu myšlen
kového vývoje minulosti i dneška, sestoupil
tu jedním členem do víru nerozimyslného fana
tismu, aby nespravedlivé a slepé vášně ještě
více posílil. Masaryk musil spěchati na Moravu,
aby dryáčnický vír ještě více rozvířil, aby
poklonkováním tak zv. pokrobářům čistou ideu
pokroku znehodnotil.

A jak měl mluvit? Slačilo univereitnímo
professorovi vědomí, jak wlovit musí. Ale řeč
tak dryáčuickou, tak řemeslně agitační by 8e
sumíroval také osmnáctiletý socialista. A přitom
těch do očí bijících nepravdl Pak chce poučo

. vsti o dávné minulosti našeho národa muž,
který si nezjedná aspoň nejdůležitějších iofor
mací o (om, 00 se děje před jeho očima!

Proti Konečnémua zjištěno, že zanedbával
Školu nikoli pouze několik minat před od

jesdem vlako a nikoli jen k vůli achůzím voebním (jak Ibali pokrokáři), nýbrž i k jiným
Štvavým účelům. Na př. dne 8. listopadu 1906
celý den se nevynčovalo v Komňátce, poněvadě
ačitel Smrčka bez jakéhokoli dovolení očil za
Konečného v Bohdíkově. Předseda míst. škol.
rady v Čes. Bohdíkově doavědčil, že K. vůbec
nikdy ueoznámil, že vyačováví zkrátí, aby odpol.
vlakem mohl odjeti. Lbali todiž pokrokáři
na proteginá. schůzi tvrzením, že K. řádně
zkrácení vyvdovací hodiny oznamoval. K. sám
doznal, že předčasně vyúčování končíval, ho
diny vyačovací překládal, rovrh hodin měnil,
aniž by co oznamoval předsedovi míst. škol.

- rady nebo inspektorovi. O-tatně předseda míst.
škol. rady ani nemůže sám udělovat dovolenon
nebo schvalovati zkrácení doby vyučovací. K.
sám připustil, že celý jeden den nevynčoval,ké oS—

„Ale to vám povídám, pantáto, dobřejste
koup:l, kravička jako dobrá hodina. A ráda tak
krajíc chleba se solí, to vám ruku olízne, jako by
ji políbiti chtěle. Hleďte si jí, pantáto, jedenáct
žejdlíků najednou vám dá jako kdyby nicle

>Tak, matko, uvažte si ji tady u krámku
já přijdu hned.«

Pan mistr běžel radostně, To bude trefa,
Aspoň padesátku čistého si dnes odveze z jarmarku,
a pět zlatých k tomu. Ty si schová, aby drahá
polovice jich neschovala sama. Vrazil k +Bflému
beránku«. Strýce však nenašel. Proběhl všecky
místnosti, ptal se po takovém a takovém řezníku,
ale po něm ani stopy. Kam se poděl?

Schlíplý vrátil se po půl bodině ke krámku.
»Matko, vraťte mi tu pětku, já tu krávu

nechci.«

«A to by bylo pěkné, plácli jsme si a zá
vdevek jste dal, krávu si musíte vzít.«

vAle když mi ten řezník utekll«
»Tsk, vy, otroku, mě tak šulit, řezníkovi

jste tu kravičku chtéj dát. Počkejte, teď si ji zrovna
musíte nechat, Já se dozvím, jsk se jmenujete,
krávu vám tu nechám, k soudu půjdu.«

»To je pan mistr Horáček ze S,« zvolal
jeden divák a hned uskečil, neboť pádná pravice
páně mistrova opsala děsné významný kruh kolem
jeho nosu.

»Tak už jich znám, pane mistře; však oni
tu krávu zaplatějí. S pánem Bohem, stračenko!«
Ženská odcházela, Pan mistr zkoprnělý zůstal stát,

nechte si tu pětku, ale prosím, vezměte si tu pro
žluklou krávu la

. „ »Co bych s ní dělsla, teď skoro po trbu už
Ji nikdu nekoupí. Vy jste dal závdavek, kráva je
vaše, vy ji musíte zaplatite Šla dál.

„© »Ale, co já si ubohý s tou krávou počnul«
spínal pan mis'r Horáček ruce nad hlavou, Hlasitý
amích.j nářekozval se mu ze zády. Obrátil se a
div,sp nesvajil.Stračenka, vidouc arou paní migeti,
hnule hlavou, semrkla moudrýma očima, zabrala,

a že prý za něbo učil ačitol Kužela s Lesnice.
Takové zastopování bez sědomí. škol“ úřadů
však není dovoleno, a naskytá so otázka, kdo
zase zastupoval Koželu. K. '$6) zanedbel bez
jakéhokoli dovolení celý den, když obáněl bas
konfesní pobřeb zesnolého učitele Talpy.

A že sehnání toho pobřba býlo sámyslooo
a sbytečnoa provokací katolictva, vysvítá jasně.
Pokrvkáři lbali, že ačitel Talpa, byv nespra
vedlivě pronásledován kaplanemČíbalem,rozhodl
se před smrtí pro pohřeb bez kněse. Nemá so
sbytečně o chybách mrtvého mluviti. Jestliše
však sami pokrokáři se postarali o vyhrabání
jeho jména, jest nám dovoleno na obranu po
věděti ledacos také. Alkobolik Talpa v Komňátce
v nepříčetném stavu mluvil ve Škole o ka
tolictvu věci hrozné. Děti jednou ze školy
strachy atekly, nechtějíce slyšeti rouhkaváslova
Talpova o kříži. P, Číhal prohlásil, še Talpa
8 počátku 7e vší dobrotě varoval. Prohlásil za
lež pokrokářské tvrzení, že by byl zaslal spou
stu adání, Dvě důležitá udání, která přivedla
Talpo do nesnáze, stala se od občanů samýeh.
Číhal shovíval dn krajnosti; konečně učitele
pro neuspravitelné přehmaty udal sám sta
rosta, načež Talpa dán do pense. Do hrobu
jej nesklátilo nespravedlivé pronásledování,
ale alkohol. A tu K. neměl „v zájmu pokroku
a vlastenectví“ nic pilnějšího na práci, než
sháněti provokativní, bezkonfesní pohřeb po
divného „močedníku“. Paní Talpová sama do
znala, že chtěla objednati na faře slušný pc
hřeb církevní, Ječ Konečný a jiní jí to vy
mlavili. K. sestavil sám úmrtní oznámení,
z něbož sřejmo, že se jednalo o pohřeb bez
kněze. K. sozval učitele s celého okolí, vedl

Čes. Bohdí
kova, v němž Talpa působil — před 14 lety.
Tedy děti byly vedeny, aby činily besděky pa
rádu protikatolioké demonstraci. Jak může pak
někdo vážně tvrditi, že K. chtěl plniti upřimně
závazoou povinnost — vychovávati totif mlá
dež nábožensky — mravně?

K. v agitační řeči r. 1906 tvrdil, še vy
učování náboženství na národních školách
znemravňoje. Taková slova a útoky proti bibli
měla pominooti snad zem. škol. rada úplným
mičením? Nebyly by pak stávající zákony po
krokářům na posměch?

Dopis z Prahy.
Besbošecké vysnání pokrokových učitelů. Ne

dávno tomu, co „Obnova“ přinesla bezbožecké
vyznání učitele, jenž veřejnost naši uvědomil
o nevěře moohbých svých drahův a nadzvedl
záclona, abychom lépe viděli a dříve poznali,
jak smýšlí pokrokové nčitelstvo o náboženství.
Upřimnost jest dobrá věc nejen mesi přáteli,
ale také mezi lidmi, kteří ve své naivnosti
vmyslili se v úlohu veledachů. „Jsem volný
socialista“, začíná p. učitel malovati svůj světový
názor. Co jest to volný socialista? Může-li vzdů
laný člověk tento pojem hned sobě ujaseniti?
Co jest socialista, co jest socialism, to všiohní
———————————

a krámek, u něhož byla uvázána, zapraštěl, za
sténala bidla, zachvěly se čepice, jako když prudký
severák do listí zabučí, poskočily klobouky, Krámek
počal se pohybovati zvolna za krávou, vysunul se
z pod plachty, která padla bezvládné na sem, a
bral se po prostranství za krávou, jež vážně krá
čela za silbouetou své paní.

Domin, chudák učedník, opíral se co mohl,
ale kravská síla je přece větší, neskonale intensiv=
nější než chlapecká, a tak i Dominjel s krámkem,
marně vrývaje své podkůvky do země,

vŽenská, prosím vás, tu máte desítku a ve
změte si tu krávu«, řval pan Horáček, počestného
řemesla kloboučnického mistr, vida, že čepice jedna
po druhé se válí v prachu, klobouky poskakují
jeden přes druhý, a že celá bouda míří ke struze.

»No tak, pane mistr, já si ji vezmu zpět,
daj sem desítku. Ale, ale stračenko, co's to dělala,
tekové krásné čepičky jsi sházela do prachu! Po
dívají se, pane mistr, tuhle tu čepičku by mi
mohli přidat Frantíkovi.« ,

Skřípaje zuby, dal jí Horáček desítku a vy
trhnuv jí čepici z ruky, zařval: »Táhbnoula Ženská
táhla, ale pan mistr taky s Dominem krém na své
místo. A zase sténale bidla, chvěly se Čepice, po
skakovaly klobouky. Za dvacet pět minut byl krám
zase v pořádku, kupci se hrnuli, pan Horáček ná
sledkeni svého +obchodus udělal zi báječnou re
klamu, vyprodel skoro všecko.

Ale šťasten nebyl, ba zeskřípal zuby časem,
hodil Dominovi pohlavek,

"Ten tě doběhl, Horáčku«, povídá kollega
Horáčkův Sýkora; sto byl atarý známý Kocura
se ženou. Ti dobéhnou tak mnobo lidí, Ale po
drubé přec jen, až budu potřebovat krávu, pošlu
tebe, ty jsi handlíř(e

»Drž hubu, nebo ti ji zandám kšandou,
rejpale.«

Druhý den ráno mél pan mistr Horáček, na
svém štítě připsáno: »Kravský handlíře, s jméno
to mu sůalo,. .

víme, slo „volný soejalista“ jest pořádnýGa
lymatiáš,Boď Jsem soeialistounebo: a
Jest sajisté sočialism Vybráněnáaodíáva; Iterá
chce tyšější. řád vysrátiti a výbtddviňíanělí
nost MA nových adech,*jejlí podetitňá
snémkou jest spoledonstvívštčh prostřed
výrobních. Může tedy pojem volný socisik
býti ohlobnou parádou, hluckým slovem auebs
lecčíma jiným; vědy však pro praktický Zivot
zůstává hlabokým nesmyslem, třeba by pan
učitel názov ten byl opsal od volných eocialitík
francouzských.I nesmysly jsou mezinárodál'.
bobužel, mají na ně výsada často lidé, Wteři
řadí se mezi vzdělance, neboťještě ožkdy fe
dostalo se nám překvapení, že by byl rý
řemeslník řekl: „jsem volný Švec, jsem volný
krejčí.“

Ostatně pan nčitel nemůže za to, že ně
který rosumář onoho „volného socialista“ ve
své světnici vymyslil, vždyť slovy možno točiti
dle libosti; pan učitel jest jen vinen tím, še
nepřemohblpod, volným socialistou se zablýskati.
Dnes cítí ae filosofem kašdý, kdo jen osm nebo
deset frasl' odněkuď: vyčetl a dobře si je sa
pamatoval. A konečně jest to jakousi lávou
vyjadřovati ge slovy na pohled tak vysokými
a mluviti o věcech, kterým se nerozamí.

Onenpan učitel, prohlásiv se býti volným
socislistou, praví, že s toho hlediska díva se
na svou práci 8 dětmi. To jest divná vóc, náš
flosof vyučuje přece dle' dosavadních osnov
školních, které ještě volného socislisma nepři
pouštějí. Kterak tedy možno, že na práci svou
s dětmi dívá se 8 hlediska volného socialisty?
Fráse, nic jiného než žvavá frásička, při níž

my nic nemyslil, byťji odříkával sebe nadŠeněji.

Však slyšte, jak ve sdílné povídavosti
pokračuje: „Není mi naprosto možno kompro
mitovat svoje přesvědčení tím, abych uznával
boha pro sebe ani pro své děti. Nepotřebajeme
ho prostě, jest balastem (obtížnou překážkou),
který zatěžoje pouhé lidství a'zakaluje emyely,
aby nemohly prostě pocitovat.“

Slyšíš, čtenáři, slova velkolepá a hodně
mlbavá. Ale na tom nesejde; jakmile se v uěm
nakupila, stávají ge pro něho poučkoo, důka

a do krajnosti. A při tom nelze pochybovat,
že toto zapletené předivo slov a pojmů pova
žuje tento novopečený filosof za skutečnější,
nežli jest život a lidé s jejich duševními po
třebami. Cítíš, čtenáři, a nesměj ce jí, jaká ze
slov jeho vynořuje se vzdorná jistota, která
jen tak še neporoočí: jsem neomylným mysli
telem, jsem vládcem a běda vzpaorníkům, kteří
odváží se v pochybnost uvádět mé saverenní
rozhodouti! Nacož, dovede on rosřešit otázky
nesmírné u složité, k nimž praví duševní veli
káni přistupují s rospaky. Pan učitel tedy po
pírá Boha. Tím ovšem dlužno bo sařaditi do
té skupiny našich pokrokových vzdělanců, které
ovládla chorobná pýcha, pěstovaná ch:apeckým
míněním, že nasazuje si korunu vyvýšenosti,
kdo dovede věci náboženské pohrdavi přehlí
žeti. Choroba tato, podporované povrcuní chvá
stavostí rosličných nedouků, vybojela, jak vidět,
v jedovatou hlízu. Pravý vzdělanec však ví,

že lidstvo jest zaujato myšlenkou o Bohu. Anšlěnkatato“ neni jako tolik jitých, které 66
objevují jen, aby zašly, které jeden člověk
nveda do světu a drahý odtad vypadí. Myšlenku
o Bohu jest taková: vyženete-li ji od východu,
vrátí se od západu, neboť sídlí ve všech bo
dech času a prostoru. Vždyť vlastně každý flo
sof má jediný a stálý předmět svého myšlení,
na nějž všechno vstahuje, a jest to nekonečanost,
Bůb. Filosof stále snaží se proniknouti v ten Bvět
neviditelný a nejvyšší, jenž nemá skutečnosti
leč pod jménem Boba. A taková jest náklon
nost lidstva k Boha, že vyplňuje celé dějiny
a že uaboženství jest nejen potřebou, ale také
znakem prvé a nejvznešenější činnosti národů.
Věda svými velikolepými důkazy o promyšlené
účelnosti v přírodě a pořádku světovém doka
zoje Bobu dnes více než kdy jindy. To všechno
třeba si uvědomit a pak přečísti si ještě jed
nou výrok onoho učitele, abychom zvěděli, kam
až může vystoupit ješitná domýšlivost hlapcova,

„Znám jen skutečné síly, které pohybují
vesmírem“, odhaluje pan učitel své vědomosti,
Oho! Země se točí kol slunce ve 365 dnech a
G hodinách hesz několika minot. Co jest příči
non toho pobyba? Pan učitel slyšel svoniti, že
to allaa jmenujeji tedy silou přítažnosti.Ale co
jest to síla přítežnosti a Co jest síla vůbec?
Kdo viděl nějakou eflu, který učenec ji poznal,
kdo ji ohmatal? Nikdo. A pao učitel má tolik
smělosti říci, že zná skutečně síly, které poby
bojí vesmírem. Kdyby pao očitel v předmět,
o němž opovažuje se mlaviti, byl obeznalý,
kdyby zoal hranice a stav posnání lidského,

mohl by aepoň říci: zjevy jsou vyvolávány si

Jami elektrickými, magnotiokými,ale co jso:síly, toho nevíme. V tom okamšika všsk, kdyš
říká, če zná skutečný síly, poznáváme zase my
v těchlo otázkáchjeho obmesenost, Nepiš d tom,
čemu nerozamíš, bylo nedávno hozky řečeno,

Hehpotřebítedy,aby,ve rý: tigerpodplekl,usudoleyjeanenogti Boží,nebuapjič



úiieeně kompromituje svojí rosplesklou nově..domosti.| - U o.
“ fen 'iktivoí ovět,stále ae přetvořo

jící a obajáující.“ Překvapení sa překvapením.
Pan očišel podobáse člověka, jenž nepozoruje,
še v jekémeneovědomělém oadšení řadu ne
smyslů podává jako věci skotečné. Don Kichot
'$o také dělal. Řekne -na př., že zná ekotečné
síly vesmíru, a hned po té zná jen fktivní
svět. Jak «můše znáti skutečné síly ve světě
pouze fiktivním (zobrasovaném), toho zajisté

Asdravě myslící člověk o živý svět nemůže 80
dobrati.

" „Dokážísvýmdětemnejjasněji,že aeexistoje
bůb, že eč pojem boba enižaje velikost každého
přírodního díla.“ Pan ečitel není tedy posud
pakažen vědomostí, že jak názor přirozený tak
j vědecký notně předpokládá tvůrce všehomíra.
Namísto Boba dosazeje přírodu. Již slovem
„dílo“ staví v cesto svého rozumování kůl, jejž
nemůže překročiti. Pana očiteli tedy jest sama
příroda bytostí věčnoua natnou, která prý koná
dila jako všemohoucí bytost osobní. Zatím však |
každý, kdo jen trochu o věci přemýšlel, po:
znává, že příroda sama má všechny vlastnosti :
díla někým jiným vytvořeného. Ať již náš oče
nec přijme naše poočemí nebo ne, musíme ma

„předetaváti toto vědeckou pravdu: kdyby pří
toda byla sama sebou, kdyby mobla způsobc-.
vati „díls“, musila by eimo jiné míti známka
naprosté svobody, svrchovanosti. Ale pozoru
jeme uěco takového v dění, kterým se jeví:
její činoost? Vesmír jest .otrok, točí se v kraba, :
kde není žádné svobodoé vůle, kámen zůstane,

-kam jej ruka položila, a bvěsda jde drahou,
kde ji oajdeme vždycky. -Ony světy, zázračné
svou velikostía svýmpohybem, nikdy pozorova
tel neukázaly než mechanismas hluchý a slepý,

roda nejem ve svém celku, ale i v podrobno
stech okasaje, še jest dílem a že není sama
sebou.

Slavný Clerk-Maxwell, jejž p. ačitel bade
někdy anebo snad nebude stadovat, dokazuje,
že molekaly podržojí stále podstatný ráz věci
rakoa vyrobené a že vylačají myšlenku od
věčné existence neboli bytosti, jež sama sebou

„axistuje. Neméně znamenitý Tyndall přiznává
„Clerk-Maxwellovi právo činiti závěr o prvé
Přičině všeho. „Ve svém pojetí o látce uchy
stané“, praví Tyndall, „ve svém pojmu věci

„rakoa vyrobené, oalózá Clerk-Maxwell základ,
jenž mu dovoleje, aby vystonpil aa ony výšiny,
jež Kant pokládal za nedostupné, a aby vsnesl
ge od molekolův až ke stvoření.“

Takových dokladů mobli bychom uvésti
mnoho, ale již teato postačí, aby ozářil ubobon
mělkost p. učitele, jeně na konec svého vyznání
slavnostně se dušoje, že prý bobem nechce
-nmenšovat vznešenost přírody. Nazýránli víra
v Boha umeošováním vzaešenosti přírody, co
ipotom pojmenaje nízkým? Zajisté podle tohoto
Jeho způsobu myšlení níským by bylo, vyklá
-dati dětem, že hodiny jsou od bodináře, obraz
od malíře .a budova že vystavěna jest od sta
vitele!

Řádky páně očitelovy jseu tedy takového
rásu, že nemošro mu sa ně vyaloviti-ani úcty
ani azoání. Citil-li již v sobě nabromadéné
síly k poslání osvěcovatelskému, bylo zábodno
uchýliti se ©nimi někam do spolku socialisti
ckého, kdež ještě pořád jsou ochotni nalokati
se každého zmateného nesmyslu, jen když je st
proti náboženství, „s kdež jvédomosti, vzdělání
a rozkled json pořádještě gaantité aegligeable
(věe, jíš nemusí ae dbáti).

Pugtota a rosvrat. Veřejný náš život v po
litických zmatcích pustne čím dál více. Postoe
proto, še rozkládá se život mravní. A to děje
se právě v době, kdy o pokroku, vzdělání a
mravnosti nestačí se ústa otovírati a zavírati.
Skoro všechny strany politické ujišťají, jak
jim jde o poctivoat,pravdaa spravedlnost, ale
při nejbližší zkoušce prakoe jejich ukazuje sá
sadně docela něco jiného.

V novinách a na schůzích Jží a pomluvy
ee rojí bez nejmenších rospaků řečníka nebo
pisatele. Není svědomí, není zodpovědnosti,
není lásky ku pravdě,Pustota a surovost tiska
socialistického je známá právě tak, jako násilí
červených proti nepohodiným lidem v životě
společenském. Největší nenávist této šiduvaké
strany obrací se ovšem proti katolíkům a obléká
6e drabdy v takové projevy, še slušného člo
věka zachvacoje hous.

Ale podívejte se do našich novin, které
by tyto orgie — když ne sakřikly — tedy
sepoňi napomenaly. Nikde ani blásku. A přece

tnéoa svobodomyslní naši novináři přisusají
si výchovné poslání v národě. “

Ovebdy mladočeský „Den“ otiskl ukásky
níských najezdů, které spáchal list národních
sociálů proti Kramářovi. Nošlechetnost věsk má
ve otíbati věnde, a „Den“ zajisté dobře ví, te
dobrý učitel musí odstraňovati nespůšuby u
všech ových chovanců. Komečně spvjítost ve
řejného šivote den co den ukazuje platnost

přísloví: -„Dngs-vaně, sítra tábě“, Víme, že
nejsme bes chyby, protože jeme lidé; proto
Sneseme, ano. vítáme slněpou kritiku, ale ty
bezuzdnosti, proti katolíkům páchané, přece

týkají se všech olešných českých lidí, neboť
běží ta o mraveost národního života vůbec. Bez
mravního řáda přece nemožno Zádnému národu
prospívati, a prolomení řádu toho na jednom
místě otřásá celou budovos. Surovost a násilí
jsou neschopny založiti vztahy trvalé; jako
dům se hroutí, založeu-li jest na nesprávných
výpočtech, tak nepotrvá na dlouho právo a
spravedlnost, jeoo-li podrývány lidmi, jejichž
povoláním jsou bezozdné Štvanice.

Kdyby kdo chtěl slodovati smutné tyto
jevy našeho šivota až k původním pramenům,
shledal by,že opovrhování náboženským duchem
není jednou £ posledních příčio, která otapuje
svědomí, podlamoje zodpovědnost a postošl osy
podmínky, 'bez kterých vsájemná společenská
-důvěra jest. nemožna. A jestliže nynější vzdě
lanost v tak nápadnou protivu 9e staví k ná
božepství, pak věra ovoce její jest brozně čer
vivé. Právě ti, kteří vzdělání zdůrazňují, za
vádějí takové poměry, jaké byly před vypuk
nutím rovoluce francouzské. Jak pokrokáři a
socialisté chovali se na příklad v Brně vůči
katolíkům, připomíná výkřiky pařížské lozy:
„Na lucerou, oa lucernal“ A titelovalli se
tehdy v Paříží Desmoulins generálním proku
rátorem Jacerny, právě tatež úlohu mohli by
dnes zastávati vůdcové socialistův a pokrokářů.

-. To mejsou již politické projevy vzdělaných

| sarovosti, to jegt dosažení mezí, a nichž vědění,

řízení věcí veřejných, a dáva se vláda poštva

svědčení. Nesmazatelná hanba alpívá na těch
lidech akademicky: vzdělaných, kteří tuto pou
Jiční a časopiseckou vášeň vedou a podněcají,
skrývajíce své sobecké chontky pod pokrývkou
veřejného zájmu. Ubozí rytíři ducha, kdož ta
kových prostředků potřebují!

Katolíci vždy určitěji poznávají, že jest
potřebí na všech stranách sbírati síly, budovati
organisace a stavěti Šiky proti tomuto vra
žednému masopusinímu šílení a proti těmto
pohřebním průvodům vzdělání, slušnosti a
spravedlnosti. Voláme opětně na všechny kočse,
kteří ještě apí, aby prohlédli a poznali, jak

fanatákocé ti katolicismu mrekají veřejné
mínění se slinouv ústeck proklínáním každé

umírněnosti.

1 PZRAN.
Boad leckoho bude zajímati, jak strýc

Sam platí avoje vojáky. Jako v Rakonskn
i v Americe zatoužili si ozbrojení ochráncové
vlajky hvózdaaté po štědřejší odměně za slažby
svoje. A parlamenti president, jemž, mimocho
dem řečeno, chce se stát americkým Vilémem,
pospíchají za příkladem evropských potentátů
jim vyhověti. Prozatím rozhodnuto o důstojní
cích; v době míru má generál (převedeno v měnu
koranovou) 55 687 K, g-nerál-leutnant 45.375 K,
generál-major28400K,brigádvígenerál23716K,
plukovník 16 760 K atd. už k nejnižšíma platu
poročíka 2. třídy 6.660 K K tomu aktivní pří
davky na byt, světlo, teplo, píci pro koně a
právo kapovati veškeré potřeby v proviantním
úřadě za ceny jeho. Pro případ války zvyšují
se tyto platy o 83%.

Co je silnější, voda nebo pivo? — V Če
chách sice už dávno rozhodnuto, vždyť voja
žene mlýny, a pivo — darmo mlavit; — ale
pení to oúosud rozhodouto zde v Americe, a
sde je to potřebnější rozhodnout, než kde jinde.
Jak známo, vede zde „prohibice“ boj, o němž
vy v Čecháchani pojua nemůžete míti, pro
absolotní vyloačení alkoholu z veřejného po
užívání. A zdá ce, že ve snamení tom budou
rosbodooty letošní volby, alespoň v některých
státech. Nejvíce bojem tím trpí ovšem —pivo
vary. A tu odebrávají se mnohdy scény brani
čící se směšností. Ze San Franciska osnamoje
se tiska, že tum vysval dr. H. S. Tanger zná
mého St-Louiského pivovarníka Adolfa Bosche
k zápasa: Basch má si vybrat 6 lidí, kteří by
nic jiného uepožívali, neš pivo; on sám zato
bude pít: pouze vodu. Kdo prý to déle vydrží?
Taoner je přesvědčen, čo om-při svá vodě. —
Škoda, že není ten kontest v Čechách — —

posledním mne došlém čísle pozname
nala „Obnova“, že na miocích (netoliko zlatých,
jak píšete, nýbrž o. všech miacích vůbeo, jichž
velikost to připooětí, počínaje 25 entam) budou
opět ražena slova: „V Boha -my důvěřajeme.“
Praví usce„Obnova“, že stalo se tak s roskaso
kor gresu, ale to je oeúvlné. Návrh podal kon
Grovnik,Moore s Pennsylvanie a v dvbaté o tom
předmětu pravil Carlin z Virginie, že president
jednal nemoudře, kdyš tob: moto srošil, Před
loha na to schválena 255hla-y proti 5. V těch
činlech.je výsnum. Je opravun nejvyšší čas, aby
ovolov-myjlenkáři“ zahájili v Americe „misele“,
dokud nebude pak pozdě. Tuš honem! —w==
Je Amerika zemí pokroku a osvěty? Zajišto.

V roce mloulém vydala Anglie 9.914 kolth,
Francie 8000 a Amerika (vlastně potze Spo
jené Státy) 9.629 knih. Z těchto jest 1.171 ob
sahu zábsvnébo a — volno-myšlevkáři, žasněte
— 876 obsabu náboženského! Jak ubohý to
národ, jemuž ještě uesvitlo světlo moderní mo
rálky bez Boha! Ó jistě že by mnozí „učenci“
v Čechách neuznali Amerikány za hodny šíti
ve XX. století mezi moderními národy, kdyby
byli přítomni, jak každodenní schůze státufho
senátu a parlamentu zabajuje kněz — modlit
bou. A bohužel, še nelse ani omluviti tento
náboženský výkon nějakou zastaralou zvyklostí
středověkou, jelikož život Spojených Států počal
již v době „osvícené“, jak patrno z datování
vládních dekretů, na př. ve městě Washingtona,
dne 5 dabna měsíce, v roce Našebo Pána 1908
u naší neodvislosti 132,

V poslední době otevřen byl první tunel
pod ře<oa Hadsunem mezi New Yorkem a New
Jersey. O díle tom si dovede učiniti představa,
jen kdo New York zná, kdo zná ty nesmírné
překážky, jež odvážným inženýrům bylo pře
konati, Stučí krátce říci, že minul čas, kdy
divem byl most brooklioský. Ale velmi je za
jímavo, jak vlivem tohoto „tube“ (jak New
yorčanó tunel nazývají) tvoří se nový „Nový
York“ pod zemí, pod New Yorkem starým.
Tento tanel počíná se rozvětvovat v pletivo
menšíchtanelů-nlic pod ulicemi new=yorkskými,
takže do uěkterých velkoobchodů a hotelů
možno vstoupiti přímo z podzemního labyrintu.
Podobný tanel chystá se z Manhattan do Brook
lina. Proto lidé, bydlící třeba 30 km od středu
města, moboa každého rána pavštíviti své úřa
dovnoy,zde vyhledati, evé právníky, klienty,
ozavírati vi svoje obchody, nakoupiti svoje po
třeby a večer opět domů 8e vrátiti, aniž by
vstoupili 8 okamžik do stále hlučně oživených
ulic města. Toť v pravdě velkoměsto.

Obrana.
K jazykové otázce u soudů. Veliko

noční poklízení u pořádku dbalých lidí obvyklé
osvědčilo ee i u el. c.k. zem. vrch. svuda pro
královatví České, čímž vysvětloje se, že nale
zen i hluboko za objemnou almaru rak. práva
zapadlý 8 19. st. zákl. zákonů z r. 1867, ba
vysmejčením ukázalo se, že docela ani nevy
bledl a je dosud čitelným inkoust na nařízení
ze dne 19. dabna 1880, č. 14. z. z. pro Čecby.

Dokladem tobo osnesení el. c. k. vrch.
zem. soudu ze dne 18/4 08, čís. Nc 896,1 -8,
zdejšímu advokátu p. dr. A. Rudolfovi dodané,
jímě nařizaje se okresnímu souda v Karlových
Varech, aby česky podanou a proto a limine
samítnotou žalobu po zákona vyřídil s těchto,
nám tolik již známých důvodů: )

„Že u všech soudů v království Českém
použiti Jze obojího jazyka semského, plyae
z GI. L uvoz. 2. k civ. ř. soud. (č. 13 všeob.
ř.e.), sčl. 19. zákona ze dne 31. prosince 1867,
č. 14! ř. s. a z. 6 L. nař. ze doe 10. dubno
1880, č. 14 z. s. pro Čechy. Dlo toho nemáše
jediná okolnost ta, že žaloba shora vytčená
podána byla v jazyce českém, tvořiti důvod
pro odmítnutí téše.

Proto bylo po smysla $6 74 org. zák.
a409 čl. 1.j. r. naříditi, jak svrchu avedenu.“

No tak tedy! Obrat k lepšímu by ta byl.
Dej Bůh, aby byl trvalý!

Také podpora movékultary. Ušlech
tilost protikatolických proudů pokračuje. Již
jednoa posluchači kázaní v Týaském chrámu
byli vypošení zápachem sirovodíko. „Čas“ na
to páchal jízlivé, nemastné vtipy. O velikonoč
ní neděli ráno věřící zase ucítili takový od
porný pach. — Při pátrání „nalezena v zákontí
za dveřmi v Celetné ulici tak zvu á smrdatá
bomba, totiš přístroj na vyvozování sirovodíka.
Dle nalezených u přístroje tiskopisů uvaleno
bylo podezření na obuvníka Františka Vaňka
z č. 516-I[, který byl zatčen a dodán k trest
nímu soudu. Čin popřel, ale v bytě jeho bylo
paleseno několik čísel Komuny, což bylo pro
policii dostačitelným důkasem k zatčení“. —
Potud „Čas“ dne 93. t. m.

A nyní přihlédněme blíže, jak si „Čas“
lokálku opravil, aby proti sobě nerozjitřil
eprosfácká iodividua a rafnovaným způsobem
spíše vrbl atín na bezpečnostní orgán, než ma

člosěka, který věřícím ani v kostele pokojenedá.
„Čas“ přece mohl věděti srovna tolik,

00 „Národ. listy“ a jiné deoníky. Ale lokálka
vyzněla tak, aby vysoce umravoěný a útlocitný
realistický čtenář si povsdychl: „Ba jo! Vtom
klerikáloím Rakouska jsou hotovi e chudý
protikatolickým zápasníkem bned l“

Zatím nekatolické „Nár. listy“ téhož dáb
sděřty;“te"vtuvotoký“pomocník-měle v-000i
s Bílé soboty ou neděli „prodlel v nůzných
nočatch mfutnostech, napájeje docha novými
avětobornými myšlenkami, u kdrá se Fo.dfnilů,
putoval do Týoského kostela, kdů sa"d.éřé
postavil hroeček e kyselinou solnou, du níž
ponořenabyla láhvičkás čerofí“ práškem.



Podpapilý anarchista nepozoroval ani, že mu
při pokládání brnečku vypadl skapsy anarchi
stioký kalendář. který jej později prozradil.
Aoarchista opustil kostel a vrávoral domů, kde
tvrdě usnul.“ Pak nalezeno při pátrání zřídlo

. zápachu i kalendář. „Adresáta záhy zjistili,
neboť v kalendáři — nalézalo se obeslání. vo
Jenského referátu pro Fr. Vaňka! Neprodleně
byl do příbytko Vaňkova vyslán policejoí
úřadník, který tam vykonal řádnou zevrabnou
prohlídku. Vaněk byl velice povídavý a cblu
bil se, že má několik kolegů, kteří jej pomstí,
ale jichž jména neprosradí. Zatím byl v kapse
jeho kabáta nalezen zápisníček, v němž jména
oněch kolegůi s podrobnými adresami jsou
uvedena! Dále měl Vaněk napsaný recept na
výrobu sirovodíku a výkres smrduté bomby,
v níž rozkladem siranu železitého v kyselině
solné vyvíjí se odporně zapáchající sirovodík.
Vaněk byl zatčen a za ním do bezpečnostního
oddělení odnesena corpora delicti.“

A teď srovnejte toto zpráva s potou
oblou, úhuřovitou A nepoctivou lokálkou ina
sarykovského orgáno. „Čech“ tébož dne sdě
loje, že v bytě Vankově nalezeno wmnoho
anarchistických časopisů a brožur (nikoli tedy
jen několik čísel „Komany“. Vaněk prohlásil
Be sám za radikálního anarchista.

Ale — co měl jen nbohý „Čas“ dělat?
Masaryk přece prohlásil za darebáka takového
člověka, který by projevil odpor vůči roským
revolncionářům. A Vaněk přece ještě nepro
vedl tak „důkladné“ činy jako rasko židovští
zákeřníci. Proti němu tedy se dá ještě méně
mluvit. A důslednost rnasí být aspoň tentokrát
zachována. Co by následovalo, kdyby takový
sprosťácký čin provedl pokrokářům některýkatolík?

Katolici do kostela a jinam nosí růže a
jiné květiny — „anarchista činn“ puch, Osvěta
pokračuje.

Politický přehled.
Agrární „Venkov“ přinesl o Velikonocích

odhalení o tajné úmlově mezi Mladočechy a
Němci. Dle ní Němci povolili zavádění
voitřní úřední češtiny a Češi soablasili, uby
úřednická místa v Čechách obsazována byla
dle klíče 62:35. Odhalení to potvrzaje sám
ministr Prášek, při čemž dělá ae čistým a
poctivým zastancem práv jazyka českého, všecko
zodpovědnost za nynější stav svaloje na dr.
Pacáka, dr. Herolda, dr. Kramáře a ještě něk
teré jiné z právnického světa českého. A po
divno, všichni obvinění politikové problašují
veřejně, že na celé věci neníani trochu pravdy.
Budoucnost ukáže, kdo má pravdu. Podivoo,
proč právě nyní ministr Prášek přispěchal
8 odhalením, když o uěm věděl již dříve! —
Štvaní proti národu českému v echách neu
stává. Německá národní rada obrátila se totiž
na německé poštovní úřady v ozavřeném území,
aby dopisy s českými adresami vracely a žá
daly německý překlad, ježto prý čeština v u
zavřeném území jest řečí nesrozumitelnou. A
nikdo se proti toma štvaní dle zákona ne
postaví! MinistrPeschka zaboořil si nanovo;
vyslovil se totiž úplně ve smyslu německo ra
dikálních štváčů proti českým divadeloím hrám
ve Vídni. Toto jednání ministra Peschky způ
sobilo prý značné rozhořčení v krozích dvoru

blízkých a prý doy jebo úřadování jsou jižsečteny. Uvidíme! — Na sjezdu v Praze 21.
t. m. splynaly české strany radikálně pokro
ková a státoprávně radikální ve stranu státc
právně pokrokovou.

Maďaři zchystaného povolení zvýšení dů
stojnických platů snaží se získati nové ústupky
v otázkách vojenských, proti čemuž staví se
rozhodně ministři Aehrenthal a Schonaich, kteří
hrozí, že odstoupí, nebudou-li vojensképlaty
upraveny. — Zavedení všeobecného rov. práva
hlasovacího nahání Maďarům strach. Hr. Ao
drassy nepomíná totiž v Bad. Hirlapu velké
strany v úberském sněmu, aby se spjaly a
přimknoly ku králi, by tak přetrvaly nebez
pečenství, jež hrozí maďarstvu v nových poměrech.

-Z Tarecka, zejména ze Starého Srbska
stěhoje se hromadně erbské obyvatelatvo ná
sledkem útisků albánských; prchá do Srbska
beze všech prostředků.

ležitostí spor o saadžackou dráho pozbyl vše
liké ostrosti, ježto i Rakousko vyslovilo svůj
sooblas s roským železničním návrhem.— Dama
přijala rozpočet v obnosu 6,900.000 rublů na
savedení všeobecné školní návštěvy.

Na hranicích raskoperských odebrávají se
vášné nepokoje, způsobené lapiči perskými.
Raské vojsko v bojích proti nim vystupuje.

dostati Ise v kmihbupeciví p. Františka Hovorky
oŽiénéulicí a ©prodejinovin p. M. Vlžbana

— Příkoped. L

Z činnosti katol.: spolků.
Z Nového Bydžova. V neděli dne 12.

dubna konala zdejší katolická jednota důvěrnou,
velice četné navětívenou schůzi, na níž přednáše,
sekretář p. Mužík z Hradce Král. Řeč jeho „o
politické situaci“ setkala se s ploým porozuměním
a nadšením, provázeným potleskem. Poté promlu
vil dp. Šetina o významu a důležitosti pojišťova
cího sdružení „Cbaritas“, jež najde čilý ohlas
mezi zdejšími našinci.

Z Hlinska. V neděli o Boží hod veliko
noční svolal zdejší spolek veřejnou spolkovou
schůzi, na které promluvil p J. Mužík, sekretář
z Hradce Král. Řeč jeho o povinnostech katolíků
v nynější situaci setkala se e velikým nadšením.
Zejména velice rozhořčeno bylo občanstvo chová
DÍm 8e nepřátelského tisku proti katolíkůmvaffé
rách Konečného, Wabrmundově a Cvejnově a po
doslovu vldp. Marka usneslo se shromáždění na
následující resoluci: „My příslušníci strany kato
lického lidu v Čechách, shromáždění na schůzi doe
19. dubna 1908 v Hlinsku, odmítáme s ošklivoatí
nemravné útoky všech nepřátelských listů na ná
boženství a stranu naši, vyslovujeme své opovr
žení a nelibost nad surovým způsobem jich psaní
8 protestujeme rozhodně proti těm učitelům, kteří
myšlenku a brožuru Wabrmuodova školní mládeži
schvalují atak mysl dětskou otravají.“ V Hlinsku,
dne 19. dubna 1908. Příslušníci strany katol. lidu.

koihkupectví, nakladatelatví, antikvariát
a závod budební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Zalež. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké aklady amožňuií
zárod je jeho vyřizování objednávek

ještě téhoš dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

gp- Sklad literatury esperantské.-S

Zprávy místní a z kraje.
Posvátný týdem velikonoční v ka

thedrálním chráma Pámě. V posvátném
témdní velikonočním přítomen byl nejdp. biskup
truchlivým hodinkám v kath. cbrámo Páně, na
Zelený čtvrtek sloužil slavnou pontifikální mějav.,
při níž posvětil sv. oleje a udělil sv.přijímání
četným předním osobám duchovním i světským. Po
mši av. vykonal dojemný obřad umývání nohou
třinácti starcům. Na Velký pátek vykonal rovněž
všechny posv. obřady. Na Bílou sobotupřítomen
byl slavné zpívané měi sv, kterou za četné assj
stence sloužil vys. důst. p. kanovník Fr. Kerner.
Slavnost Vzkříšení Páně vykonal rovnéž nejdůst.
pan biskup sám, uděliv na konec požehnání s nejsv.
Svátostí a pontifikální požehnání. Na Hod Boží

velikonoční sloužil nejdůst. arcipastýř slavnoupon
tifikální mši sv., po ofč udělil slavně pontifikální
požehnání, spojené 8 plnomocnými odpustky.

Nejdůst. p. biskup dr. Josef Don
brava odjel v úterý dne 21. t. m. ranním vla
kem do Litoměřic, aby odtud v průvodu tamního
p. kanovníkaalatere a bisk, sekretáře Msgra Fi
bigra vydal se v zastoupení stařičkého jubilára
J. E. nejd. p. biskupa Schoebla na visitační cestu
ve vikariátu Lounském. Nejdůst. arcipastýř vrátí
se dne 2. května do Hradce Králové a již dne
5. května odjede na gen. visitační cestu v diecévi
naší, již započne v Hořicích, Modlitby věrných
diecésánů budou zajisté doprovázeti milovaného
arcipastýře na obtížné, námahy a oběti plné cestě
apoštolské. Bůh posiluj! 

Generál. kamenická vísitace diocóse
královéhradecké konati se bude letos ve vikari
átech Hořickém, Poděbradském |: Broumovském
v tomto pořaděa vnásledujících dnech: V květou
dne: 6, 7., 8. Hořice, 9. Mlázovice, 10. Sobčice,
11. Cbomutice, 12. Chodovice, 18. Lískovice, 14.
Miletín, 15. Vřešťov, 18. Jeřice, 19. Lanžov, 30.
Hněvčeves, 21., 22. Nechanice, 28. Petrovice Vel.,
24. Stračov, 25. Dohaličky, 28., 29., 80. Podě
brady, 31. Kostelní Lhota. V červnu dne: 1. Ko
vanice, 2. Chleby, 3. Oumyslovice, 4. Libice, 8.
Činěves, 9. Vrbice, 11, 12. Sadeká, 13. Před
hradí, 14. Velím, 19, 9., 21. Broumov, 22.
Martinkovice, 43. Šonov, 24. Heřmánkovice, 35.
Ruprechtice, 27. VermeFoviceN, 28. Starkov, 29.
Teplice, 30. Veraffovice Č. V červenci dne: 1.
Zdoňor, 2. Adersbach, 4. Chraleč. :

Sehůse městské rady dne 21. dubna,
Pan Fr. Fischer, c. k. gymaasijníprofessor,zasla |
ve prospěch místních chudých obnos 40 K k uctění 
památky své zesnulé matky, vdovy po c. k. škol.
radovi a al. sestry; dárci vysloví se dík. — C. k.
okresní soud žádá za zřízení lidamilná instituce.
obecní sirotěí rady ve zdejším městě; akt postoupí
se chudinskému odboru. — Nákres profilů kostela
a věže v Lochenicích předloží ae-c. k. okresnímu
hejtmanství k posouzení, zda úpravou břbitova
staróho nebude ohrožena stabilita zmívěných budov.
— Rybářský lístek vydán bude p. cís. radovi a
c. a k dvor. lékárníku, Aot. Zimmerovi. — Staré
varhany z kaple sv. Klimenta uloženy budou v měst.
bistorickém museu. — Jedna chodinská podpora
byla prodloužena a jedna následkem úmrtí zastavena,

Místní orgamisace okresů králové
hradeckého, nechanického a chlumeckého konaly
v pondělí dne 20 dubna důvěrnou schůzi, us které
mluvil p. MUDr. Araošt Pekař o praktických ra
dách, plynoucích z minalých voleb. p sekr. Mužík
0 politické situaci a vldp dr. Fr. Šule o natnosti
organisace. Vývody všech tří řečníků přijaty byly
8 porozuměním a živým potleskem. Nato provedena
volba výboru okresuího, okresních důvěrníků a dů
věrníka obvodotho, jímž jednohlasně avolen pan
MUDr. Arnošt Pekař z Černilova

Výber obchodního gremia v Hradel
Králové usnesl se ve avé schůzi, dne 14. t m.
kované, aby se veškeré došlé německé spisy kn
mory Liberecké zaeílaly oa imlstodršitelství se stíž
ností na nezákonné jednání komory této, která
Česká podání ani nezodpoví a bozohledné igaoruje
45,/“ českou menšinu, ač její příspěvky béře. Toto
usnesení bylo sděleno veškerým gremiim žapy
Královéhradecké, jež zároveň vyzvána k součin
nosti, jakoži všemmístaímživnost.spalečenstvům
podány ve věci té případné žádosti. Apelujeme na
všechna ostatní gremia a společenstva v obvodu
Liberecké komory, aby rovněž tak činila, neboť
jest zapotřebí zvlášté v nynější vážné době ener
gické obrany ve všech směrech proti denné stou
pající německé troufalosti a drzosti.

Pěveckon a hudební akademii po
řádá spolek na podporu chudých studujících zdej
ších středních škol dne 2. května 1908 v městském
Klicperově divadle, při níž účinkují pěvecké sbory
žáků gymaasia, reálky a paedsgogia. Bohatý pro
gram obsahuje většinou díla českých mistrů, okladby
hudební a zpěvy: Smetanovo „Véno“, Křížkovského
„Utonblou“, „Výprask“, „ltuschodnon“, Rendlův
„Pochod Táb-rův“, Pallovy „České tance“, Foer
sterovu „Směs z národ. písní“, Drořákovu „Bal
ladu“ a jiné Jména tato jsou zajisté bezpečnou
zárokou uměleckého požitko, a skladby, přednesené
za dirigovácí pp. učitelů zpěvu Doblše, Gyurko
vicze a Štrégla, připraví návštěvníkům divadla
příjemný večer. Předprodej lístků obstará z ochoty
kmibkapectví p. B. Tolmana.

Čechův večer uspořádájednotadivadelních
ochotníků „Klicpera“ pod protektorátem městeké
rady dne 27. května v městském Klicperově di
vadle. Na programu nachází se mimo jiné Smeta
nův sbor „Sláva Tobě, velký Synu Slávy“ a Wei
sův „Loučení“ z Lešetínekého kováře.

Výstavu prací žákovských pořádá
v oeděli dne 26. dubna 1908 průmyslová pokra
čovací škola v Hradci Králové v krealírně zdejší
c. k. vyšší reálky. Výstava otevřena bude dopole
dne od 9. do 12. hod. a od 2. do 4. hod. odpol.
O půl 11. bod. dopol, rozdíleny budou odmény
nejpilnějším žákům.

Jak se provádí národní svépomoc
a humanita v našem městě. PoloviceJiří
kovy třídy chvěje se spravedlivým rozčilením.
Zajisté že zde zvláště živnostníci platí domácím
pánům slušné obnosy. A kdo má nějaký krám, aby
dal většinu výdělku majiteli domu. Ale to všecko
ještě nestačí, třeba že některým nájemníkům ne

dávno zase bylo přiraženo. Pan Leo Bůssermano
má veliké plány se svým výkladem obavi. Nej
raději by zabral na úkor sdejších živnostníků nej
lepší místo v Jiř. třídě. A proto hezky pod pok
ličkou pořádá a majiteli domů konference, snaží
se značnou sumou dosavadní nájemníky přepláceti,
což ovšem u bohatých domácích rádo se slyší. Ať
jič třebas všichni křesťanští živnostníci se vystě
hují; co na tom záleží vlasteneckým ardcím? Jen
když domácí páni obdrží o nějakou stovku více.
Pak vyprovodí z domů svých těžce zápasíci šiv
nostníkyaobchodníkyčeskétak lehce,jakoNěmci
Poláky se statků poznaňských. Jest tu nějaký
soucit s nájemníky, kteří proti Sissermannově

manóvru ze všech sil a zvláště téšce nastřádanou
miscí musí bojovati? Nedovedoupánové pochopiti,
jak se ty koruny za nynější živnostenské krise
těžce shánějí? leraelita má políčeno právě na
krámy nejlepší, v nichž nájemníci trudně uvašují,
sda budou moci jebo přeplácení čeliti. Obuvníci
zdejší těžce pocítili konkurenci Stissermannova
krámu. Tento pás obuv nevyrábí, ale vydělá pe
něz víc než několik mistrů dohromady. Každého
láká nóbl krám. Je-li ta fabrická práce opravdu
lepší a trvalejší než ruční práce dobře vyu
čených obuvníků, o tom vydalo správné avědectví
jiš dost lidí. A přece má p. Sůssermann peněs
tolik, že jest s to vytlačiti přeplácením sku
tečné živnostníky. Však umi peníze vymabat hesky
rázně. I několik důstojníků šaloval bez dlouhého



"čekání o zaplacení, ačkoli zdejší obuvníci čekají
*tepělivě třebas léta každému. ' Při takavě čilosti
-'ovšem značné sumičky rychle se. množí. A nejen
"šivnostoictvo, i jiní nájemníci jsou stížení platební
"konkurencí Sů sermannovou. Gážisté trpce si stě
žají do náblých privátních „domovních přirážek“.
Rosčilení panaje veliké. Takhle snad chtějí bohatí
páni domácí podporovsti český průmysla obchod?
Tsk rozumějí vlastenecké svépomoci? Bodří staří
Čechové z lásky k lidu přinášeli největší oběti,
nyní zámožní lidé šroubují poplatky pilnějí než
italské berní úředy. Sami vidí, jak veliký nedo

-statek dobrých bytů zde máme, ale staví se proti
-ag8apační ayci.

Společná nemocniční dne pro"Slvnostenskáspolečenstva I,II,
"Králové odbývá v pondělí 27. dubna t.r. 07 bod.
večer řádnou valnou hromadu v místnostech Živnost
čtenářské jednoty. Nesejde-lí se v určitou hodinu
dostatečný počet členů, odbývá se druhá valná

"Po odbytí této valné hromady odbývá se valná
hromada všech čtyř živnos. společenstev za příči
mou zvolení 2 delegátů a 1 náhradníka do výbora

-dosorčího. Dále odbývá se valná hromada všech
čtyř hromad pomocnických za příčinou zvolení
jednoho delegáta na jeden rok do správního vý
boru pokladny nadepsané,

Divadio v Adalbertiae. Jednotakatol.
tovaryšů v Hradci Králové pořádá v neděli dne
26. dubna 1908 divadelní představení „Zachycen
proudem.“ Obraz ze života od dra Frt. Hermana
ve 4 dějstvích. Režii vede p. Svaták. Začátek o
půl 8. hod. večer. Konec o 10 hod. Předprodej
Mstků v Adalbertinu č. dv. 1.

Se- V panerámě Národní Jednoty
veročeské v Hradci Hrálové za Bílouvěší
vystavoje se v týdnu od 25 dubna dol. května t.r.
nová serie pohledů ze západní části poloostrova
3Skandinávakého, zmalebného Norska a jeho měst.

Z Dobruáky. Křesťonskájednota sv. Vá
elava pořádala v pondělí velikonoční dne 20. dubna
veřejnou přednášku „o ženské otázce“, o níž ref:
rentem býti se uvolil vadp. dr. František Reyl,
professor sociologie a ředitel Borromsea v Hradci
Králové. Jakmile se pověst o tom pronesla, pokro
káři byli jako „bez sebe“. Jejich lidumilné srdce
shánělo hned pomstu. Dopisy, telegramy Jítaly na
všechny strany, aby štáby stran protikatulických
vyslaly nejříznější mlavčí na potření dojmu feči
našeho osvědčeného reforenta. Poněvadž dobrušský
„pokrok“ hraje barvami od soc.-demokratické aš
do talmudisticko-realistické, sjelo se prý několik
„pokrokových mluvících potíračů“ a drem. Bartoš
kem v čele. Mimo to měla býti pořádána veřejná
schůze v obecním sále, jež prý však byla c k. hejt
manstvím zakázána Naše předoáěka měla začíti
o 4. bodině odpol ; a již dávno před tím zástupy
lidu tísnily se před místnosti. Sál byl nabit kon
servativci i pokrokovými. Dr. Reyl ve své skorem
dvouhodinné přednášce ukázal na vznik otázky
ženské, její příčiny a řešení se stanoviska křesí 
sociálního v oboru rodinném, hospodátském, spo
lečenském a právním. Věcně, pončně, způsobem
sobě vlastním probíral jeunotlivé obory, v nichž
žens se uplatňuje, nastínil postavení její v každém
oboru, jaké bylo v dobách minulých, jaké jest
v přítomnosti a jak by mělo se opraviti do bu
doucoa. Poutavý přednes nebyl rušen v nejmenším,
obecenstvo bez rozdílu amýšlení vyslechlo před
nášku v každém ohledu vědeckou, taktně proslo
venou u napjatou pozorností a odměnilo vadp. re
terenta svým uznáním abouřlivým potleskem. Pan
předteda spolku dovoloval dotazy a ke každému
určoval Času Óminut vzhledem k tomu, že jednota

řádala večer divadlo. Ke slovu se blásil dr.
urtošek z Praby; pochválil Reylovu přednášku,

ale míšto dotazu žádal o čas půl hodiny na avůj
referát. Z příčiny shora uvedené nebylo mu vy
hověno, Dr. Bartošek, nerespektuje předsednictvo,
obrací se k lidu, zda má mluviti, Čímě řád zákona
o opolkových přednáškách porušil, což nesvědčí
0 taktu společenském. Konečně dan povel, aby se
šlo do sálu obecního v parku, kdež konána schůze
veřejná beze všeho oblášení u polit. úřada Proto
byla úředně rozpuštěna a s vůdci zavedeno vyše
třování. Dokončení výpadu pokrokářských stran
bylo v důvěrné schůzi „u Rydiů“, kdež dr. Bartošek
své volné myšlenky o křesťanství se sebe vybáněl.
Vedp. dru. Řeylovi veřejně tímto vřele děkujeme
sa poučení a obětavost.

Z Helle. Organisace soc.demokratická besky

jsou většinou chalupníky. Mluví se o potřebě děl
nických domků, ale přitom soc. demokraté páno
vitěse staví proti cbalupníkům, kteří chtějí nějaký
ten krejcar ušetřití na daň a úroky. Staví-li se
střední stavy oa vlastní nohy, již tu je socialista,
aby dle zásad Beblových a Schipplových pomábal
sániku jejich. Na př. p. Al. Bednář byl od útlo
cítného socialisty udán, že prý nesprávné přiznává
činžovul daň. A dnes výloby spojené 8 projedná
váním tobo stoupají do závratné výše. V rostrp
čení p. Bednář vypověděl socialisty s bytu — Í p.
V. Januše, švagra p. Pavláta. Atu bned prohlášen
na stavení p. Ponče a p. Bednáře boykot. Pan
Bednář však děkuje za tu ochotu a šádá, aby
soudrahům nařídili okamžité vystěhování, aby me
byl nucen dávati výpověď úřední. Přětě více.

Z Kuklem. Ve středu dne 22. t. m. sa
duchovní správce dp. Fr. Kuřil.

dosud farář v Chotěšicích, Farní obec, která od
chodem p. děkana Jana Kasky stratila kněze:

faráři kněze opět dobrého a společníka zvláště
v kruzích hudebuích vítaného a přeje mu- po
žehnání Božího. — Mílo jest takových míst,
v nichž by při každé příležitosti pamatováno bylo
na Ústřední Matici Školskou. V hotelu „Černý
kůš“ pořádán byl v její prospěch dne 19. t. m. |
vojenský koncert kapely pluku č. 42 Pan ka
pelaík, který osobně řídil, předvedl nám věci
cenné oď našich skladatelů, ukázal se výborným
bouslistou i dirigentem. — Ochotnický divadelní,
spolek „Tyl“ sebrál doe 20 t. m.Jiráskova diva
delní brna „Samota“. Ve hře této uloženo jest
mnoho pěkných sentencí, ale vyžaduje se, ne
má-li bra rozvláčností (1. jednání) onavovati, zna
menitých interpretů. Souhra byla celkem dobrá,
ale budiž pamatováno, že v kuse tomto skoro
filosofickém potřebí jest úloby (mužské) dobře
nastudovati. Velmi pěkně působily dekorace ma
lované p Zeislem z Hradce Králové. Zdejší zpě
vácké spolky „Libuše“ a „Vlastimil“ chystají ke
dni 16 května pěveck?-budební produkci 8 pe
strým a cenoým programem Těšíme 80.

Župa ebch. gremlí kraje královébradeckého v Hiradel Králové aspořádá
v neděli dne 26. dubna 1908 v městakém hotelu
ve Smiřicích n. L. organisační schůzi obchodníků
ze Smiřic a okolí s následujícím programem: 1.
Zabájení schůze předsedou župy p. H. Richtrem.
2. O úkolech obchodních gremií (promluví gremi
ální komisař p. prof. Dr. Zachoval). 3. Rozhovor
o založení gremia ve Smiřicích. 4. Volba ustevu
jícího Sčlenného výbora. Vlastoí zájem každého
člena stavu obchodního jest, aby Be schůze jistě
súčastnil.

Všem duchovním správám ec.k. okr.
hejtmanství Pardabského na vědomí:Ve
příčině súčastnění se průvodů na den sv. Marka
a o Křížových dnech se strany Školní mládeže
odpověděla sl. c. k. okr. školní rada v Pardubicích
ua podání jednoho farního úřadu: „Vracíme důst.
duchovní správě v odkazujíce slušně na
zdejší rozhodnutí ze dne 4 května 1907 č. 1867
0.8. r. Dodávám, že věc ta defiaitivně bude pro
jednána ve shodě s nejdůstojnější biskupskou kon
sistoří v Hradci Král., jakmile bude nový zástapce
katol. církve v okresní školní radě potvrzen. Do
té doby nemůžeme než setrvati na lobském usne
sení sborovém. Z c. k okr. škol. rady v Pardubi
cích, dae 18. dubna 1908. Předseda: N.

Severozápadní dráha a ředitelstvojejí
s akcionáři nevědí patrně samým blahobytem dělati
nie jiného než brát peníze, sekýrovat své úřed
Dictvo a zřízenectvo a z pasažérů dělati si blázny.
To, co se stalo dne 21. dabna při čtyřhodioověm
vlaku odpoledním v Cbrudimi, je neslýcháno a ne
mohlo by se stát nikde ua jiné dráze. Cestujících
bylo hodně po svátcích; vraceli se domů studenti,
vojáci, každý měl ploo zavazadel. Konečně přihrkal
Be vlak, sestávající z osmi vagonů, ale plný, na
epaný. Cestující z Chrudimě byli nuceni přes
všecky protesty své obeaditi plošiny vozů a státi
při nikoliv příjemném větru venku. Nádarkem jim
bylo nikoliv přívětivé chování úřadujících orgánů,
kteří přec měli k disposici dva prázdné vaginy
osobní. V Rosicích honili se cestující z vagonu do
vagonu. To by snad ředitelství dráhy s tak sta
rými zkušenostmi a vagony moblo už věděti, še
po svátcích jezdí více lidí, a vhodným přiřa-léním
vosů cestujícím vyhověti.

K berokrádecké afféře. Jelikož na
Ryobnovsku a Kostelecku rostraňována jest o mně
lživá zpráva jako bych dr. Štemberkovi vydal dopis
od P. Hubáčka mi zaslaný, konstataji k uhájení
své kněžské cti, že jsem nikdy žádného dopisu od
P. Hubáčka neobdržel a tudíž také dru Štember
kovi nevydal. Sděloji s českou veřejností, že bych
takové jidášeké zrady na svém espolobratru jako
charakterní knéz nikdy schopen nebyl. — P. Joa.
Róssler, kaplan.

Slasti katochotovy s rudým brouč
kem — mučedníkem. „Surovost“.Pod tímto
záblavím uveřejňoval sociál. dem. týdenník „Po
chodeň“ v Hořicích v posledním čase probnané a
do ruda silně přebarvené zprávy o jisté události
školní. Co se vlastně stalo? Dne 4. února t. r.
žák V. tř. obecné školy J. M. delší dobu při vy
učování náboženství byl nepozorný, hraje si pod
lavicí, tak šebyl dvakráte katecbetou P. V. napo
meunt, sby dával pozor. On však napomenutí toho
neuposlechl a proto byl vyzván, by se postavil
ven před lavice. Roskazu toho však žák ten opět
neuposlechl a proto byl katechetou za ruku ven
z lavice vyveden. Zde však ve M. na vykázaném
místě stále k ostatním žákům obracel, smál 8e a
sa zády katechety dělsl na žáky různé posuňky.
Kdyš to katecheta zpozoroval, šel k němu a chtěl
mu hlavu zlehka vpřed obrátiti mírným odklo
pením ruky, při čemž M., učiniv opět blavou mimo
voleý pobyb, klepaut byl prsty lehce o okraj
ušního boltce; v témše okamějku, aniž by kdo byl
slova promluvil, prohlásil,še na „to ucho neslyší“
Že by krvácel, nikdo ze žáků neviděl a také vy
detřojící lékaři potvrdili, že ani po krvácení
amispámek zranění Ba chlapci tom edali, sle že

několikerou skouškou seznali, še chlapec ten je nare
den, že lže a hlachotu předstírá. Přes to přece bylo
w katechetou, když nechtěl otci chlapcova, Jehž ho
vlastnornčním dopisem dvakrát k tomu vyzval, dáti
peníze, a jenž se sám vyjádřil kdyby se to bylo
stalo pnau ačiteli, že by sí toho ani nevšiml, ale „pá

— předák socialistal) — zavedeno vyšetřování
pro téžké ublížení na těle, jež teprve doe 6. dubna
t. r. a ©. k. státního návladnictví v J.číně bylo
úpině zastaveno, a katecheta po dobrozdání pěti
lékařů ooudoích i také lékařů na aání klinice
v Praze z obtaloby úplně propuštěn, ježto nerina
jeho dokázána a zjištěno, že chlapec je na „to
ucho“ trochu chybný již následkem dětských uš
ních nemocí. — Teď si představte, jakou slastí
jest vynčovati takového rostomilého broučka!
Cblapeček už vl, „jak na očho“, dovede ztrpčiti
vychovateli celé měsíce, dráždí ho schválně, aby
se nějak zapomněl. A po všech hořkostech ještá
denunciace. Ať ten kněz třebas přijde o existenci
— pro bodného broučka! Divíte se tomu? Vždyť
na děkanství hořickém socialisté vytřískali okos
— ze vzteku, že jiný kněz odvážil se u nás míti
přednášku, kterou socielisté křikem stejně pře
kazili. Nová koltura na postupu! Ostatně lze po
zorovati v Hořicích i na jiných případech, jak
ušlechtilost mládeže vlivem podvratných proudů
pokračoje. Na př. pro příliš žslatné úkazy l2letý
chlapec a žákyně IV, tř. obecné školy byli z téže
školy úplně vyloučení — a uznáni tak za zralé
pro polepšovau. Proto není diva, že při patření
na tak smutné důsledky slušné, rozvážné živly
odbodlávají se k outaóému protitlaku, že katolická
organisace se tu utužuje.

Zvláštní nkáska moderní výchovy
vlastoemecké. V pondělí velikonočnímeškal jsem
za obchodními záležitostmi v obci Lukavici na
Rychnovaku. Po celé vsi tamní měli navěšeno plno
plakátů hlásajících, že sbor hasičský pořádá večer
Tylovu oslava. „Uvědomělí občané“, pomyslím si,

Betaké podívat Žaenul jsem však, když jsem vstoupil
do sálu. Ono ge tančí! „Prazvláštní to oslava“,
povídám; jak pak to asi dál dopadne? Po tanci
vystoupil na jeviště velitel sbora a naznačil, proč
se oslava koná, načež udělil slovo jakémusi filo
sofovi Týž v řeč: rozvláčné a strannické hovořil
tak, že z povídání toho posluchači vlastně nevě
děli, čím Tyl nám Čechům byl, jaký odkaz nám
zanechal a co bylo jeho vůdčí snabou. Další čtola
oslavy sestávala z „vybraných“ s0!, výstupů, kup
letů; jarmareční písní ukončen program vztahující
se k divadlu. Věru -— žasl jsem, jak klidné při
blíželo všechno pablikam k práci, která místo o
slavy byla vlastně zneuctěním našeho Tyla. Vý.
střednost taková musel býti veřejné na pranýř
přibita. Mezi přednášením se statně tančilo, takže
ráz celé oslavy předčil masopustní merenda. Jistý
můj známý mne informoval, že vlastné sbor ba
sičský nepořádá oslavu tato, nýbrž dva akademici,
kteří pak místo slušných krotů metali kotrmelce.
Což sbor nemá své vlastní lidi kteří by způsobem
Tyla důstojným oslavu uspořádali? Dnešní akade
mici dělají pěknou reklamu a přípravu pro sušlech
tění! Jen lépe oči otvírata poznávat, včem vlastně
dnešní zlo společenské vězí a jak lativě mezi nás
se vtírá!

Ze WGkřivam. Vrodině naší byl odebírán
časopis „Cep“. A jakým způsobem se do množství
katolických rodin dostal? „Vybeřte předplatné na
roloický týdenaík, který bude hájiti zájmy venko
vena, rolníka a my dle toho natiskneme takové
množství listů!“ Stalo se. — Po nějaké době při
šel list docela nevinného obsabu. Bylo v něm sice
několik slov proti Kotrbovcům, ale kdož pak toho
času věděl, co jest to Kotrbovec, že to je katolík,
který chodí do kostela a po případě čte také něco
katolického! Po krátkém čase však z pojmenování
„Kotrbovci“ vyvinulo se slovo „klerikál“. První
článek v „Cepu“ byl klerikálové, drubý kleriká
lové, třetí též — a to bylo až do konce. Samé
zlo klerikální, takže soudaému čtenáři bylo až
úsko nad takovým jednáním. To takto vzdělává
se lid, který ctí Boha 'i víru otců svých a avé
kočžetvo? Vědyť ti strašní klerikálové jsou naši
bratří, synové našich rodičů a naši přátelé. Jak
týdenník „Cep“ je prolbaný, to dokazuje tímto:
Pisatelka těchto řádků byla před nedávnem na
učení se německému jazyka ve Výprtech u Cho
mutova (v Rudohoří). Tamtéž konaly se přípravy
k sv. biřmování, a uvítání arcipastýře, arcibiskupa
barona Skrbenského, zúčastnily se katolické spolky
bes reptání, jiné přišly ve velmi prořídlých řadách.
A proč arého vrchního pastýře neuvítaly? Od úst
k ústům šla svěst a agitace: „Nevítejme jej, on
jest Čech a nadržaje Čechům na úkor nás Němců.“
Lid věřící však přece důstojně uvítal svého arci
pastýře a při spatření jeho vážil si toho, že uví
tání jeho tak skvěle dopadlo. — Protož já, čtouc
v týdenníku „Cepa“ mnobokráteo pana arcibiskupu
pražském. že jest zarputilý Némee, se zatsjeným
hněvem jsem říkávala: „Ty prolhaný „Cepe“,
v Němcích agitují pro neuvítání pana arcibiskupa
proto, že jest věrný Čech, a ty zase ade u českých
rolníků jej ostouslé, že jest Němec. Protož tako
vému lbáři neaí možno véřiti ani slova, neboťvůs
mimo právní a svěrolékařsképorady leš aa iéža
pod jménem klerikál urášení všech katoliká, kteří
víra svou milují a Boba svého vysnávají. Doká



saje jsem toho,že, za. místa „Capa“ odebírá se
v rodině nají eva ch zemědělců
„Venkovan“, a timtočinem.teké věgcko zbytečné
rosčilování,od 

Z Rychnova m.Kn, Divadelníochotnická
jednota „Tyl“ pořádá sa lesk. spolaúčinkování pěv.
oborů obč. besedy v Rychnově n. Kn. v neděli,
dne 26 dubna 1908 ve prospěch „Studáneckého
družstva“ divad. představení: Dědečkovy housle.
Vesnická bistorka ve 3 jednáních se zpěvy od
Jaroslava Rudlofte, budba komponoval Emilian
Starý. Zpěvynaevičil a fidíp. A. Frauenberg. Za

. čátek. přesně o půl 8. hod. Konec o 10. bodině.
V meziaktí účinkuje ct. hudební spolek Dalibor.
Ceny míst obyčejné, dělnický'lístek 20 hal. Před
prodej lístků na číslovaná sedadla laek. obstará p.
Josef Říha, obchodník v Rychnově n. Kněžnou.

V Opočně koná so v neděli dne 26. dubna
schůze, oa níš řečnit: bade sekr. p Mušík.

-W Kladrubech bade se konativ sobota
dne 25. dubne důvěrná schůze, na níž referuje
sekretář p. Mařík o organisovaných útocích na
katolíky.

Z Čáslavě. Slavnost vskříšení přes méně
příznivé počasí vydařila se přece velmi krásně.
Obrovské množství lidu z celého okolí naplňovalo
náměstí, jimž ubíral se průvod, kterého zúčastnilo
se městské zastupitelstvo a p. purkmistrem JUDrem
J. Zimmrem, všecko úřednictvo a důstojnictvo c. a
k. 21. i 12. ploku c. k. zeměbrany. Co zvláštní
pochvaly a uznání zasluhuje, jest, že okna byla
osvětlena téměř po celém náměstí a maohá ozdo
bena transparenty. Tim větší však podiv vzbudilo,
že okna příbytků, v nichž bydlejí někteří pp. dů
Mojníci, sela temnotou. Svobodným ovšem nelze se
konečně .diviti, alé u Šenatých vzbudilo to, jak ře
čeno již, podiv. Nechceme to přičítati nijak úmy
elnosti, stalo se tak jistě poubým nedopatřením,
které obecenstco, doufáme, omluví. — Při opravě
našeho starobylého chráma mělo by býti pamato
váno na východ buď ze sakristie nebo z presby
téře. Vspomeneme-i os tu obrovskou účast při
přílešitostech, jako byl Velký pátek, a představí
me-li si nějakou paniku, ptáme se, kudy by se tak
dostalo ven to mnošství zvláště dětí, které- napi
hojí presbytéř? Dosavadní vchody naprosto nestačí,
zvláště kdyš ještě dvéře hlavní se otevírají do
vaitř. Při opravě chrámu byla by nejlepší příleži
fost pamatovati pa notné bezpečnostní zařízení,
Dalo by pe spadno přispůsobit vzhledu chrámu
bez ublížení jebo kráse a slobovému sculada. —

. Propadlá myšlenka, sakoupiti pro hospodářství
obecní zvláštní dvůr, těžce se nese od sousedů
radnice. Doufali, že budou sbaveni zápachu z hnoje
(a koňský zvlášť je vydatně cítit) a přestali se
jiš děsit nebespečí z možného zavlečení lecjaké
nákazy s pověstného erkremenčního atroje, který 86
uschovává zrovna za zády jejich domů. A hle,
všecko je pryč! Znečistěný stroj stojí tam dále,
kompost v nastávajícím břejícím sluníčku oddy
chaje -si líbezným parfamem číře. Nevíme, zdaž
dotyčnému -pána, který svým hlasem rozhodl ne
koupiti bospodářské stavení sa branou, nezní
v uších. Pani s-usedé radniční mobou se těšiti,
že oni mají z obecního hr epodářství aspoň něco,
jiní nemají ani toho. — V úterý 21. t. m. bylo
poplašeno všecko obyvatelstvo úzkostlivým píská
vím parní pily, hasičskými trobkami a bitím na
zvon. Všechen poplach však okázal se naprosto
zbytečný. Na nádraží chytila bouda, v níš dělníci
měli. scbovány nástroje, a několik puten vody
požár uhesilo Nebezpečí nehrozilo žádné. — Co
te otevřelo jaro, -počínají uličníci prováděti své
obvyklé rejdy v sadech Vodrantech, nešetříce ani
odrostiého stromoví avi křovio. Loni bylo si stě
žováno, že prý blídač sadu jest hrubý. Nevíme,
jak by si jipý počínal při pohledu na očividnou
pičemnost. Snad by bylo záhodno potrestati exem
plárně některé s těchnejvětších rospustilců. Ostatně
i někteří z dospělých nevědí, že šetření křovin
jest povinností, a domnívají 8e, že proto nosí nůl,
aby jí mladé výhonky otlonkali. Siušné napome
notí považují za arášku'a apozornění oplatí tím,
co vyčítejí blídačovi.

Z Krommé. V pondělí velikonoční viděli
jeme ovoce obětavé, apoštulské práre našeho
vldp. faráře F. 'Mimry. V obooveném kostelíčku
Bložili vyzvání sv. víry katolické Marie Peškova,
Anna Vtípilova, vdova, syn. její Jan a dcera
Anna — čtyři konvertité a s nich tři z jedné ro
diny. Následovali tak neodolatelně svého manželé
a otce, který nedlouho před tím pro pokoj duše
své na smrtelné posteli vrátil se do církve av.,
kter.u kdysi opustil — Téh ž dne večer připra
vil nám křesť -d0c. »polek milou zábavu v hostinci
J. Brázdy. Na počátku v krátité přednášce pou
késal čilý čien J. Brásda na shoubné účinky
alkoholu pro zdraví a dtěstí lidské Juk se vzdálil
od řečnického stolku, opanovaly prkna spolkového
jeviště čiperné člesky nadějné och tnické dru
žiny. Podaly nám oněkolik edařilých obrázků
s ovzduší ženského světa. Tak svlášté všechny
rozesmály pr jevy pokrokových, dlouhovlasýeh
bleriček, které tlsní steny rodřaného krbu a láká
divot: veřejný, až desud spravidla jeo mužům
vybražený. Úhvilkuhorojí: po samoststném. na
mužích nezávislém životě, ale-brsy při nepatraé
BBlace o hezkém žeujchu stávají se rázem z lé
kařek, profesorek, advokátek, kasírek — sase jen

ženy stvořené k aby

váraly diky a može vj práci pro
blaho veřejná. V prostorné místnosti tísnjli 80:
velmi četní přátelé našeho apolku. Všeobecnou
radost působila přítomnost lidového kněze, vidp.
faráře a vážených občanů s tábora katolického.
Teké hmotný výtěžek velice potěšil. Přejeme ti
vému spolku křesť-s0c. mnobo sdaru k věpobec
němu dobru!

Bobuslavickému pokrokáři :Dokoně.)
Umíte-li tak herecky ohmuřiti čelo nad chybami
„klerikálů“ a prohlížeti docela jejich žaludky,
Demrste se, še sase povíme něco o jiných. O čin
nosti jisté „čilé a snaživé jednoty“ mohli by dosti
vyprávěti nejbližší sousedé, když se někdy po půl
noci probudí. To jest divná podpora sirotků,
jestliže někdo oa sobě zkouší, zda-li pochásí
s opice. Zdedobřevobci víme,jak máté „kněžské
mstě“ jeden zdejší pokrokář co děkovat, že nás
může svojí pochodní pokroku dále ogvěcovat Ale
sle by pro nás nebylo, kdyby se — jak se říká
— raději „poradil e Voňkem“. A že ta „kněšská
msta“ jde až do sedmého kolena, o tom by mobla
mlaviti zase něco paní hostinská „Sokola“. My
Se na to lépe pametojeme než mladičký pobrokáť,
jehož brýle někdy jsou tak zpoceny, že Často ne
vidí, kde všude se zastavuje pivovarský vůz. Náš
p. farář nezkouší na sobě umělým způsobem, zda
se země trčí, jako některý pokrokář. Snad se ne
může někdo dočkat již rudého vyvlastňování, aby
mohl něco « farního sklepa dostat; že ten -sklep
slouží stejně ponejvíce hostům, to vědí občané,
kteří pohostinnost p. faráře znají. Společnosti
bodných zdejších aousedů nikdy Bep. farář neštítil.
Ovšem 8 „pokrokovou společností“ těžko katolíku
seděti. V tom soahlasíme 8 p. pisatelem, že má
p. farář uloženy tisíce a 8 ním v jedné zúložně
také tisíce jiní zbožní lidé zdejší. Tou zálošnou
jest náš chrám Páně, který tak krásně jest nyní
Opraven. Ovšem, že úroky s takového vklada 86
vyplácejí až po smrti. Atoble by pokrokář nechtěl.
Jen ať pokrokář k obveselení zdejších občanů ae
zlobí v novinách dále. Není možno 8e slobit na
takového bumoristu. A my 8e tím pevněji semkneme...

0 © (0
Proti šílenému požadavku ústřední

učitelské jednoty, aby náboženství bylo
ze škol odstraněno, nutno pořádati pro
testní schůze a šířiti brožuru Dra Reyla

„Proti volné škole“ Spisek na 68
stranách odhaluje zhoubné následky školy
bez náboženství. Cena 16h. — Objednávky

vyřídí administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

, ble Božl: vycho0

Různé zprávy.
Čeští úředníci stíháni jsou proužívání

české vnitřní úředoí řeči. Okresnímu bejtmanu
v Roudnici o. L. Bouwovi pro zaslání českého
přípisu okr. hejtmanství v Litoměřicích pobroženo
místodržit. radou Czernym řízením disciplinárním.
A president kraj. souda v Litoměřicích, dv. rada
Jedlitechka navrhl vrobnímu zem. souda v Praze,
aby s okresním soudcem Frycem v Libochovicích
pro vyřízení českého přípisu savedeno bylo disci
plinární řízení. A proti vzponře německých soudců
v Čechách, kteří se beztrestně nadále posmívají
vlatným zákonům, se mlčí. Takové jednání přeca
huje už všecku míru trpělivosti českého člověka.
Kde to jsme?

Proti německým čtvamlcím, kterése
provádějí v krá'ovství Českém za vedení někte
rých soudních úředníků, protestovaly u minister
ského předsedy, ministra spravedlnosti i ministra
krajana téměř všecky okresní výbory české. Po
může to?

České umění ve Videl. České pohostin
ské hry Národního divadla v Praze, které se měly
konati letos ve Vídni u příležitostí olsařekého
jubilea, budily mezi Vídeňáky pobouření, proto
udřeknaty. Čeští umělci, sdružení v Jednotě vý
tvarných umělců v Praze, vědomi jsouce této
uražky kultorních snah národa českého, odřekli
spolupůsobení své na výpravě některých skupin
jubilejaýho holdovacího průvodu. .

Pozemkový majetok v zemích ko
runy české, Celková plocha v hektarech (1 ba
= 10000m*=1.748 rak.jiter):Čecby5,194530,
Morava 2292.197, Slessko 514.677; zdaněná plocha :
Č 6018.485, M. 2.161 707, 91.498.706; daně pro
ata plocha: Č. 176.051, M. 70401, SI. 15.879;
s půdy daně prosté jest neplodné pros: Č 62 M.
7.6 91.92; na stavby a dvory: Č. 206, M 216
SI. 80; na ostatní nezd. půda: Č. 78:8, M.708,
81.64 8: na pole: Č 60 6, M.548, SI. 49:4; na lake:
Č 10, M.-7, 81.68; zahrady: Č. 13, M. 13. 81.
18; lesy: Ó. 29, M. 275, SI. 842; pastviny: Ů.

5, M. 5'8, SI. 63, visite: Č. —, M. 01, SL —.
Ž dět těchto je ařejmo, že Morava má největší
procento polí. Majetků pozemkových: do (nejvýše)
půl ba jest: Č. 378.263, M. 268.985, 81. 26004;
od půl ha do B ha: Č 330689, M. 196.465, SI.
81 874; od 5 ba do 50 ha: Č. 160.767, M, 64.800,
81. 16.057; od 50—200 ha; Č. 3.918, M. 1.479,
SI. 326; přes 200 ha: Č. 1.239, M. 473, SL 116;
mají tedy majetky pozemkové půdy do (nejvýše)
půl ha, celkem ba: Č 50.439, M.42.282,SL 3661;
od půl ha do 6 ba: Č 683716, M. 314028, 8.
64.759; od 5 do 50 ha: Č ?,850.249, M.999 928,
SI. 208501; od 60—200 ha: Č. 321.652, Mor.
122.078, Sl. 27093; ples 200 ha: Č. 1,767.309,
M. 696.960, SI. 202071 Z toho je vidno, jak ne
poměrné u nás jest rozdělení půdy. Nejvíce used
lostí jest těch, co mají půdy do půl ha. Těžisko
zemědělství spočívá na malých držitelích půdy.
Připadá na tyto: s celkové okopané, zorané půdy
(polí, zahrad a vinic) v Čecbách 78 procent, na
Moravě 838 pr.c., vo Slezsku 79 3 procent Půda
velkých držitelů slouší především hospodářství leg
nímu a honitbě.

Blehobyt rolmíků. Na rolnickýchused
lostech v Rakouska vázne víc než 600,000.000 K
bypotekárních dlubů. Vedle toho existaje více než
třikráte tolik dluhů osobních.

Dohoda meul řepaři a oukrováary
v Čechách stala se skutkem téměř ve všech
řepných krajích Čech Cukrovary uznávají organi
sace řepařů a povolují jednotué ceny mezi2K6h
aš 2K 20h. Jen v pražském obvodu k dohodě
nedošlo a osev řepy bade tu slabší. Kde není
řepařských organisací náležité zřízených, úmlavy
cukrovarů 8 řepaři dějí se jedootlivě.

Spiritista sešilel. Náblýmvýbuchemsl
lenství zachvácen byl 1i8letý hutník Semenský
v Kladně při práci ve Vojtěšské hati. Musil býti
dopraven do okresní nemocaice. Semenský sešílel
nejspíše z tak zvaného „duchařetví“, jehož byl
horlivým vyznavačem. V tamějším mésté a okolí
téměřve všech třídách obyvatelstva jest netušenou
měrou rozšířeno „duchařetví“. Spiritisté mají tam
nesčetné kroužky, při nichž vystupují jako medis
ponejvíce mladí boši a děvčata. Poměry tyto mají
sboubný vliv zejména na dělnictvo.

Příští velká srážka v Asii. Japsoský
ministr vojenství Ternatši přemlonval rozpočtový
výbor, aby povohl požadované prostředky na další
zbrojení a zdokonalování japonské armády. Hrozil
dokonce, že provede ua sobě harakiri, nebudou-li
povoleny. A důvody Y Min. vojenství poukázal na
nebezpečné sousedství Čioy a Raske. Vojenská
síla Číny se prý podceňuje. Ve skutečnosti daleko
prý převyšuje vojeoskou sílu Japonska. Rasko má
v době míra jeden milion wažů ve zbrani Tento
počet může zpateronásobiti. Příští vývoj poměrů
v Asii mosí se bedlivě stopovati. Příští veliků
srážka nebude prý v Evropě, nýbrá v Asii, a to
buď východně od Iodie nebo západně anebo 86
veroě od Japonska. Podle toho má japonský mi
pistr vojenství za to, še srážka u Č1o0ujest ne
odvratna. To potvrzují i soalci poměrů. V Č:oě
vzmábá se zrovna šivelní odpor proti Japoasku.
Číňané boykotojí bezohledně japonské zboší u
chvatně reorganisují evoji armádu, aby mohli 86
vypořádati s Jeponskem. Japonsko bylo by se vrhlo
na Člou už samo, kdyby mělo uspořádané finance
a kdyby vTichém oceáné nebyla mohutná eskadra
americká. Proto vyčkává a zbrojí.

Kafrovmík pravý jest statoý strom, přip3
mínající vnějškem naši lípu. Jest domovem ve
vých. Číně, Japanu a ua blízkých ostrovech, kde
tvoří celé lesy. V novější době pěstují jej se zda
rem oa Ceyloně, Madagaskaru a v teplejší Sev.
Americe. Věecky Č-8i stromu, zejména kořen 4
kmen, jsou proniknuty voonou silicí katrovou,
která jest příčinou, če strom netrpí škodlivým
hmyzem avi jioými živočichy. Dobývání kaira děje
se nejčastěji takto: Kořen a dfevu z poraženého
staršíto stromu se rozátípe na drobné třísky, jež
Be pak nasypou do kádě e dírkovaným daem. Kaď
uzavře se víkem a postaví se nad železný mělký
kotel, v němž jest voda Pod kotlem se topí, tak
že se z vody tvoří páry a ty, nemohonre jioady
unikati, vystupují dírkovaným dnem do kádě. Pro
stupujíce mezi třískai dřeva kafrového, páry VY
puzují z třísek těkavý kafr a odvádějí jej 8 sebou
dlvobou bambusovou trubicí do ohladiče, který 86
stále ochlazuje vodou. Tam sráží 8e pozléze kafr
v kafr surový. Za 24 hodin mofno tímto upůso
bem se 100 kg kafrových třísek vytěžiti surového
kafru asi 6 kg. Sarový kafr ukládá se do olové
ných nebo plechem vyložených beden a vnich
dováží so do Evropy, kde se teprv raffinaje, až
jest skoro průhledný. Upotřebení kafru jest mno
bonásobné: přidávají jej do některých léků, dopo
račají při dě a rheumatismu, sapusují jím moly,
dávají bo do některých třaskavin 8 bezdýmného
pracbu, upotřebojí ho při výro é celluloida a tak
zv. gamorého prádla, v obňostrojetvl, kosmetice
atd Z vody, která kape se surového kafru, Be
chá-li se delší dobu ležeti, těží ae kafrový olej,
jebož se upottebuje svlástě k účelům technickým
jako rospustidlu některých pryskyřic 8pokostův
u jako přísady do vonných laciných mýdel. Pálen
dává tento olej jemné sase, jichá se užívá přivý
robětuší. ..



Poem spažtáným — mer
dětem. Nedávno zaslal mi přítel Ant. Hoffmann,
kaplan na Kfál. Vinohradech, známý apoštol mlá
deše a zakládatel i ředlícltamního úlnika 8y.
Jósefg pro děti opuštěně a zanedbané, k dalšímu

zení dopis, který poslal mu vynikající člen
českcsbudějovické národní rady. Uvedu z něho

můlé výň n „Na obvodu našeho měste (Čes.Bádějovic) žije dělník cihlářský, jenž celotýdenní
výděl njrhá v hostincich a 80ad i v kořal
nách. Kdýž Be vrátí v noci pozdě domů, a děti
zapláčí — nebot se ho bojí —- fu neušetří bitíu
ari dítka nejmenšího z pěti nešťastných sirotků.
— (Matka sámřelapřede třemi roky.) — Štěstím
pro ně jest dejstarší z nicb l3leté děvče, které
stará se o ně, by bladem a zimou nezbynuly;
kdyby nepodporoval jich spolek av. Viacencé a
jiní lidé dobrého srdce, dávno bylo by se tak
stalo. Mimo mi jsou dva hoši: 1lletý a letý a
dvě děvěštka: Gleté a dleté Děti jsou otužilé a
dost hezké. 13letá sestra jejich dbá, by chovaly
se slušně. Tolo děvče vaří, snáší živobytí, pere,
myje a přitom při všem — ještě jest povinna

choditi 0 školy. Že se tak neděje, jest pochupitelno. O bídě oněch dítek přesvědčil jsem 80
osobně a přál bych si, aby zámožní našioci viděli
bídu pěti dítek nedospělých a již v útlém věku
odkázaných oa sebe samy. Jisté obměkčilo by se
ardce i lidí zatvrzelých a stalo by se přístapnější
skutkům lidumilným.“ Toť hlavní myšlenky dopisa,
jejž psal český úředník budějovický a vynikající
člen národní rady. Dp. Hoffmann détí oněch do

svéhoúapku přijati nemůže a nesmí — má jichtam již 98,a ústavní lékař přísně zakázal více.
jich přijímati, protože skrovné prostory ústavní
tubo nedovolují. — Jiný obrázek: Vo blízké Nové
Vsi zemřel dne 3. dubna t. r. nádenoík Valeš a
za týden potom 10. dubna jeho manželka. Zane
chali 7 girotečků, z nichž nejstarší trpí padoucnicí
a nejmladšímu je sotva rok. — Co s nimi? — AC
stará se o ně obec, řekne snad někdo. Ano, ať stará
se o ně obec, ať nechá js choditi cestou křížovou
dům od doma a Se slzou v oku vyprošovati ei
skývu chleba, která nezřídka opepřena bývá notaou
porcí nadávek, aby v několika letech Btali se
2 hochů lupiči a z dívek žecštiny prodajné. Dětí
podobných ujímá se nejmladší spolek pro země
česko-slovanské „Serafinské dílo lásky“, který u
stavil se v Č. Budějovicích teprve 8. března t. r.
a do dnešního dna vznešeno naň 16 žádostí a
proseb, aby ujal se dětí opuštěných a zanedba
ných; ule členů jeho jepočet praskrovničký. Brzy
budeme míti více ubohých sirot, nežli platících
členů. Předsedou „Seraf. díla lásky“ jest vdp. dr.
Kasper. prof. bohosloví, místopředsedy slov. pp.
prof. Kaska 4 velkoobchodník Stecher; ve výboru
jsou mimo jiné ještě pp. prof. Mencl, obchodník
Procházka, pasíř Sobáttinger, prof. Roubal, obchod
ník Tampier, jednatelem je podepsavý, jenž jakož
i každý člen výboru ochoten jest podati komakoliv
bližší zprávy o spolku, jeho účelu a Činovati.
Řádvý člen platí 3 K, účastník 240 K, začež do
stává spolkový časopis zdarma. Vydali jsme ně
kolik tisíc pěkných, kapesních kaleadáříků se za
jímavým obsahem pro mládež a přátele její, jež
hodí ae za odměnu hodoým dětem Při objednávce
nejméně 60 kusů dáme je po 10 h místo 20 b.
Stačí prostě adregsovati: „Serafinské dílo lásky
v Č. Badějovicích.“ — A kterak ujímati se chce
„Seraf dílo lásky“ dětí opnětěných a zanedba

ího

ných? D4 je na vychování do řádných rodin a
dobrých ústavův, a vzbudi-li mu Bůh hojně do
brodinců, vystaví pro ně vlastní ochranovny, Ú- :
tolky a vychovatelny. — Malý doklad na vy- ,
svě-lenou ©Ke konci minulého roku žebral v C.
Budějovicích u slč indusr. učitelky Krainské, jež ;
bydlí společně s něstřovatalkounemocných alč. Hru- ;
kovou, as 9letý otraánek; obě se nad ním ustr-,

nulyj; uevědoace kam“s nim, obrátily se na mne; |přičinil jsem 82, aby otci, který hocha sváděl|

bylo právo otcovské, a sám přiblásil jsem 86 zu
poručníka. Malý Fraatik, jenž během tří let spával
s otcem jen v cihelně, snad asi patnáctkráte byl
policejně trestán — t. j. zavřen vždy nejméně na
48 hodin do kriminálu a kradl, nač jen přišel,
ro:343 byl K toa přímo vybízen vlastním otoem
a zlými společníky, jichž do dnes běhají zde celá
bejna, je nyní ve vinohradském útulkn sv. Josefa.
Nedávno psal mi o něm dp. jkaplan Hoffoan:
„Frantík je velmi hodný, způsobný ,a učelivý
chlapec, jeož nám až dotud nedal ani té nejmenší
příčiny k stížnostem a oprávůuje k nadějím nej
Jepším.“ — Co vtalo se zde a malým Frantíkem,
chce „Seraf. dilo lásky“ učiniti ne s desíti nebo sty,
nýbrž se mnóbů tisíci opuštěnými a sanedbacými
dětmi českoslovanskými; jenom srdečně prosíme, ;

dllo.lásky? +Č. Badějovicíchjeho jednatelFrant.
Jedlička, katecheta při obecné dívčí škole.

(Zasláno.)

Tímto sděloji s veřejností, šejeem svému kollsgovi
vlp. Bosalerovi, kaplanu ve Vel. Onřímé, nikdy čáduěho
pssní neposlal. Tím vyprácena jost lživá správa kolu
jící na Bychnovsku a Kostelecku, jako by vip. Roseler
můj soukromý dopis dru Štemberkoví vydal. Učinil
jsem trestní osnámení na neznámého pachatele, snad
se objasní soudním vyšetřováním, které jiš zavedeno

bylo, jakým způsobem moje privátní, sapečetčné psaní,ressované jinému mému příteli, kterému vůbec do
račeno nebric, dostalo se „svláštní náhodou“ do
rakou dra Štemberky.

V Borobrádku, 20. dubna 1908,
Bedřich Hubáček,

kaplan v Borobrédku.

(Zasláno.)

VWýborováschůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vestředu dno 20. dnbna 1908,o 2.bod. odpol.

v diecásním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiříkova tř.
da č. 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř,
předseda.

Dr.František Reyl,
jednatel.

Cržní zprávy.
VHradci Králové, dne 18 dubsa 108 1 hl

pšenice K 160) —1680, $ita K 16:00— 1640, ječm:
pe K 990—1030, prosa K 0000—000, vikve K 16 20
až 16:00,hrach K 30'00—26—, ovsa K 700—780,
čočky K 85:—až 36-—, jabel K 20 00 —20 60, krap K
2020—20:60, bramborů K 2-80—340, 1 hl jetalového
semene červeného K 140'00—160-—, ruského K 000'00,
1 ,hl. jetelového semínka bílého K 4000 —560—,
máku K 400—42'0, lněnéhosemeneK 29'00—24'0, 100
kg žitných otrab K 14:09—00*00, 100 kg pšeničných
otrab ©18*80—00*00, 1 kg másle čeratvého K 380
"až 804, 1 kg másla převařeného K- —00—0000,
1 kg tádla repřového K 1-60— 1:68, 1 kg tvarohu
0-44—000, 1 vejes K 0"05—0-06, 1 kopa cerele K-00—

K 280—710, 1 hl ojbule K 6'00—8-40, kopa drob.
zeleniny K 0'40—1*40, 1 pytel mrkve K 309—7"80,
L kopa salátu K 480 — 6—, 1 bečka švestek
K 00—0,, 1 hl jsblek K 00.00 —00.00. Na-týd. obilní
trh v Hradci Králové dns 18. dabaa 1908 odbývaný,
přivezeno bylo: 1) obilí: pěnice 26 hektol., šita
28, ječmene 13, ovsa 160, prosm 0), vikve 320, hra
cha 00, čočky 00, jshel 8, olejky 0, jetelov. semínka
3, lněného semene 3, máku 00. — 9.) Zeleniny:
potržole — kop, okurek 0 kop, kapusty 25 kop, cibule
31 hl, drob. seleniny 46 kop, mrkve 34 pytlů,

00 hl, hrašek 00 hl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 8 kusů, podevinčet 498 kusů, kúslat
117 kusů.
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Rozšiřujte
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| Učně
přijme

umělec. závod pozlacovačský

mezarirejte před námi — anebo epíše před oněmi
malými ubožáky dvoří a rukou svých. Za „Serafioské

Jos. Kieslicha v Hradci Král

Doporučujeme
„

: ejlepšimmýdlem jest

ZlatámedailePardubice

Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Aatverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akclová svičkárna a voskárna v MI. Boleslavi.

Ručíme za absolutní Čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30.000.

KŘÍŽOVÉ CESTY
se dřeva krásně řezané neb na plátně malované,

BOŽÍ HROBY
rozkládací v mnoha nejrůznějších formách,

Klečící andělé
a Těla Páně

dle krásných modelů ze dřeva řezané, jemně
polychromované,

z pevné tvrdé sádry
velice levné. =——

Sošky ,„Wzkříšení““
a veškeré kostelní práce v nejlepších provedeních

v cenách nejlevnějších.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
v SYCHROVĚ.

Tři vysoké, užší

abnel, s o ve v

výkladní skříně:
lovně:se prodají.

— Bližší sdělí administrace t | —

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

osla paremeniů
kovového máčimí ve výrobnách nejstaréího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tislce uznávacích referencí a odporučení;—
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Adšebošánívědy: dozlvvné se „vyproňuje.

(orkul
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J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
provedl umělecký závod

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

Cena 8 K franco.
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Spocielní podmikatelství staveb

betonových a železobetonových.

E inýt

FR, dirásek
Hradec Králové.

Provádí rovné 1 klenuté stropy,
základy pod stroje a budovy,
nábřežní zdi, zazdívky turbín,
vodní nádržky, kanalisace, mosty
trámové i klenuté z betonu,
železobetonu a z kamene lomo

vého dle systéma Lleboldova.

|m

:
a m
Kuptesi důkladnýspis: ji)

=JI:výkladnískříně.„k
+F

i

Řada I. Píše J. P, Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po l2 h

Objednávky vyřídí adm. Čas. Úvah o Hrad:i Král.u mm.
Krejčovský velkozávod

VáclavRosa,
e. k. vojen. : Oářednických ústavů

w Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporučuje se etěnému obecenstvu

kuku provedení===oděvů
anglických

a francouzských nejnověj
- šloh vzorů.

| Tovární sklad jemných suken
všeho u. |

anne u, Pelerinydodeště.f 1„ Solidní a vzorná obsluha.

=
-„uj/nsjepejnaři ©1204

=

úředně koncessovaný závod elektrotechnický:

systémprof. Zengra v Hradci Králové.

x * | 8 viceletou zárukou zařizuje a zkouší ©i | Jiíkovatřída254. Jiříkovatřída24.: * *
Zařizováníolektr. světla, telefonů atelogratů. —Dynama. —Motory. — Veškeréoloktr. potřebyme skladě.

a — - a
"DM oa C8 l

M P
: Veliký, akvostný portrét

M

Hradec Králové: Městskýpark. | R Veškerásemenazaručené klíčivost

Semeno požitovýchtrávníků Sejte, dodávánejlevnějiodal eemenář, závod odbor. eemenář. závodFr. Viktorina dokud čas! Fr. Viktorin
v Hradei Králové. (B Žádejte cenník sdarm+ Ej v Hradci Králové.

—=
TABLA

v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

zárokuje vklady 4',9, 5%, až 5'/9/,

příznivějších ZárukaK 656.13957.

a Složní lístky zdarma.
provádí

Společnost byle dne 18. až 23. března 1907
c. a k. Jednotou záložen opětně revidována.

dvorol fotograf

Hradec Králové,
Adalbertinam

FotografienejlepšíI

Fotografování při světle umělém

OP* v čašdé hodině večerní.

LNK
4“

y

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

V
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekylii
všech druhů.

| Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

!

,

1

i

(Patent Langbana.)

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levoč dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.bpřibibběběbpipěběitěběh tětt+ttt

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

440
dnem1, dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna,přit+

XODOOODODOOCXX||



Příloha
Besídka

Česká mluvnice v příkladech ze
života.

Z Hterární pozůstalosti + p. Fr. Andrle, učitele v Čáslavi.

Nauka © slovech.

Kapitola II. — Přídavné jméno.

Přídavná jméns udávají, jaké osoby neb
věci jsou. Aby osoba dostatečně prokázala,
jaká Jest, masí míti po race tato přídavná
jména; 1. křestní Jist, 2. očkovací list, 3. ma
teritol vysvědčení, 4. vysvědčení mravní za
chovalosti podepsané obecním a farním úřadem
a ©. k. okres. hejtmanstvím, 5. výtah z knih
grontovních od pana listovního, 6. výtah rc
dinný z matriky. 7. vysvědčení okresního lé
kuře, 8. průkaz o odbytých státních zkouškách,
9. revers od tatíka, že bo až do své nejdelší
smrti živiti bude. Z průkazů, vysvědčení, vý
tahů a listů takových pozná se důkladně, jaký
člověk jest a může se mu pak tedy směle vrá
titi žádost za udělení nějakého místa s tím
podotknotím, že na něho při obsazování žádný
sřetel vzat býti nemohl, a to proto, že na místo
ono dosazen byl elíva, který ani neví, co ma
turitní vysvědčení jest, poněvadž o něm nikdy
neslyšel, jehož přídavná jména jsvu vesměs
nearčitá, o kterém 8e neví, jaký jest, až když
nadělá hodně partyk a pak zmizí.

Přídavná jména jsou buď trojího východu
nebo jednoho, srovna jako Jidé. Koho žena dc
volí do hospody třikrát týdně, má trojí východ;
kdo lam smí jen v neděli, má východ jeden.
Jsou také přídavná jména přisvojovací, jako
jest zloděj a cikán. Zvláštnost přídavných jmen
jest jejich stupňování a zdrobňování, o kteréžto
vlastnosti vědí jmenovitě zamilovaní, užívajíce
v řeči své jen auperlativů a diminativů: nej
milejší, nejdražší, nejvoztomilejší a opět: he
zounká, maloaoká, pěkňoaoká, slaďuuuká.

Kapitola III. Číslovka.

Číslovky dle významo jsou:
1. Základní: Jednou rancu zabiti dvě

mouchy. Tři muzikanti — čtyři hrubiáni, Ka
povat ze pět prstů. Tistc láter atd.

2. řadové: první.

První láska — krásní snové,
dušinka když dobrá procitne,
žnsne, plesá, z mrákot vylítne
k nebes báni blankytové;
oko vidí nevídané krásy,
ardce tone v moři rajské spásy.
Žebrákova hůl 80 zazelená,
trachlá poušť se kvítím ošatí,
rybákova loď se pozlatí,
bledá smrti tvář se začervená,
nový svět a nové počne žití,
kde sluuéčko lásky první svítí.

Rubeš.

Škoda jen, že s té první krásné lásky
obyčejně nic nebývá než nějaká ta pěkná upo
mínkal!

Jiné číslovky řadové: Páté kolo u vozu.
Již víme, kdo jím v rodině bývá.

Číslovky dále jsou 3. druhové. Těch jest
vůbec málo. Nejobyčejnější: dvojí sakno, troje
děti — a konečně

4. zlomečné, n. p. drahá polovice. Zlomek
tento má ta neobyčejnou vlastnost, že více
platí než celek. Jest to tedy zlomek nepravý.

Poznámka k číslovkám základním.
Svým časem povetala otázka mezi filology,

může-li se také správně říkati o. př. osm a
třicet, čili jest jen přípustno říkati třicet osm.
V takových choalostivých, sporných otázkách
r.shodoje staročeská literatura, a tu někteří
neunavní badatelé po dlouhém a pracném pá
trání ve starých rukopisech nabyli jistoty, že
staří Čechové kladli vědy jednotky před de
sítky. Vychází to z dokamentů bývalých pánů
Franců, kdež velmi zhusta ce uvádí, že ten a
onen dostal pětadvacet, nikdy však se nepraví,
že by byl dostal dvacet pět. Tím tedy záhada
ta jest určitě a neomylně rozhodnuta.

Kapitola IV. Sloveso a příslovce.

Sloveso udává, co osoby neb věci činí, a
pro tuto vlastnost musí se ho člověk více než
obně báti. Hačte sebou — udá to na radnici,
prošplechtuěte něco, ndá to oa hejtmanství
nebo třeba i v Praze; a aby jebo udání bylo
působivějším, udělá ze sebe i příslovce, které
peopomene doložiti, kdy, kde a jak se to stalo.
Nic nedělá člověku větších těžkostí a nepří
jemností, než takové kusé sloveso, jemuš ochásí

to nejpěknější, totiž charakter.slovesa rozeznáváme mimo rod a číslo

takéče ol způsob. 6a — tempi passati. —O Vol
vary, O Velvary! Ještě se ten kámen ve vodě

Bejvávalo, bejvávalo dobře.
O jiném čase těžko mluviti. Přítomný jest

prchavý. budoucí pak neproniknotelnou roaš
kou zastřený.

Nejdůležitější při elovese jest osoba —
první, drahá, třetí. „Já“ znamená osobu první
a tím se dá vysvětliti, proč na světě je tolik
pobeckosti, neupřímnosti a nadutosti. Každé
já jest první a nejpřednější osoba, ty drohé
jscu ta jeu jako nějaký přílepek, ku kterým
není třeba žádných obledů. Každý si o sobě
myslí: „Já svět držím, nebýt mne, ví jen Pán
Bůh, co by se dělo a jak by to ta vypadalo.“

Způsob jest trojí: a) oznamovací, nD.př.:
„Milý otče! Již zase potřebuji peníze.“ Způsob
tento jest vlastně největším nezpůsobem, kte
rémo by policie m“la přitrž očiniti;

b) rozkazovací: „Ať nezapomeneš na Na
vrátila! — —*

c) žádací: „Kóž by tě již zeměpohltila!“
Takové jest zbožné přání příbuzných, vědí-li,
že jest člověk pro případ smrti aspoň na 100
zlatých pojištěn.

Slovesa jsou přechodná i nepřechodná.
Příklad přechodného slovesa jest milovník,
který docela s lehkým srdcem přechází od
jedné ke druhé, dle toho, mnohc-li kde cítí:
Jest to zkrátka přechodaík. Jsou však také
slovesa, u nichž nižádným způsobem uelze
utvořiti přechodník ani rodo mažského ani rodu
ženského. O to se může n který vtec zasaditi
jak ma libo, vše zůstává marným. Ať se na
hlava staví, ať se stropu chytá, zaří, hromoje,
vyděděním hrozí: jako když hrách nazeďhází,
8 v odpověď na své láteření uslyší jenom:
Vezmu já si chudobnou dívčici, třeba měla jen
jedno kytlici. A matioka může proviti, varovati,
zakasovati, dceruška to vyslechne a nemá nic
pilnějšíno než vyhled:ti příležitost, abybezky
za tepla svému Honzičkovi mobla průběh celé
konference vyzvoncovati.

Zlá, Jeníčku, zla rada|
Pravila panímáma,
až ty přijdeš k okénečku,
bych ti neotvfrala.
A já to neudělám,
proto, že tě rádu mám;
až ty přijdeš k okénečku,
pěknou hubičko ti dám.

Potom dělejme přechodníky, nebo pře
choduice!

Přechodná alovesa <ynikají tím, že ce jich
dvojím způsobem potřebovati může: činně a
trpuě, oa př.: Zeť napálil tchána, zeť byl od
tchána napálen a obráceně.

Dle rozdílu časového dělí se na dokonavá
a nedokcnavá. Slovesa dokonavá přítomného
čaen vlastně nemají. Slovesa taková jsou jako
stvořena pro dlužníky, zaháleče, advokáty a
generály, kteří s ročením až příliš obmezeným
užívají pouze jeo tvaru budoucnosti. Dložník:
zaplatím; lenoch: nodělám;advokát: vysekám;
Geuerál: avítězím.

Kulturní hlídka,
Hýmutí víry — postup pověry. Marně snaží

se materialisté vtlačiti lidstvo do uzavřené, pevné
tvrze hmotařetví. Historie stále více dosvědčuje,
že krajně materialistické snaby jsou útočením na
přirozenost lidskou, že dovedou sice duše mrzačiti,
ale nikoli jarým zápalem pro dobro a krásno
padchnonti. Nedovedon ukojiti vyšší tužby, hlásící
8e stáje a stále o svoje práva. Již v našem listě
zazpamenáno, jak samy protikatolické listy vidí
ve vítězícím materialismu francousakém černou
příšeru soamenající pokleslost. Leč člověk zbavený
nepostrádatelné ideové opory najednou tápavě bledá
sem tam, čím by mob] žízeň duše ukojit. A ne
přikloní-li se k pravé víře, od níž odpadl, pokouší
89 nalésti útěchu v pověře. Nemá-li lék, hledá
aspoň letkvar, nedává-li se mu balsám, aspoň
shání mastičkáře,

„Nár. Listy“ sdělují 17. t. m., že v Paříži
přicházejí nyní do módy — spiritisté. Henri Ro
chefort ve světoznámém „Figara“ píše: „Dostávám
nyní depně pozvání k tajemným schůzím, v nichž
má člověk příležitost za záclonou pobladiti lebka
alavnýcb zemřelých nebo stisknonti ruce proslalým
tanečnicím nebo zpěvačkám, jichž památku chová
potomstvo v úctě. V těchto domech, kde se ne
vazují osobní styky se záhrobím, táže se domácí
paní přívětivě, s kterou proslavenou osobností se
kdo chce baviti... Dámy spisovatelky dávají
přednost madame de Sóvigne. Nejvíce však volán

bývá duch Napoleona L“ — Tak se aj tedy
čilejší, nejvsdělanější se všech měst avěta. V místě,
kde nejsurovější pošklebky sypou se ea hlavy ka
tolicky smýšlejících lidí, roztahuje nerušeně dioubá
svoje ohapadla pověrai po lidech velice intelligent
ních Pokrok? P P ©

Masaryk si sase sakritisoval. A to opět ta
kovým způsobem, aby obbájenby jeho osobníma
Jestát, af už 1ím trpí zásadovoat, důsledaost a fi
losofická opravdovost jakkoli. Zbyš, pokroko, jen
když nebude ubrán ani jeden paprsek z pozlátkové
glorioly Masarykovy! M. v uražené ješitnosti bodné
podrážděně zaryl do Ar. Nováka proto, že týž
odvážil se míti voloější názor o frazich Masary
kových. To byla veliká smělost! M. má právo
kritisovati všecko, každého; leč užívati téhož práva
proti Masarykovi, toť drzost.

A tak místo nutoého sebezpytu, který jest
vlastné natný pro každého učence, M. hleděl zte
pati Nováka dne 10. t. m. © „Novině“ — žurna
listickou filipikou a la „Právo lidu“. Novák věsk
v „Přehledu“ ze dne 17. dubna chytil filosofa do
kleští věcným rozborem jeho podráždévých a uboze
pichlavých nájezdů. Mímo jiné Lapsal: „Zda může
býti větší literárot bolestí než ta, že učenec a
spisovatel významu Masarykova a takovou po
vrchností a nískostí hlediska soudí o daešních
sporech literárních; Že místo doložených a pro
myšlených soudů klade paušální a ledavylé nápady;
že své odpůrce nekritisuje, nýbrž uráží; že po
sléze píše slohem tak jalovým, novinářským, ba
nálním, jehož příkrasou má býti — bezduchá slo
vácká anekdota po způsobě Kosmákově? (S do
volením. tak nejapných anekdot jako realisté nebo
socialisté Koamák neužíva). Pozn. Obn.). . Neptá
se, který mravní rázor představoji neb hlásám,
nekritisuje moje práce a tohoto hlediska pro mc
ralista jediné oprávněného, nýbrž jako pedantická
gouveroantka dává mně známky ze slušnosti,
opravdovosti a pravdivosti. Při tom posuzuje mne
nikoliv dle svého vlastního rozboru, nýbrž na zá
kladé úsudků J. Vodáka a E. Sokola. Všecky ná
sledující výtky četl jsem už dříve...; elašaému,
opravdivému a pravdivéma professora M. stačí
opsati nedoložené, neb nesprávné úsudky cisí.
(M. dovede ještě jinší věcil Vždyť skritisoval
katalickou úvahu historickou, aniž by ji byl četl,
jak z jeho kritiky zřejmě vysvitlo! Pozn. Obn.)

Vrcholem všech útoků statí prof. Masaryka
jest psesus o tom, jak provádím chytráckou Jite
rární politiku. Ruku na srdce, vznešený prorokul
Víte, koho jste obvinil z chytrácké literární po
litiky? Mne, jenž otevřenými, příkrými a bez
ohlednými soudy v „Čechische Literatur der Ge
genwart* jsem proti sobě obrátil celý český lite
rárcí svět... V kritikách dostalo se mně místo
věcného rozborn osobních urážek; lidé přerušili
přátelské styky 8e mnou; Časopisy zavřely mně
své slonpce; nakladatelé vrátili mi práce a smlouvy.
„.. Nyní přichází někdejší vůdce naší mladé
Generace, ještě čerstvě postříkán blátem a slinami
utrženými při příliš horlivě bovbě za manlátem
a žaluje si do mne, že bředu soudobou politickou
a mravní kaší... . Je-li však nějaká spravedlivost
v literárním vývoji, musf po letech nastati hodina,
kdy uzná se, že tato mravní a literární kaše,
kterou mně prof. M. vyčetl, byla podobua poněkud
té živné, sytící kaši, kterou rozdává Bílá Panf na
českých zámcích. Vědyť i teď v době regliutic
kých štvanic a stranických zmatků jsou rty lačnící
po neodvislém kritickém slově,“

Tak! Teď o realistických štvanicích slyšíme
i z úst pokrokářových. Dříve bylo k nim panstvo
hlucho a slepo. Když se štvalo 8 krajní nespra
vedlivostí vůči katolictru, proti tomu neměli „ne
siranní, rozvážní a jen pravdu hledající“ kritikové
nic. Teprve když sami dostali nespravedlivě po
hlavě od pcdrážděné ješitnosti „realistické“, opa
kují zvolna pravdivé úsudky — po „klerikálech“.

Václav Matěj Kyamerius a moderní zásady.
Ant. Rybička Skntečeký pečlivé sepsal životopis
velezaslonžilého učitele lidu, nezištného šiřitele
českýchknih, zbožnéhoučence.Vyjímámez cenné
práce té některá zvlášť zajímavá mista, připojujíce
vlastní poznámky.

„Prvního vychování a vycvičení v základ
ních pravdách náboženských dostalo se Krame
rlusovi v domé jebo rodičů, o dobré zvedení dětí
svých nade všecko pečlivých.“ — Dobří rodičové
ani nevěděli, jaké násilí páchali na abohém děcku
v tehdejší osvícenské době! Vždyť přece ayní po
krokoví učitelé json přesvědčeni, že dětem rodiče
nemají vštěpovati svoje přesvědčení nábošenské.
Takovým vyučováním duch dítěte zakrní, ubohá
dušička se tím nutí do svěrací kazajky.

„Když pak dospěl k vyšším vědomostem,dán
na tamní gymnasium, kde tebdáž vyučovalikněží
z řádu tovaryšstva Ježíšova. Skončiv s dobrým
prospěchem r. 1776 studia gymnasialní... “ —
Dost. Kramerins žákem jesuitů? To mu měli ra
ději ukazovati paprsky osvěty v komíně. Ti jesnité
mu jistě tolik koptu do hlavy nasypali, že se
s úžastého tmářetví po celý divot nevspamatoval.
A to še mohl etudis gymnaaijní « dobrým pra
spěchom dokoněiti?

„Jeho možvý, avšak příjemný obličej krášlily
veliké modré oči, s ujehěo zářila přívětivost a
ardečnost ... Celé jeho zevnější chování a spů
soby byly lahodné, přitom prosté všeho mallóher
ného pitvoření a poklonkářství“ — Ubobý Kra
merius! Myslil, še podporuje pokrok a zatím



jakým byl spátečníkom| Vidíme před sebou vzor
moderníhoučitele lidu. Nedastadovavší mladík
8 radou mašlí na krku mhooří očí, s nichž blý
skají jiskry šíleného fanatismu, staví se do be
Pecké pózy, k vůli potlesku davů seká nemilosrdně
do „byrokratů“, poklonkuje úlisně přemocnému
pásu, rodému vojsku — staví se jako „taky-pro
jetář“, aby pak za svoji ukrutnou námaba shrábi
tučný bakšiš,

„Obrátiv jiš v mladosti ducha svého k uši
tečaým vědomostem .. . stal se brsy mužem dů
kladně vzdělaným, opatrným a vytrralým. Ovšem

nika mnozí z tehdejších učených . . . nadmeriosa; avšsk čeho se ma v gpůsobu tomto
nedostávalo, doplňoval neunavnou pilností, podiva
hodnou vytrvalostí a praktičností.“ — Jaký to
byl naivní dobráček! Teď platí jioý kurs. Nyní
propadlý astadent, který v „spravedlivém rosči
lení“ zoufá nad změklými mozky „pedantských
profesaorů“, těší se větší pozornosti než Tomek,
Kalousek a jiní vážní pracovníci.

„Kráčeti cestami křivými k vyměřenému cíli,
úakokem, osočováním a jiným nechvalitebným spů
sobem chtět zvítěziti nad sokem svým, vymetívati
se sa utrpené bozpráví a spláceti zlé zlým; vše
to mu bylo mrzkostí, jíž nenáviděl z hlabokosti
srdce svého . . . Přitom byl vědy skromný, ne
yychloubal se zásluhami svými, nýbrž bleděl vždy
splše šlechetná předsevzetí a dobré skatky jiných
vychvalovati. Také nedal se lehce k bněvu aneb
nějakým surovostem popaditi; sebe brabší urášky
nesplácel ničím, leč krátkou, trefnou nezřídka i
bumoristiokou odpovědí“ — Zkrátka počínal si
ukoro jsko pověstný český Honzíček. Do světnice
toboto chudáčka nevaikla ještě spasitelná zář
masarykovské epolečnosti, která z uražené sobě
libosti dovedla nadávat jako koňaři na trhu. Ob
mezenému jeho duchu stačila zcela morálka kře
stanská, on netoužil výše, jako touží ostrovidové
realistické školy. Proto vůči protivníkům neužíval
ušlechtilých výrazů, jako: černá banda, darebáci,
moralistní bestie, Špinavé prsty, svinstvo, vráně a
pod. Nebyl ještě morálně tolik vyspělý a proto
nemohl tolik zušlechtovati jsko ti lidé, kteří jsou
oyní prokvašení realismem. Docela se zapomněl
metit špiclováním, cikánským lhaním a násilným
překrucováním amyslu slov protivníkových.

„Chovuje se vůbec tak, jakž křesťana a lidu
mila slaší, vedl i ve své domácnosti život pří
kladný, jsa milované choti své laskavým manželem,
dobrým rádcem a věrným pomocníkem ve všech
záležitostech ©domácích, dětem svým pečlivým

- otcem, příbuzným vědy ku pomoci ochotným pří
telem a dobrodiocem, čeládce a ostatním domácím
starsstlivým hospodářem a příkladným pánem,

nosti a pořádku napomínal.“ — A to že byl člověk
pokrokový? K vůli většímu blabu a spokojenosti
svojí choti měl jí nejčernějšími barvami líčiti, jak
jest v soudobé společnosti ujařmována. Měl jí
vykládati nutnost rozvížítelnosti manželství. Dětem
avým měl říkati, že vděčnost a úcta k rodičům

j est sastaralým copem Bylo také jeho povinností
Čeládce vykládati, že vyučování náboženství ve
škole znemravňaje. Mohl sice čeládku vlastní

- hodně vyssávati, ale na jiných místech měl před
dělným lidem líčiti barvami nejčernějšími, co všecko
skusí dělníci od zaměstnavatelů, kteří jsou skoro
vesměs největšími vydřidachy. A kdyby byl po
přednášce každému ještě stiskl ruku, byla by se
sláva jeho demokratického a bumanitního ducha
rozlétla víc, než kdyby několik ubožáků bez hluku
a vydatně penězi podporoval. Zkrátka Kramerins
nerozuměl sám sobě.

A © učinil Krameriuspřed svou smrtí? „Cítěkonečné na sobě, že se přibližuje doba, r kteréž
mu bude loučiti se navždy s milovanou rodinou
vou i drahou vlaetí českou, požádal dne 21. března
svého přítele, Fr. Faust. Procházka, tehdejšího
ředitele gymnasií a bibliotekáře Pražského, aby
ho důstojně připravil k pouti nadsemské. Drahý
dev potom z rána přijal z rukou Diviše Jobna,

„provinciála dominikánského, svátosti umírajících;
takto posilnůn zůstal až do své poslední chvíle
sobě vědom a mysli neobrožené, zemřer tébož
ještě dne, 22. března r. 1808.“ — A to že zemřel

ový klerikál jako muž mysli neohrožená? Volat
sobě kněze na pomoc! A tehdy, kdy Ronese

auovy a Voltsirový spisy byly přímo hltány! Měl
raději nasekat bodně dluhů jako jeden pokrokový

ečitel, atřelit se na Letné a prohlásiti vposlednímdopise, že si nepřeje olrkevního pohřbu. To by
byl dokázal jinší brdinství!

Píše ne o vážném „národním nebezpečenství“;

p hrozí existenci národa veliká pohřomaz katohnutí; toto jest prý otravou, zkázou našeho
„lida. Tak blésají listy přislubující gormanisujícím
židům. Naže — Kramerius za veliké podpory vla
steneckých kněží náš národ křísil ze mdlob. Tito
mužové se ožebračovali k vůli národu, vydávali se

dování. A když nesmírnou námahou pří
pravili lidu skvostnou tabuli, zasedli k ní zištní

Měivuíci, kteří si ze svého „vlastenectví“ nase
veliké jmění, ulevajíce si nadávkami na „klo
*, Podivno! Jak dloubo jiš ta církev náš

. „otravuje“ a přece jej dosud svým „tra
vičstvím“nezničila|

Dr. Musil na druhou výskumnou ,
Z Cařihradu dolls správa, že sultán vydal zv
toskaz "ístokrálům v Syrii, Mozopotamii a v ú

zemí Perského zálivu, $by podporovali proslulého

dra usila na jeho druhé
výzkumněcestě,Klerou do krabitevBoj
bližší době. — Sultán udělil dru. Masilovi řád
Motidije IL tř. s hvězdou v odměna za zásluhy,
Jichž ci náš učenec sískal prozkoumáním dosud
neanámých končin západní Arabio.

Tedy i samo málo kultarní Turecko vzdává
okásalý hoid českému učenci. A u nás? Pokro
kářeké a rudé listy místo ocenění obrovské
práce vědecké vlastního krajana — roní kroko
dýlí slzy nad „spátečnictvím“ katoliků, vymýšlejí
Be nestydaté lži. Slubové židovatva činí se v tu
pení všeho katolického ještě víc, než jim jejich
semitětí principálové poroučejí — jen aby do
kázali, jak věrně slouží. A na drahé straně po
vykojí cosi v vlastenectví a s vážnou tváří vylu
čají katolické Čechy s národa.

Masarykova „Naše Doba“, která tak ráda
liěí brůsy zpátečnictví v katolickém táboře, mlčí
o dru Masilovi jako zařesaná. Chápete ten fans
tický vztek, který dovede i nejlepší vědu hodit
pod stůl, jer aby udržel čtenářstvo v mylném
domnění o kulturním životě v církvi?

Vedělanost ve „svobodné“ Italit. Italie nyní
čítá skoro 34 millionů obyvatel. Z těch jest 17
millionů analfabetů. Tudíž více než polovice oby
vateletva neumí tam Číst a psát. Jak daleko jsme
v Rakousku a zvláště v Čechách před toa zemí,
která se přímo svíjí pode jhem zištných zednářů!
Což aspoň za zkonfiskované jmění duchovenské
nemohla Italie postaviti škol více? Což jest tam
tak zle, že učitelům pravidelně se dostává men
šího platu než pražským metařům?

Školský obzor.
Katolický školský německý ve Vídní

má nyní 82000 členů Loni přistoupilo k němu
plných 16.000 novýchčlenů. Jak jest tomuu nás?
Na Moravě nastává dosti slibný rach. V Čechách
dosnd málo života. — Záleží-li německému spolku
na záchrané katolických duší, snad by svému ně
meckému vlastenectví nijak nezadal, kdyby aspoň
morálně podporoval apravedlivý požadavek českých
škol ve Vídni. Maoho českých duší tam nábožensky
byne právě proto, že není o jejich vzdělání v ma
teřském jazyku řádně postaráno. Až by křesť. 50
ciálové zaujali naprosto spravedlivé stanovisko
k oprávněným tužbám českým, ta by rudá armáda
ve Vídni, která v praksi chová ge k češství ma
cešsky, povážlivě prořídla; čeští dělníci by sesllili
značně protisocialistický kádr.

Vopurný šák soudně potrestán. „Plzeňský
Obzor“ ze dne 5. února t. r. přináší tuto vysoce
zajímavou zprávu: „Jistý učitel v P. vyvolal žáka
pokračovací školy a poručil mu, aby vystoupil
z lavice. Žak se protivil s neuposlechl. Učitel sa
žaloval žáka u sovdu, a vzdorovitý žák odsouzen
na čtroáct dol do vězení. Žák se odvolal, ale vyšší
soudní instance potvrdila rožendek z toho důvoda,
že učitel, když při vyučování dozírá na táky, vy
konává takovou moc ve škole, jako úředník v úřadé,
když provádí nařízení vyšších úřadů. Dle toho
dlužno pokládati odpor proti učiteli, když vyko
nává svoje právo a svou povinnost, jsko odpor
proti státní moci, který sluál trestati podle 6
136. tr. z. — Jest potřebí tento případ dobře si
zapamatovati. Posud někteří tatikové myslili, že
jejich synáčzové mohou trestati a drátditi učitele
die libosti. A jestliže učitel, jehož míra trpělivosti
jest konečně vyčerpána, zuvilého a rafinovaně jíz
livého nezbedu potrestá, pak — inu pak tatík
stará se ještě ke všemu o to, aby nčitel přišel o
existenci. Nechť se tedy učitelé brání zrovna tam,
kam je vleče často jako „provinilce“ vypočítavý
a mstivý tatík. Nenalozne-li úmyslně štvaný a
drážděný učitel ochranu jinsk, žádoý slušný člo
věk mu nemůže vytýkati, jestliže se uteče 0 po
moc k sondu.

Případ nadučitele Konečného, který discipli
nárním senátem zemské školní rady moravské pro
hrabé porušování povinnosti vyačovací a protiná
boženské štvanice byl degradován na učitele, vy
nesl na veřejnost také jednu podrobnost, na niž
třeba duchovenstvo naše důtklivé upozorniti. Ko

nečného přes odpor inspektora 4 edn činitelůdostal na ono místo „pucováním klik“ jeho krajan
farář. Je to to naše nešťastné, praostadné pro
tekcionářství, že ze zoámosti a všelijských podob
ných příčin protežují se do úřadů lidé nehodní,
nám tajné neb i veřejně nepřátelští, kteří vyšpi
bavše se po našich zádech nás i naši věc kde

mohoukopají Tohle není milosrdenství, to jehloupost, bazločin! Zvláště když pak naši lidé
nevtírajíce se o protekci zůstávají odstrkováni.
Mnozí kněží u nás trpí zrovna jakousi protekční
manií, nepřesvědělvše se o hodaotě žadatelů, ba
borší se na ty, kdo jim glepě nehoví, s pik ns
Hkají na — movděk! — Hlídka r. 1908, str. 294.

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací a podpůrné práce.
Jakou mají rudí úotu před cisím přesvád

čenkm,0 tom-podává důležítoo správu brněnský

„flse“ doe 17. 6. m. V pátek 10 £. m. přišel
do továrny adamovské František Vápeník, to
vární dělník; a řekl přítomným soadrahům, še
bude sloužiti mši. Velké rysovadlo sloužilo mu
za oltář, několik cárů za ormát — oa sáda mu
soudrazi adělali velký kříž; pak vzal želozoý
katich, model. Z desky si udělal patena a s pa
píru hostii a začal aloužiti; dva soadrusi mu
ministrovali. jeden z Vranova a drahý dosod
nezvěstný. Zvonilo se. Koiha se přenášela, bylo
evangelium, obětování, posdyjhování i přijímání.
Po přijímání se zvonilo, a někteří soudruzi při
klekli, bílí se v prsa a z rakou Vápeníka při
jímali připravené od něho kalaté bílé paplrky
a pak za chechtoto je vyplívali jeden na dru
bého. — Socialistický tisk ovšem dovede hor
livě k takovým projevům „koltury“ připravo
vat. V jíslivosti a uličnictví ovšem dovede ši
roké massy vzdělávati kuždý. Radý tisk napoví,
socialistický čtenář už ae dovtípí. Těžšímovšem
úkolem by bylo zfaoatisované davy přiváděti
k ušlechtilé snášelivosti a vyšší kultoře.

Jiš je prohlédli. V Aussee konaly se volby
do okres. nemoc. pokladny. Dosad byli tam
pávy radí. Nyní však velikou většinou svolení
kandidáti křesťanského dělnictva. — 12. t m.
volil se výbor vídeňského spolka hudebníků.
Bocialisté utrpěli velikou poráško. Vůdce opo
sice proti tyraoskémo vedení, regenschori
Schmidbober, zvolen za předsedu; dosavadní
radý předseda Jindřich Fischer dostal méně
asi o 100 hlusů. Též ostatní rudí kandidáti
zůstali se svými hlasy u veliké menšině. Zkrátka
Němci se probouzejí z opojení stále více, po
něvadě je skušeuost poučaje stále zřetelněji,
jak rodí sluhové židovstva málo ve starají ©
zájmy chadých a atlačovaných. Jen dobře slo
dovat a přemýšlet! Na př. v rodém ostravském
„Docho Casa“ (v čísle z minulého týdoe) jest
24 židovských insertů. Ergo, soadrazi, podpo
rojte židovskékapitalisty|

Zase variant svobodomyslnosti. Ve Švechatu
bylo založeno platební místo (skopina) Bociali
stických holičů. Ale radá činnost tam brzy
usnula. Tadiž místní výbor soc. demokratický
vydal káravou a vyhrůšnon vyhláškou. Praví
v ní, že boliči považují se za něco lepšího než
ostatní dělnictvo. Oni nosí (brůsa!) pěkné Šaty,
a za malé- zpropilné moboa u někdy i musí
vyseknonti pěknou poklonu, nechtějí-li býti od
mistra propuštěni. „Aby však i tato vrstva
dělnická ze své dědičné nemoci byla vyléčena,
nalehavé všecky soudrohy žádáme, aby od ho
ličských pomocníků vždycky žádali průkaz
příslašnosti k organisaci, a jestliže tento ne
může býti podán, aby zpropitoóho nedávali.
To má býti prostředkem pro takové lidi, kteří
ještě nevědí, že též oni jsoa povoláni bojovati
v řadách mezinárodně 8organisovuného děl
oictva proti tmářům, otroctví a vyssavadství,
jakož i pro svobodu(!!) a lidská práva“ —
Tak! Jako nakladatel té výzvy jest podepsán
svudrub Menschik, skladník konsamního spolku
NVorwárta“.

Ó násilném duchu rodého provolání ne
třeba šířiti slov. Zajímá zde hlavně však výtka
slušného ošacení holičů a jejich zdvořilosti
Pravý radý soudrab přece má všesko utratit,
aby chodil pouze v modré bluze (nejraději roz
trbané); tak su spíš jeho bídě uvéří. A pak
zdvořilost? To ja přece jedolm z hlavních břícbů
proti radému vedení, které tak pečlivé vycho
vává socialisty v pouličním brobiánství.

Jak rudý konsumní spolek „Vorwárte“ vec
Vídní lidská práva dělniciva podporuje. Zamůvt
naní dělalci v „uzenářském oddělení“ mají pra
covati dle amloovního tarifa denně 11 hodin
(tedy nikoliv 8 bodio). Ve skutečnosti. věsk
soc. dem. prácedárci Karpeles, Skaret atd. je
natí pracovati 17 až 18 hodin denně. A jaká
Jest mzda jejich? Dle tarifu má poslední to
varyš obdržet týdenní plat 12 koran, ale ve
skatečnosti dostává jen 6 aš 8 koron týdaě.
Prodavačkám strhají z jejich platu týdaě B K
64 h. D)iníci musejí již o 2 hodině v noci
vstávat, den ze dne — ani neděli nevyjímaje.
Klida nedělního v koneamu oeznají. Když
„Christlich-3ozisle Arbeiter-Zvitung“ důkladně
posvítila na podpůrnou čiunost toho konsumu,
začali se hájiti soadrazi účedoími opravami.
Leč málo platno. Křest. sociální list hned sa
opravon otisk) snova zpráva o pravém stavo
věcí. —

Koncert rudé kapely. V Plsko měla se ko
nati 30. t.m. vhotelu „U zlatého kola“ sobůze
katolické organisace. Socialisté ve spolku s a
grárníky natiskli svláštaí protikatolické Jetáky.
Rudí obsadili před 2. hodinou vchod do hotelu,
tak že našinci sa sarového spílání jejich mu
sili se prodírati. Katolíků přicházel počet ve
Jiký. Agrární poslanec Rataj staral e pečlivě,
aby „protiklerikální projev“ vyzaěl úspěšně.
Vládní zástupce hned dával na jevo —že achůsi
takble rozpasti. Myslíme, že se měl spíše sta
rati o to, aby nezvaní radí janáci popřáli na
šinodi trochu svobody. Všdyť přece ga drobé
straně četné socialistické echůse důvářné ne
byly nijak v Plska od našinců račeny. Ale —
také p. komisař echůsi rospaetil. V tom ji



socislisté, rostříštivše ekleněné dvéře. vrasili
jako synové temué Afriky do sálu. Poslanec V.
Myslivec poukázal napřívětivý poměr vládních
orgánů k snc.demokracii.Socialisté. řvali jako
při iodlápském útoku. Zástap vyhrnul ce na
náměstí, kdež počal řečniti sluba ze sociali
stickébo konsuma. Velice opatrný a k sociali
stům vlídný p. komisař stábl jej s kozlíku
kočáru dolů, aby — inu aby sondrub neměl
pro neoblášenou řeč odjaké opletání. Při ta
kovém nebezpečí přece nechtěl čekati na fankci
etrážníkovo. Leč socialista toboto přítele od
strčil a řečoil dále. Na katolíky pliváno, byli
tfráni a hrabě insultování, pokod se ocitli
v bloučcích Adlerovců. Opodál smáli se spo
kojené žídé. Vědyťtjejích sluhové vyvíjeli svoji
službu tolik horlivě. Kovář má proto kleště,
aby se sám nesgpálil. A žid nemusí nyní nikde
osobvě štváti proti katolictvo. Má svých žold
nářů z křesťanské krve zrozených dost u dost.
Někteříkatolíci odebrali se pak do spolkového
domu, kdež k nim promlaveno; i tam hleděli
ne rudí junáci vedrati ale byli odražení.—
Tak vypadákatolická svoboda v „zklerikalisc
vaném“Rakoosko. Pace Masaryko, uspořádáte
tagy někdy schůzi proti takovému těrorismiů ?
Váš „Čas“ jest při takových ukázkách sočja
listických projevů svobodomyslnosti nápadně
aamlklý a raději slídí všemožně, jak by mohl
viniti z násilnictví katolíky.

Socialistická kuchyně špatně šiví. Rodí za
ložili ei v Ubrách spolkové kuchyně, aby ne
podporovali „vyděračné byrokraty.“ Ale ajl
Zlé následky radého hospodářetví. Pří pro
hlídce knih shledáno, že správcové moderních
kuchyní nasekali přes 10.000 K dlabů. Když
jim pak nikdo nechtěl dávati na dlah, pro
hlásili socialisté konkurs.

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovemstvm doro

Jaji si nabídnouti

přavé přírodní vína K oděli mše SY

Lissánské I. druh 88 h, II. druh 76h za 1 Jitr.
BlattenskéI. druh 72 b, II. druh 64 h za1 litr
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 h za1 litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejících z Brionských ostrovů),
MY“zašlu zdarma. "JB

ALOIS ČÍŽEK,
ss majitel vinných sklepů m

v HUMPOLCI,
e. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klá ter
král. kanonie Praomonatrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.—A
Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloise Číška
všem farním úřadům doporačajeme. Není třeba vy

hlydávati firem cizích, kdyžmbemo dostati dobrázaručená vína doma. D'kanský úřad v Hampolci.

Obchod víaem páně Čížkův v Humpolci svým
p. spolubratřím s nejlepším svědomím nejvřejoji do
oručojí. Mox Škodá, farář v Branišově

Se zaslaným vínem Brionekým jsem úplně apo
kojen. Jar. Dloubý, farář v Lomkovcí.

" Závilka Vaše mně úplně vybovuje,
J. Janek, úředník v Libochovicích,

Za Brionské víno vyjadřuje úplnou avoji spe
kojenost V. Kojslar, farář vo Vilímově

anp
Josef Ježek,

elektr. a sport. zárod
v Hradci Králové.

Logitima0e ne
do důvěrných schůzí

dle 5 2. shromaždov. záko
í ze dme 15. listopadu r. 1867

a dostati 1seJevně u

1 Biskopakéknihtiskémě7HradciKrálové,

Založeno r. 1850.

Vyrnamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborné dílna pasiřskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
utelních nádob se stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožnémo
mi dodatí velodůstojnému du
chovenstvru práci trvalou A
uměleckou za ceny příměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskeu Milostí rerile
vány

Mešuí nádoby jen v ohmi
ulatím za ceny velice levné.

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

: Vše zasílá:u jen posvěcené,

Vzorky, :. spočty, i
> hotové kuší na kufrosbo

se zašlou.

Chudělm kostelém mošnosplácet bez přirážek.
PRE“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. fil

Prosim voledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvéra závodudomácímu.

Spolkům doporučují rychlé a levné provedení od
10 ků okorých atd.

V
X 685 X 685 XG8IX G8 X 883 X

ŽJan Horák, ?Xsoukenník
v Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uumámÍ zvláště z kruhů vele
Jůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
e'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení,
Učište, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XG8DX G8DKCBIX C6 X

Mřeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská. knihtiskárna,

685XBBXGB3|IXI

C. k. místodržitelstvímkoncessovaná,

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

; výrobní závod :

všech kostelních paramentů, Ř
praporů a kovového náčiní.

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

K. n »Ů
Netst, bitny. komisí dporočný

umělecký závod
Jos. Kieslicha

v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, Kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s ploým zřetelem na původní sloh. Krásné umě

Jeské sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.bezplatně. Mírnéceny a solidnost závodu dosvěd
čují četná píšemná uúznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papírnický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.
== Závodzaložen1891.Z

J0S. SOUDILA
fo závod řezbářskýv Hradci Erálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v kařdém alohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

WMP“Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Realitní kancelář

Inž.C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporáčuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, dómů, stavebních mfet, dolů, to

Váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak techsické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

) Největší a jak vnitrozemské, tak
reniční.

Manrelář „Hótel Hyrěis,
í Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
0.0000 ee

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéme ducho
venstvu a Sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacováví

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoš i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se naje

zajících za ceny mírné — Taktéž dodávámeglá
nová chrámová zařízení

v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty shotovuji úplně (|
k ústnímu jednání dostarím se na požádání tatáž

hez nároku na cestovné.
Mooho pochvalných uzmání po race a bromtavá

státní medailie z výstavy v Pypdalinjch.

SMY*>Závod založen r. 1808. "ag



Va a JettZS ake, | Jentouto"dh | známkou
baké opatřené

ař
šumivé =-limonádové =
t bonbony malinové,

oltronové, jahodové
třeškové a mařínkov
: ohuti ;

jsou nejlepší.
První českáake. spol. na orient. cukrovinky
a čokoládu(dříveA. Maršnor)KrálVinohrady.OZO.

Jediný závodina: českém severovýchodě.

ArnoštžDvořák,
bandažista a rukavičkář

v Hradei Král, Velké náměstí,
vedle krajského soudu

odporučuje veškeré drah ybandaží jako“

průtržní pásy, pupeční pásy,
břišní pásy pro dámy, přímidla

pro dívky, podpínadla a j.

Objednávky vyřizují sepřesně, rychle
a nenápadně iéž dle míry stačí

pouze udati druh.

SG- Oprary"0
se provádějí co nejrychleji.

Závod založen roku 18853.

Pánům sklenářům A Zahradnínum

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 cm po 16phal.
2896 „ „12
2494 „ „10,

50 kg tmele sklenářského <a 0 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus ÓK.

Dodání kamkoliv drahou.

klady tabalovéhoskla.

Hradec Král.,+ IK.V. Skuherský,
= protihotelu„Merkur“Z

hd P

PAMÁTKY|
na |. sv. přijímání
=E-sa zpověď =

ve všech cenách,

česky nebo německy
a u velikém výběru nabízí

český závod

Em. Werner,
tv. Jos. závod dovotionaliomi

a paramenty
V BRNĚ.

„Vzorky franko! ©Obratem!

Ve prospěch sirotčince

„Ustav sv. Josefa“ v Zašové.
V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.

2300800030606

mg- Každý "98

křesťanský dělníC
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce.“
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.
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Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásoboný aklad

hotových pomníků leštěných
pánům kovpěchtivým k laskavému sblednutí.

k: Mramorové zařízení
—: pro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

leštěné práce provádějí se v mém závodě, 0
čemž kuždému možno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporečují obecenstvu náhrobky bo
tové, zakoupené ponejvíce u němec. frem.

Raštodáti přednostdomácímuzávodu.
Abych podal důkas svojí průmyslové zdat

nosti, upozorňuji, še možno v mém odniko
kovpiti leštěnýžulový náhrobek již od 100K

počínajíc.

Veledlelejnému

duchovenstvu!

Jan Staněk, Zzsků
Konviktské prožk úpbrrt pasiř speciolné na kost náčiní, d svoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
A| sklad ve vlastní dílně ručně prace

vaných kostelních nádob s
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

. py, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky,nádob.y at d, věs
v přesném alohu církevním. Staré
předměty znova opravuje v původní

latenci a jem o okní šlaté a stříbří. Na požádán: hotové
ráce na ubáaka, rospočty, nákresy ueb cenníky fraako.

veškeré výrobky a placení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedou: 3d nej

jednodaášíhodo nejstkvostnějšího. Sonda kostelům úleva v placení. Více uanéní po ruce. Népresovaná vý
robby bezcenné. Ve posílám jiš posvěcené.rodnáSe"E

Palmy
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře před
-sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

Na

zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

ao
8 První výroba
o věžních

Ď snad8é 4/ hodin
o .
Ó v Čáslavio
© KARLA ADAMCE,

© dodavatele na biskupský kostel v Liroměřících a četných jiných věžových hodin, na

č městské jatky v Praze atd., odporuču © sek vyhotovení všeho druhu věžních hadin
Ó se zarukou. Pro nemajetné obce na splátky;

O cena levná, jakost výborná,OO000000000000000

Prodám vilu
se zahradou ovocnou a domek
s polnostmi u silnice blízko
stanice dráhy a budovy ná
dražní nedaleko Hradce Král.

Bližší sdělí administrace t. I.

= ÚŽAS=
vsbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

-i Josef Jelínek, f-|
i: mydlář vwHradci Králové. u|

Zvláštnost,
závoda:

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Lievandu
lové mýdlo neutrální k bolení s mytí i nej
citlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ s vůní
“ . fialkovou. “

Cenníky zdarma a framko.



Předplatné na čtvri roku 3 k so A |
, na půl rohus k—hČíslo 18.|

Dlouhé ruce semitské drzostí,

[sraelita umí ae vetřít všude. Dotěrnost
těchto lidí jest ve všech zemích pověstná. Semité
dovedou Špiclovati tak mistrně a nenápadně, že
by se musili detektivové mnoho přiučovati. A
výsledck svých výzkumů prodá semita tam, kde
by se nejvýhodněji zúrokoval pro blaho Israelitů
všech, ať již tito mluví jazykem jakýmkoli.

Nejpovedenější výzvědné služby a infor
mace v ruském vojsku měli Japonci od židů.
Teraelští vojáci ruští dávali Be houfně zajímati,
aby pak podrobné zpravovali žluté důstojplky
o slabinách baťuškova vojeka — a aby přišli
z dostřelu.

Za koncilu Vatikánského židovský tisk znal
dobře průbéh důvěraého rokování biskopův a to
daleko dříve, než kře-ťanské obyvatelstvo římské.
Před volbami uvidíte semitských „posluchačů“
dost a dost ve veřejných místnostech, v nichž
se tací nikdy jindy neukazovali. Pěkně stranou,
nenápadně. A puk s> začínáte diviti, co všecko
pokrokářský tisk ví, pak si lámete hlavu, proč
pokrokářské listy uveřejňují tolik „zachycených
rozmluv.“

Zvla svého času chtěl se podívali na av.
Otce L-4 XIII. K vůli [sraelitům měl se sepsali
„hím“; sami do Vatikánu ztěžka by se byli dc
stali A kdo chce kresliti jakoukoli karrikaturu,
musí napřed viděti předmělzesměšněníz blízka.
Vatikán však dobře poznal, že má hlava kře
stanstva slonžití při žádané audienci hlavně za
„Schanobjekt“ | protikřesťanskéma— spisovateli,
Proto zvela správně brána Vatikánu před Zolou
zůstala zavřeoa, Kdo by 8e divil opatrnosti
Vatikánu, nechť si vzpomene, jak od židů tolik
milovaný básník Šel se podívat pa kněze-lite
ráta do Nov. Jičína a jak potom na základě
malicheraostí spředl siv bujné faotasii provazec
prolbanosti.

„Nejde-li to nyní lehce dveřmi, půjde to
uspuň oknem“, myslí si židé v nenávistém pa
třecí na římskou baštu křesťanstva. A tak ži
duvský trojlístek vetřel sa obratně do Sixtinské
kaple, aby se ocitl v blízkosti nynější hlavy
křesťanstva. Pak -—-inu pak budou semité lec
gračně vypravovati. že viděli sami tu „modlu
Evimů“; po případě — a to ještě lépe — bez
dlouhých řečí pseudonymně urobí nějaký karri

FEUILLETON.
Jak se dělá v Praze maturita.

Ze zápisků studenta na akadem. gymnasiu.

(M) Dlouhý Pepouš a ježatý Jinánek byli
chloubou oktávy. Žádná věda nebyla jim dosti
těžká, žadná děva dosti hezká, žádná sklenice dosti
hluboká, žádná noc dosti dlouhá, Byli hotovi,
udělali maturitu.

Jinánek vyběhl před rozkolíbanvu budovu
akademického gymnasia, o níž už terciáni zpívali
okřídlenou písničku plešatého Romana a tlustého
Fryce: »Na nábřeží stojí bouda, dav studentů
k ní se loudá, zdahž znáte onen dům? Tebulka
tam stojí c, k., dávno na zedníka čeká akademické
Bymnasium.« Tatík Jinánka už čekal, pln starostí
a bázné o synáčka, jenž se s tou maturitou uvnitř
potýkal.

sTuk co?«

»Viktoria, tatínku, viktoria, vyhráli jsme.«
»Zaplať Pán Bůhl«
+No tak, teď však, tati, klop, my si s Pe

poušem uděláme dobrý den.«
Dobrý, potěšený tatík klopil, otevřel peně

ženku starou, Usmolenou, umazanou a vypočítal
Jinánkoví na ruku deset zlataíků, bílých, jak
nových.

»Tak si vyhoď z kopejtka, vyboď, ale to ti
povídám — s rozumem! Ať někoho a hlavně sebe
nepokopeš!«

Pepoušem to hrálo; maminka pečlivá mu
dela dvanáct zlatek, Jinánek má deset zlatek, to
se bude žítl

»Nejdřív se půjdeme k Malému najíst po
řádně, má dnes špekové knedlíky se zelím, po

V Hradci Králové, dne 1. května 1908.

katuroí článek do židovského lista. „Scbau
objektu“ jest na to potřebí rozhodně, aby karri
katurní kresba měla zdání skatečavstí.

Leč tentokráte semitský drápek zasloužené
přiskřípnut; a místo legračatho článku trojlístek
za límec chycený koktá ubohé omluvy 4 vf
mluvy. A židovský tisk, který dříve záležitost
Hilsnerovu vzal za svov, tentokrát chytře sám
vetřelce odsuzuje, chmuří herecky obočí, poně
vadž vidí, že by úsilná obrana dokonale od
krytých židů byla nyní jen rozmazováním veliké
kaňky.

Měli jsme již do předešlého čísla přípra
venou kratší zprávu 0 tor, co se stalo ve va
tikápské kapli Sixtinské, ale poznavše hned
nato veliké variace a kontrad:kce zpráv jivých,
odložili jsme, sečkávajíce, co se ze všeho def
nitivně vyvaří, třeba že bylo výzuaemné, jak ži
dovské listy proti s.6 přirozenosti tolik schliple
referují.

Nyní však již lze tloviti určitě.
Israelita všade protekci nalezue. Semit

ský professor va vývozví akademii a soukromý
docent ua vídeňské universitě dr, Feilbrgep
před odjezdem z Vídně do Říma poprosil
ministerstvo orby za doporučení velevysla
nectvu v Kvirinale; prý chce konati národo
hospodářská stadia. Ochotně mu vyhověno.
Feitb-gou stál již na prvním stupínku. V Římě
opatřil si však horlivý semilský vědátor pro
střednictvím rakousko-uhcrského vyslance Szec
zena dvě vstupenky do kapie Sixtinské na ten
den, kdy papež tau slouží mši sv. a uděluje
sv. přijíminí — ua Velikon -ční neděli. Dr.
Foilbogen s chotí tedy twěli vstupenky, ale
S nimi prokloazla do kaple Sixtinské ještě
třeti židovka, švakrová Feilbeganová Ella
Zwacková. Úb.ř by byl těžko mrštnější. Vždyť
marně i mnozi vynikající katolíci tvužili v Římě
po vstupu do kaple té. Zcela přirozeně vstap
musí býti značně cbrmezen. Israelitka však se
dovedla vetříti i bez vstupenky,

Když pak věřící počali přijímati Tělo Páně
z rukou papežových, přiklekl i trojlístek a př:
jimal. Ella Zwacková pak Svátost vyplivla.
Zneuctění Nejsvětějšího však bylo zpozurováno,
všichni tři odvedení do sakristie, aby se zji
stilu, nermajíslisvaté hostie v kapesních šátcich.

Ulátost ta vzbudila ovšem obrovské roz
čilení v katolických kruzích. A židé hned spě

piviště, pak se tahne na Tomáše, pak půjdeme
někam na kafe«, domlouvali se oba rekové, sale
»miláčka«, Romana a Fryce vezmeme sebou. To
bude jundal«
, Vykročili rázně. Šlo se jim lehce; vždyt byli
teď volnými, volnými jako Indiini, nic je nepou
talo. Strach před maturitou spadl s nich, směle
dívali se do vonného vzduchu červencového od

polene. Slunéčko opíralo své střely o bílé ná
břeží, kopule Národního divadla hořela pod jeho
paprsky, na Žofíně a Střeleckém ostrově hrály
vojenské kapely, Petřín s velebným. profilem
Hradčan vyhlížel tak přívětivě! Zkrátka našim
maturitním rekům zdálo se vše jak z dragantu,
jak z pohádky.

Zahnuli na Ferdinandovu třídu. Směle dívali
se jindy ostýchaví doni Juanové pod dívčí klo
boučky, Jinánek kroutil si vousiska, Pepouš pro
tahova) odvážné nosem kouř z viržinky. Inu —
byli jak znovuzrození. Zašli ve Spálené ulici k Ma
lému, dali si dvakrát špekové knedlíky se zelím,
navrch ještě játrovou paštiku, odebrali se na Vé
clavské náměstí, kde čekali je »miláček«, Roman
a Fryc.

Flekandři je národ. zvláštní, skládající se
z domácích pánů a domovníků, advokátů a písařů,
professore a studentů, stavitelů a zedníků. Žijí
v kouři, pijí černé piviště, jedí řetkvičku, herinky,
rolované a olejovky. Je to republika anarchistická,
nemající sněmu, zato tím větší žízeň, postrádající
vojska, proto přispívají příslušníci státu Flekandrů
tím více na »Matičku« dobrovolnou daní. A do
toho státu patřili také Pepouš, Jinánek, »miláčeka,
Roman a Fryc.

Pili už každý devátou.
+To už k Tomáši nepůjdeme«, povídá »mi

láčeka,

i + ;
Obmov:vychásí v pátek v poledne. | Ročník XIV.

chali s výmlovami, Dr. Feilbogen napsal do
„Neue Freie Presse“: „Pu svém příchodu do
stali jsme se, nevědvace jak (7?), do průvodu,
jeuž se pohyboval mezi lavicemi a nás aesl ku
předu. Dělali jsme, jak při podobných pří le
žitostech bývá, to, co dělali jiní“ — Jak
vklouzoouti do kaple, to žid věděl bned. Co
se v kapli děje, to snad vóděl též, když tolik
o vstop do svatyně katolické stál, a najednou
si uevěděl rady! Nebyl-li potměšilým ve
třelcetm, myslileli, že jest i jako žid v kapli
právern, proč se styděl uepřijímati Svátost? A
hrabě Szeczen, který v kapli byl, ostýchal se
též zabrániti žídůám přijmutí Svátosti. Na
vstupence bylo ještě pozuaměénáno, že tatáž
opravňuje k sv. přijímání; tadíž mohl každý
věděti, že takové vstnpenky platí rozhodně
jen pro katolíky. A — paní Feilbr genová od
važuje ge tvrditi v „Zeitu“, že teprve později
poznali, že platí vstupenky i k sv. přijímání.
Prý prouderu byly„strženi“, sestra její nechtěla
vstoupiti do kaple, chtělu jen nahlédnouti (?).
Upadla jí prý sv. hostie „pro velké rozčilení“
na zam.

A aby dokázali židé, jak velice jsou
hodul, uctiví i ideální, mlaví o „posvátném
úkona“, jauž vzbuzuje nejhlubší úcta, 0 „velke
leposti a vznešenosti církevního divadla“,
Zurátka jako by je církevní úkon povznesl do
nejvyšších sfér. Chudáci! Na rabína se ten
den podívat nešli — ale židy zůstali. Že by
byla vzbodila pouhá nehoda Elly Zwackové
veliké pohoršení rázem, tomn přece těžko
uvěřiti. A že by pro pouhé rozčilení sv. hostie
upadla, tomu také ueuvěří ten, kdo Častěji
přijímal. A Alavné chytrý žid mohl dobře věděti,
že hluva křesťanstva rozhodné není v kapli k vůli
sloužení jinověrcům. A nebylo pro. Feilbigvua
v Římě jiných zvláštností dost: a dost? [uu
— kde jest setmitapurkinistrem, tm Bi také
jiný pokrevenec hodně troufá. Nejvíce stre
žená katolická svatyně není jista před slídi
vým zrakem semitů,

Svědkové naprosto popírají, že by byla
Zwackové sv. hostie vypadla náhodou. Jest
tedy Zwacková stíhána pro zločin urážky ná
boženství.

Sv. Otci vytryskly slzy. když se dověděl
o tom pohoršlivém skutku.

Kolik katoliků sltdí tak dotěrně po syna————E
*A co by ne? Piatitl« křičí rozveseleny už

Pepouš. Viržinko trčí mu z úst jako věž. Zaplatil
všecku útratu a šli k Tomáši. Cesta byla by ušla,
vždyť nábřeží a starý Karlův most jsou dost ši
roky, až na to, že Fryc se sázel že přeběhne
most po kamenném zábradlí.

„Blázne, sletěl bys s tou opicí jsko zralá
hruška do řekyls

Ale Fryc ne a ne si dáti říci. Rval by se byl,
«Teda ho nechte!l« Nechali bo a bylo to

dobře, Na zábradlí nebyl by vylezl za celý svět,
Tak se dostali všichni šťastně k Comaši.

Když po půlnoci vyšli, byli všichm hodně
zmoženi. Drželi se pod paždí, zpívali hymnu »Na
nábřeží stojí bouda« a jakž takž spojenými silami
drželi se na nohou.

Pojednou měly opice jejich nějaký šelmovský
nápad. Zakymácely jimi V levo, pak v pravo, ještě
jednou v levo — a už hrdinové leželi. Všichni
šťastně vstali; jen Fryc, který si Tomášského spi
vištěte« náležitě popřál, nevstával. Jenom brumlal,

Pepouš a Roman postavují ho, marně však,
vždycky zpět klesne na chladnou dlažbu. Jinánek
stál melancholicky opřen o hydrant a díval se
toužebné v oblačnou výš; kde myšlenky jeho asi
se toulaly?

>Tak co, budeš stát nebo nebudeš, Fryci?
Neděle) komediela

Jinánek podívá se na kamarády, kteří se posud
bez výsledku bmoždí se vzpřímením Frycovým.

»Poslechněte, kamarádi, mně se sdá, že Fryce
nepostavíte [s 9

»Drž hubu a pojď námradši. bomoci l«
»No — nepostavíte ho.«
Zase marný pokus, »Je to živote, odplivl si

dlouhý Pepouů. +Apročho nepstavíme, ty mudrci ?«
»Poněvadž ho stavíte na blavu.« — — —



gogách? A odváží se tak drze mísiti se do
bohoslužby jejich? Přes všecky mohutné vý
mlovy rosčilení au všech lidí charakterních
nad israelukou drzostí trvá dále.

Dopis z Prahy,
Jak a kdy jí o Prase starobylé

mátky. Kdo v našich dnech přibude do Prahy
a ubírá se kolem Staroměstské radnice, stane
překvapen a úžasem jak při pohledu na věř
radnice Staroměstské, celou vdrátovanou le
šením, jako by byla v pasti. Táže-li se po při
čině tohoto překvapojícího opatření, uslyší,
že věž bade se opravovati, „snad v srpou,
nebo ještě snad později“,až komise a znalci
se shodnou na způsobu opravy — —

Že věž Staroměstské radnice potřebuje
opravy, vědělo se již před lety; leč rada
městská neuznávala k opravě přikročiti, do
kud nenastane nejvyšší toho notnost. Nutnost
pak nastala, když s výše věže 44 metrů po
čaly padati ma dlašbu uliční kusy omítky, ješ do

1 na střechu a, prorášejíce kryt, poškozo
krov. — Čte-li čtenář tato slova, táže se

překvapen, může-li věřiti svému zraku, že
v Praze, v hlavním městě království Českého,
mohly věci dojíti tak daleko, že s věže radni
ce, kde úřaduje blava města, rada městská a
magistrát, mající pečovati též o veřejnou bez
pečnost, opakujeme, došly věci tak daleko, že
padaly kusy omítky na dlažbou. A jak znalci
v nedávných dnech rozhodli, byl krov věže
shledán laktéž velice zchátralý, a věžičky
v rozích úplně zpuchřelé, takže i při slabším
zavanotí větrů se kymácely.

Nejsou-li zprávy o těchto podirahod
ných objevech podobny zvěstím z památného
Kocourkova? A mimo tn: což nevěděli v Praze
na radnici, že letošního roku v létě bude
v Praze veliká výstava, že zavítá do ní tisíce
a tisíce návštěvníků z českého venkova i ci
ziny, še bude nučnovítali ma radnici Staroměstské
slavnostním spůsobem hosty? Což natno, aby ta
pověstná česká ledabylost, nehotovost a ne
prozíravost byla stále uváděna před zraky ci
zipy jako doklad, že jsou v Praze skutečně
poměry neavěřitelné? Proč pdmí na radnici
mají k ruce dohledací orgány, armádu inženýrů,
smaleň a technických kapacit, proč bývá rok co
rok do sboru obecních starších zvoleno něko
Jik vynikajících inženýrů, tecbniků, stavitelů,
když — mírně řečeno — musí přece dojíti ke
ekandála tak neslýchanému, že právě v době,
kdy Prabs měla býti vzorně uspořádána, kdy
blavní a representační její badova má vítati
zástapce ebratřených i ostatních | národů
evropských, blavní vyzdoba budovy té jest
sdrátována lešením? Zbadováno bylo toto le
šení již po Novém roce letošního období, a
komise znalců doposud 40 neshodla, zda cěž
doporučí radě městské obezdíti, či provésti
zdivem tak zv. režným.

B dvu míti návštěvníci Prahy zvláštní
podívanou, jak prakticky Pražané umějí vy
užitkovati „vhodné doby“ k opravě vzácných
a starobylých památek!

P
Když Fryce dostali na nohy, postavil se sám

a ku podivu byl svěží. »To máte, kamarádi,
dobrou věc, takhle stavět se ns hlavu; jé bych
teď vypil ještě deset.«

»Velevážení páni kollegové«, spustil Jinánek,
»odpusťle, že vás zrádně opouštím na trudné vaší
pouti životem a noční Prahou. Ale nelze jinak,
povinnost, láska volí. Musím za hlasem lásky do
Táborské ulice, méme tam s Pepoušem zazpívat
Fandé eštandrle«. Jděte do sstoleté«, my tam
potom přijdeme.«

Ale nepřišel tam žádný.
Frycovi, aby se ještě více osvěžil, napadlo

Vykoupat se, Šli s ním »miláček« a Roman. Kou
pali se u Šitkovské náplavky a policajti je sebrali,
Vedli je na komisařství v Salmově ulici a zrovna
před »derechcíe dohnala je druhá eskorta, které
přiváděla Jinánka a Pepouše, Řvali sštandrle«
s takovým citem, že policajti vzali je s sebou i
s hlasy tenorem a basem.

A tak místo prvé noci volnosti vyspali se
hoši zralí a zkoušení v base,

Ráno povídá Pepouš: «Jinánku, podívej se,
mém ještě pětku, ale radši bych ji hodil do vody,
než obych se zase při flímu za ni dostal ns
pryčny| Dobrotu budu dělatl«

sJá taky«, slavnostně slibovali Jinánek, »mi
láček« a Roman.

»Já bych pil, to mámžízeň !e zabručel Fryc.
Když je pustili, šli všichní do hospody znova

a dělali »dobrotus až do večera, kdy byly peníze
pryč. Vyspali se. Jinánek vzal kolo, Pepouš zlatý
řetízek s hodinkami, zastavili je, pili zase tři dny
od svítání do večera, od večera do svítání.

Když přišel Jinánek domů, byl od tatíke bit
jsko žito, ač se proti tomu ohražoval, tvrdě, že
je teď zralý.

»Jo zralý, zelený jsi jako sedma, já tě musím
trochu namodřitl.

Tak děleli Pepouš s Jinánkem maturitu,

" Zločinné odírání chudého lidu. Na Staro
městské radnici zasedá časod času sociálně
bumanitní komise, o jejíž schůzích dostanou
se zprávy do novin velice často, o jejíš vý
eledcích působnosti širší pražská veřejnost však
ví pramálo. Jak tato komise pojímá svoji pů
sobnost, jest však i jejím členům doposad velkoo
záhadou. Komise radí se, radí, osnegení činí,
leč nikdo se o ně nestará, Není také divu, že
když této sociálně humanitní komisi unikají
věci, o nichž již vrabci na pražských střechách
Stěbetají, nutně musí ji unikati takó věci vý
znamu mnohem většího, širších vrstev lidových
úzce se dotýkající.

Po léta poškozojí pražské zastavárny
drobný lid a chudina, leč málokoma doposud
napadlo ukázati veřejoě na neblahon tato
působnost. Pražské zastavárny, z nichž c. k.
státní byla založena v roce 1747,nesledují dnes
cíle humanitní, ježto půjčují na 18aš 24 procent.
V Žižkově byla zastavárna, která půjčovala na
40 procent! Kdyby lidé, kteří v zastavárnách
byli poškozeni, chtěli a neostýchali se stesky
svoje sdělovati s veřejností, zvěděla by tato
úžasné podrobnosti o zločinném přímo poško
zování chadého lido. Není věcí neznámou, že
úředníci — někteří ovšem — v pražských
zastavárnách zaměstnání provozují výnosný
obchod hlavně se skvosty, bolemi, hodinkami
a řetízky do zástavy danými, jež mnohdy mizí
v „exekuční dražbě“ (!), ač tato koná se teprve
sa několik neděl po propadnotí předmětu. Pří
kladů jest na snadé bez počtu a byly také
soudně projednávány. V jedné zastavárně jistý
pán „převezme“ ze zastavároy vše, co 86 mu
hodí, bez dražby, za poubý obnos — u krásných
věcí bodně málo odhbadnotý — doplatí pro
případ, že by se svým časem poškozený při
hlásil, několik haléřů a předá pak prostřed
nictvím různých známých předmět dále. Týž
výtečník vyplatiti dal jistému občanu, když mu
památný prsten s perlon předěasměpropadl,celé
třs haléře(I!) náhrady doplatku l! Chodé služce
byly „prodány“ podobným způsobem zlaté ho
dinky, za něž dostala 5 haléřů doplatkem! A

tak U a tak dále,804 tyto neuvěřitelnépoměry mámy sociálně
humanitní komisi ma radnici Prašské? Myslíme,
že jsou, leč jest to všechno pramálo platno.
Dokud poctivá žarnalistika nebude toto řádění
stavěti na pranýř, dotad nebude lépe. V jisté
fliálce zástav. úřadu pražského byl ustanoven
za správce úředník, který se zástavami do této
filiálky donesenými manipoloval tím způsobem,
še prostřednictvím podříseného sobě úředníka sa
stavoval je jimde a výtěžek si pomechával. Když
strana přišla si pro zástava, byla odkázána na
drahý den — meri tou dobou byla zástava vy
placena a straně vrácena, ze skladu zastavár
ního pak vzata věc jiná a dána do cizí zasta
várny zase do zástavy. Kdyžpak věc propukla,
dán úředník do pense — — —

Doporučujeme tento slořád pozornosti
všech, kdož mají smysl pro bídu a strasti chu
diny — v první pak řadě sociálně humanitní
komisi va radnici Staroměstské!

o o

Dopis z Ameriky.
V těchto dnech chystá se Chicago k vý

snamné slavnosti: arcidiecése slaví 7Ďleté vý
ročí založení prvního chráma v tomto městě.
Roku 1833, kdy celé Chicago mělo 260 obyvatel,
postaven byl v květoa od 36 katol. rodin, čí
tajících asi 122 duší, kostel Panny Marie 25
X36 stop veliký za 400 doll. Dnes možno od
badnoati Chicago asi na 2,000.000 obyvatel
(poslední úřední cansns z r. 1900 je 1,693.575),
a z těch jest dobrý 1,000.000 katolíků; kato
lických chrámů jest 176 8600 kněžími. Téměř
při všech farních chrámech jsou náboženské
Školy, mezi nimi největší při polském kostele
av. Stanislava (a možno, še největší to škola
na celém světě) se 47 učitelskými silami a
téměř 6000 — pěti tisíci — dětmi. Zajisté im
posantní čísla.

A kdyš už jsme v tom Uhicaga, vpravdě
zajímavé to město. Město ryze „americké“.
Zde jistě vyrůstá jednou americká metropole.
New York obromuaje, unevaje, Chicag> zají
mavě poutá. Zde nalezneš vše, 00 tě iotere
suje. Obchodní ulice, křižovatky, kde těžko
proplétáš se nesmírným prondem lidstva stále
spěchajícího, milé tiché parky, klidné prome=
nády, kus venkova s olicemi travou zarost
lými, venku s hrajícími si dětmi-košiláčky, alko
bolová doupata s nejvyškolenějšími bandity
americkými, městské tramwaye po olicích, pod
ulicemi, oad ulicemi ve výši prvního poschodí
po šelesných viaduktech tisíce lidstva rychle
na všechoy strany dopravojící, soologické
sabrady, opravdové „guodlibet“ všeho mož
ného. Město pokrývá prostor 96 čtverečních
mil, má kolem: 4200 mil olic, má největší trhy
sa obilí, ústí do něho 37 železných drah a 48
psrolodních linií. Denně přirachotí do Chicaga
us 1260 železničních vlaků, nečítaje vlaky ná

obchodydepartemenieí(zabývajícíseprodejem
detailním, drobným), jako v tomto mederním
Babyloně. Navštivme na chvilku na př.obohodní
místnosti Montgomery Ward 4£ Čo.Nynější
Jejich hlavní badova tvoří rob olieím Madisot
a Michigan. Rychle a pohodlné dopravují vás
vytahovadla po všech částech 2patrové badovy.
Na 10.000 zřízenoů zaměstnáno je v sávcdě
tomto. O bezpečnost stará ee vlastní závodní
policie, detektivové, hasičský sbor, ochranná
stanice. Neuvěřitelná suma, na 6000 doll. denně,
potřebna je jen na poštovní známky. Asi 300
dívek zaměstnáno jest poubým otevíráním a
roztřiďováním dopisů. OÓbecenstva k disposici
jsou koihovny, čítárny, restaurace a besplat
ným lanchem (zákuskem), ba i velmi dobře
sehraný orchestr stále pečuje o pobavení ná
větěvotků. Několikrát za rok vydává obchod
cenníky o 1200 stranách s tisíci ilustrací. Na
letošní vánoce pak otevřeny badou nové ob
cbodní místnosti, jelikož stará budova „už ne
dostačaje“. Mimo obchod tento jsou zde ještě
asi 4 podobné, některé ještě rozsáhlejší. Jak
nesmírné poněžní obraty má takový závod, o
tom nelze si v Čechách představa očiniti.

„Před lety bylo skoro nemožné poslati
zprávu z jednoho města nebo země do jiné.
Zpráva masela býti nesena koňmo nebo po do
stavníka, oož znamenalo dloubý a mrzutý od
klad. Potom přišly železnice a rychlé lodi, což
způsobilo značné zlepšení. Konečně vynalezen
byl telegraf, jenž umožňoval posllati zprávy
elektřinou po drátu z místa na místo. Measí
však nebylo ještě dosaženo. Guilielmo Marconi
umožnil posílati depeše vzduchem bez užívání
drátu k lodi a 9 lodi na sta mil v moři. Jeto
zajisté jeden z nejvíce obdivovaných objevů.
Dějiny ukazují, jak svět byl takto překvapo
ván čas od časn objevením se nějakého genia,
kterému z nějaké skryté moci podařilo se vy
rvati přírodě nějaké tajematví, Bylo tak, když
v druhé polovici 18. stol. starý dr. Peter Fahrney
v horách Penogylvanie stadiemi a pokosy a lé
čivými bylinami přírody připravil lék, jenž byl
pro trpící lidstvo takovým dobrodiním. Lék
tento, známý jako „Dra Petra Hoboko“, je snám
a v ažívání po více než 100 roků, byl však
jen málo ingerován, neboť majitelé dávali před
nost prodávati jej na jeho vlastní záslahy.
Poptávka po něm v této zemi od našich kra
janů dosábla velikých rozměrů. Lék je zasloa
ženě oblíbený, neboť aspořaje lékařské účty
v každé domácnosti. Byl předáván jako dě
dictví a otce na syna po čtyři pokolení a při
pravován je dnes od dr. Peter Fahrney 4Bons
Co., 112—118 80. Ave. Cbicago III.“ — Tak vy
padají inseráty amerických „zázračných“ do
ktorů, promovaných někde na Kamčatce. A
mnohému člověku řekněte, že je „trampeta“;
Snad se neurazí; řekněte mu, še jeho „Hoboko“
není nad všechny doktory — a snad vám oči
vyškrábe.

Obrana.
Lňeš, Hberále! „Nár. listy“, které dne

922.dubna psaly, jak Jan Oberšt „zúčastnil se
válečného tažení na Krim až k zabrání Seva
stopolu rakouskou armádou pod vojevůdeem
Radeckým“, připadly na jinou mondrost dne
24. dubna. Místo co by důkladně protřepaly
židovakou drzost, seznanou v kapli Sixtioské,
otírají se pichlavě o Sv. Otce: „Pokud se
„vězeň vatikánský“ pokládá za kuriosito a u
kazuje se za vstupné, bude míti osobní styk
8 úím i pro jinověrce jakousi přítašlivost“.
Odkud jen se tak rychle všověd z „Nár. listu“
dověděl, že se do Sixtinské kaple zaplatilo
vstapné? Pravdou jest, že gevetapenka uděloje
osobám doporačeným zdarma. Ale liberál mosil
si uspoň ve avé fantasii k radosti šidů sbledati
materiál k jízlivé poznámce.

Hy jsme taky katolíci. Tak probla
šovali agrárničtí sgitátoři. Po volebním vítěz
ství agrároíků na Pelhřimovsku běbal žid
Šmolka po Pelhřimově 8 jásavou zvěstí: „My
jsme vyhráli, my jeme vyhráli!“ VKladrobech
mlavil v vaší schůzi za stranu agrární žid
Lastig. Velikou dodávku ovsa svěřili agrárníci
německému somitovi, psk 8e dali ve 6poro za
stopovati též semitou. [asert o protisemitské
brožuře nechtěla administrace „Venkova“ při
jati; nyní však dne 29. dabna oveřejnilu veliký
iasert protikřesťaneké „Volné myšlenky.“ Stačí
soovu připomenouti, že sám židoveko-německý
tisk s radostí zaznamenal, *e na ojezdě „Volné
myšlenky“ ekládali se účastníci valnou většinoa
ze židů. Byli tam též někteří poslanci agrární.
— Vědyť trocha křesťanů musila dělati tidům
štefáž, aby to shromášdění Jerusalema tolik
nekřičelo.

Politický přehled.
Včera sešla se poslanecká sočmorna

k preníma zasedání po svátcích, ale savo
v jakém rozecbvění, které působí dále otáska



jesýková v Óechách. Vrch. zem. soud v Praze,
jehoť správu pó odcbodu presid. ryt. Weebelyhbo
ne dovolanouveda míatopředsada téhož soudu
Riaeoch, v několika už případech nařídil okres

dily české žaloby, které dříve odmítly. Toto
soela oprávněné a sákonné jednání Rineschbovo
rosběsňuje Němce kdalšímu boji. A dle„Prager
Tagblatto“ docela prý ministr spravedlnosti
dr. Klein už oařídil vicepresidentoví Rineschovi,
aby se vrch. zem. soud ve svých rozhbodoutích
nd právními názory, které prý byly platny
aš do odchodu presidenta ryt. Weselyho na
dovolenou. Takovým nezákonitým zakročením
způsobil by ministr spravedlnostiv úředniotvn

pravou sparchii a úplný rozvrat v poměrechparlamenta vídeňského. To by ministr přímo
vybízel soudního úředníka, aby nedbal plat
ných zákonů. A k tomu němečtí soudcové pro
hlašojí, že se k vyřízení podání česky dají
přinatit všdy novými nařízeními vrch. zem.
soudu. A s české strany počíná se vůbec od
mítati říšská rada jako kompetentní instance
v otázce jazykové. Čeští radikálové v tomto
omyslu zakročili u náměstka zem. maršálka
br. Sohůnborna. A na sjezdu důvěrníků staro
české strany minulou neděli v Praze všichni
řečníci vyslovili se rozhodně proti požadavkům
Němců v otázce jazykové a žádali její rozře
čení na základě programa národních stran a
to ne ve Vídni, ale v Praze oa zem. sněmu.
Rovněž vyzvány odtad všechny české strany,
aby se spojily ke společnému taktickému po
stepu. — Také „odhalení“ „Venkova“, vlastně
ministra Práška o tajné ÚmlnvěMiadočechů
a Němci zanechá jistě stopy v Národním klubu
českém na říšské radě. Bývalý ministr dr.
Pacák zcela vyvrátil odhalení ministra Práška.
Němci mají z této rozervanosti české radost.
Na schůzi výkonného výboru české strany
agrární spolu s klaby zem. u říšských poslanců
agr. projevena plná důvěra klaba poslanců říš
ských a ministra Práškovi.

Velkou pozornost vzbodila první schůze
psoské eněmovny, v niž hr. Tr. Thon jménem
celé pravice podal předsedovi ministerskéma
interpelaci, kterou se žádá odstranění prof.
Wahbrmanda z university, ježto i dle soudního
náleza bylo zjištěno, že prof. Wahrmond v brc
žaře své tapil a snižoval poměr církve k Bohu.
Kdyby vláda této žádosti nevyhověla, brozí
pravice odepřením rozpočtu. Také na sněmu
tyrolském bylo zakročeno pro odstranění Wahr
monda s iošprucké aniversity, ale jednání o tom
dále nepřipuštěno a sněm odročen. Tyroláci
jistě dovedli by 8 úspěchem zakročiti proti
Masarykovi, kdyby u nich novědecky působil.

Mistodržitelem haličským jmenován uni
versitní professor dr. M. Bobrzynski a zem
ským maršálkem v Haliči sem. poslanec dr.
Btao. hr. Badeni.

Ministr vojenství vydal tři tajné výnosy.
Důstojofkům zapovídá se dávati poslancům
iaformace povahy vojenské. Důstojníkům za
povídá se obraceti 86 na poslance, aby jim
přispěli k splnění služebních nebo soukromých
přání. Příslošníkům armády zakazaje 80 podá
vati časopisům informace. Toliko zvláštní tis
ková kancelář, před několika měsíci v mini
sterstvu vojenství zřízená, oprávněna jest po
dávati časopisům informace.

V Petrohradě zemřel gen. Liněvič, který
ve válce raskojaponské po bitvě u Mukdenu
přejal vrchní velení po Koropatkinovi.

Král avglický byl návětěnon na králov
ském dvoře ve Švédsku. Král švédský hned
nato odjel do Ruska.

Z činnosti katol. spolků.
Organisace mládože východočeské.

Ve spolkové místnosti v Adalbertinu kenala se
dne 26. dubna o 2, bod. odpol. schůze delegátů
okoli králováhradeckého. Dostavilo se celkem 23
esob; byli to sástapcové s Týniště, Třebechovic,
Bělče, Slez. Předměstí a Hradce Králové. Po u
vítání a zvolení předsednictva ujal se alova první
důvórník „Kroušku mládeže“ na Slez. Předměstí,
p. Jar. Bastl, který ve avé řeči vysvětlil, proč
se naše mládež organisuje. Po doslova dp. Jakla
čteny byly jednotlivé návrhy © Organisační řád,
vypracovaný „Kroužkem mládeže na Sl. Př.“, byl
prvaím bodem, Po některých opravách byl achrá
jJeo. Beaidka mládeže £ Třebechovic dala návrh
k pojmenovásí organisace, která nyní má název
„Bdružení křest. sociální mladeže východočeské

„v Hrado: Kralové“ Za spolkový odsnak přijata
Susóka Všeodborového adražení. Po delší debatě
0 Jelinkově orgamisaci přistoopeno k vydání pro
volani na všechny spolky, organisace a farní ú
fedy, které sal: „Dnes, kdy panuje všeobecný
proud nevěry a lhostejnosti náboženské, který
hrozí soičití všechny kvéty, vyp. aténé dlouholetým
kultem křesťanským, v dobé, kdy místo pevných,
poctivých charakterů vycházejí ze škol našíct po
vaby slabé, úskočné, Ihostejné ačasto do nejvyšší
miry sobecké, kdy mládaš našestrhorána jest de
magogiokými řečníkydo táborů nám nepfátelských,

Jiohé' hlavním a předním číslem na programu je
vyhnání náboženství se škol a tím i-jejich sne
mravoční, voláme k Vám: „Zachraňte tu naši
mládež, věnujte jí trochu pozornosti, pečujte o ail
Všdyť toho saslabuje, jest to mládef našel“ —
Máme pevné organisace, máme četné katolické
spolky mužské j šenské, které si vytkly ušlechtilé
ella Leč jak dlouho potrvají, nebudeme-li míti
mládeže? Okřídleným alovem dame atalo Be pří
sloví: „Čí mládež, toho i budouenost.“ Tim jedi
ně můšeme si vyložiti onen horečný chvat v práci
Organisační u sgrárníků a s00. demokratů. Amy?
Přiznejme se, že mládeži věnovalí jsme malou, ba
spad docela žádnou posornost! Klidně přihlíželi
jsme k tomu, jak noše jinochy i dívky převádějí
strany nevěrecké do avóho tábora, jak tito podle
bají duševní i tělesné záhubě. Mládež naše jest
vznětlivá, snadno se dá nadchnoati pro určitou
myšlenku, a jen proto je tolik jinochů nevěrockých,
pokrokových, že stalo se takřka módou prohlásit
Be atheistou, lupit a opovrbovat církví. V úctě
podepsané Sdružení, které obralo si za úkol or
Ganisovati mládež východočeskou, obrací se k Vám
8 uctivou prosbou, račte vlivem svým působiti ku
sřísení místní organisace mládeže. Těšíme se na
dějí, že i Vaše obec bude vskutka pokrokovoa u
že se bade moci řaditi k prvním obcím, ve kte
rých vztyčen bude prapor organisované mládeše.
Prosíme o zaslání adres na Všeodbor. sdružení křesí.
soc. dělojetva (Organisace mládeže) Hradec Král,
kamž možno zaslat případné dotazy. — Nato byla
vykonána volba výboru, a hned potom konala se
první výborová schůze. — Svolavatelé vzdávají
srdečný dík dp. Juklovi i vzdáleným bratřím za
Jejich návštěvu. Těší se, že sómě zaseté vzroste
v mobutný strom, že otázka ta již i u naší
strany je rosřešena. Nuže, mládeži, s chutí do
práce. Nejsme ještě n svých cílů; Bekretariát a
vlastní Časopis budou následovati, Proto ať kašdý
člen vyvine aejásilnější agitaci! — Na den av.
Jana Nepom. koná se ve spolkových místnostech
Ada:bertina II. výborová schůze organisací mlá
deže o půl 3. hod. odpoledne. — J. 0.

Z Opsčna. Doe 26. dubna t. r. konal křesť
sociální spolek pro farní obec opočenskou schůzi
v Kodymově národ. domě, na níž účast měli nejen
četně shromáždění členové spolku, ale i hojnost
zvaných hostí. — Přednášel známý pracovník v
organisování katolického lidu p. J. Mažík, sekretář
2 Hradce Král.. na thema: „Organisované útoky
na katolíky“. P. řečník poukázal ve své řeči ne
útoky, ješ 8e v poslední době na katolíky syste
maticky pořádají, a tak zároveň naznačil nutnost,
aby i katolíci se organisovali, ve spolky sestapo
vali, aby tak snáze ueurvalým často útokům ne
přátel čelit mohli, Řeč vyslechnuta se zaslouženou
posorností. Pak promluvil i jednatel spolkn dp.
Frant. Barvít; poukázal na to, že pravá vzdělanost
nesmí odpírati Bohu, který je pramenem veškeré
vzdělanosti, a pak povzbuzoval přítomné, aby pod
porovali dobrý tisk, jímž pravá vzdělanost Be Šíří.
Prohlásil také zařízení spolkové knihovny. — Při
hlásilo ae opět 11 členů, tak že počet všech do
stoupil čísla 161, kteřížto všichni odebírají Šut.
— Máme to přání, aby všichni, kteří pozorují za
řící nyní boj proti křesťanské vzdělanosti, do řad
našich vstoupili a tak účastnili se práce, sby vsne
šené učení Ukřižovaného došlo toho uznání a roz
šíření, jehož saslubuje.

Z Částavě. Křesťansko-sociálníspolek po
řádal 26. dabna zábavní večer s přednáškou vidp.
Frant. Kohouta, c. k. profesora gymnasijního, ns
časové thema: „O epiritismo“. S odbornou znalostí
věci a přece ipopuláraě vysvětlil nám p. professor
vsaik spiritigmu, různé jeho stupné, poukázal na
shoubné jeho následky, jakož i na růzoé švindle,
které se při scbůzích epiritistických zhusta dějí.
Přednáška, okořeněnáčetnými episodkami ze života
spiritistů, všem ce líbila, protože nejen pobavila,
ale i poučila. Po přednášce hudební odbor spol
kový zahrál několik nové nacvičených kusů, při
pichž rozproudila se nenucená, ardečná zábava.
Takových večerů boušť!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecčsní. Jmenováníjson: p.

Alois Broul, děkan v Heřmanově Městci, sekre
tářem vikariáta chradimského; p. Alois Soakop,
far. + Lochenicích, aekretářem vik královéhradec
kého; p. Alois Dadek, far v Damalkové, sekre
tářem vik. lanškrouoského; p. Jusef Rami, farář
vČ. Bělé, sekretářem vik. něm.-brodského; p Jan
Seidl, děkan v Černilově, sekretářem vik. jaro
měřského; p. Fraut. Chvojka, farář v Mladkové,
obdržel exp-sit. cenon.; p. Frant Kraus, kaplan
v Kuklenaách,farní syn dalie. - Ustanovení jsou:
p. Frant. Kuřil, far. v Chotěšicích, za far. v Ku
klenách; p.J Koauer, admínistr. ve Spindelmůble,
za faráte v Sejfich; p. Al. Doubravský, farář ve
Byratce, sa faráře v Luži; p Tom Koutník, ad
miaistrátor. sa faráře ve Zbraslavicích; p. Jen
Hampel, admin. ve Verneřovicích, sa kaplana do
Žecléte; p. Boh. Bayer, kaplan v Roketaici, sa
a'ministr. v Jablonci o. Jis; p. Fr. Teka, kaplan
ve Vilímově, sa admicistr, do Kameniček. — Na
odpočinek vetuupil: p. Frant. Klíma, farář va
Cbrojně. — Vpásu segnuli: p. Fr. Kllem (V V),

bonsist. rade, děkan sbraalavický ma odp., + 10.
dubsa 1908 (nr. 1829, vysv. 1854); p. Fr.Vítek,
faráť ve Ždíroi, + 29. dubna 1908 (naroz. 1848,
vysv. 1868); p. Al. Nedvídek, kapl. ve výsl. v Praze,
+ 14. dubna 1908 (aar. 1868, vysv. 1881). — U
prázduěná místa: Chotěšice, fara, patron. náboš.
matice, od 1. května 1908; Ždíreo (Seelen=), fara,
patron. kníž. Vil. Hohenzollera, od 1. května 1908;
Chvojno, fara, patron. markrab. Alex. Pallavicini,
od 1. května 1908,

Podpůrný spolek „Charitas“
v Hradci "Králové dovršuje běbem měsíce
počet 200 členů. Již daes každý člen má nárok
na úmrtní podpora 400 K za vklad pouhých 2 K.
Všem členům budou rozeslány zvláštní přihlašo
vací tiskopisy se složním lístkem, jakmile poštovní
spořitelna nám je doročí. Veliký zájem o „Charitas“
mě též socialistický „Východoč. Obzor“, jemuž
není vhod, že to je spolek jubilejní a katolický,
protože sám přeje spolkům auarchistickým a ži
dovakým. Obledné vyslovené pochybnosti o řádné
správě spolkového jmění může zůstati „ Vých.Obzor“
klidným. Správu jmění nepovedou „soudruzi“, a
proto také nikdo 8 ním do Ameriky neupláchne. Či
nezná „Východočeský Obzor“ nehodu svého kan
didáta poslanectví Hoáta? Radíme pardubskému
mravokárci, aby ai raději epočítal, oč ošidili různí
jejich předáci již dělnictvo, s pak sezná, še vina
Drozdova byla již dávno rudým táborem překo
nána, aloezůstala v potrestání hodné pozadu. Tak
na př.odborové spolky soc. dem. v Rakousku při
jaly od r. 1901—1906 (za 6 let) celkem 22,806.467
K, ale 3 toho vyplatily v téže době na podporách
pouze 8,728.718 K £ j. pouze 40"/,. Celých 60%,
t. j. 16 miliooů K pohltila „správa“ spolků (úřed
níci, tisk a agitátoři). To znamená: platí-li dělník
ročně 16 K, dostane zpět pouze 6 korun. Ostatně
nemáme se s00.-demokratickými dobrodinci lidstva
nic společného a proto bez provokace „V. Obs.“
bychom si ani nevzpomněli, že spolek „Úharitaa“
masí si dáti pozor před pověstným vedením účtů
„dobrodinců“ dělnictva. Spolek je čistě dobro
činný, proto je k tomu potřebí hodně strannictrím
zkaloného zraku, aby se po něm házelo kamením.
Tolik orgánu „utiskovaných“ na pamětnou!

Výstava pokračovací škely. Poslední
nedělí v dubnu koněívá se školní rok pokračovací
Bkoly pro učně řemesluické rozdáváním cen avý
stavou prací žákovských. Letošní výstavka jest
jubilejní, protože škola dokončila 25leté své trvání.
Jabilenm toto je v každém ohledu zajímavým,
protože znamená pokrok v odborném vzdělání ře
mesinického dorostu. Počet žactva se zatím zdvoj
násobi) a počet tříd ztrojnásobil. Také osnova u
čební vykazuje mnohou cennou Játku učebnou, 0
víž se starším řemesiníkům nezdálo. Také dívčí
dorost nalesá již po 3 lets na škole zvýšeného
vzdělání. Důležitou a cennoa novotou ve školství
tomto je letos zavedené denní vyučování. Dřívější
léta bývalo vyučování večerní, kdy denní lopotou
a večerní školou zmořená mládež hledéla se od
škodniti ponličními kravály za tyrauskou tato
metbodu k nemalé starosti místní policie. Slav
nosti akončovací súčastnily se officielní kraby úřední
a živoostenské, a postrádána byla účast širšího
obecenstva ze súčastněných kruhů. Jislo jest, že
odborová znalost femeslnictva stoupá, ale 8 tímto
nepopíratelným pokrokem nepostupuje úměrné
vzdělání srdce a osobní spokojenosti. Daes vůbec
šlechtění srdce sómysloě se zanedbává, o čemž
svědčí vynechání ité hodiny náboženské z učební
osnovy. Za několik let vynikne ten kontrast mezi
vyškoleným rozumem a zanedbaným charakterem,
protože vódění bez svědomí je zkázou duše.

Ve vlastmí věeš. Pod záhlavím „Dámský
pěv. spolek Elška“ děkuje atd. objevila se před
týdnem v „Oavěté lidu“ lokálka proti mné numí
řená. Na můj písemný dotas dostalo se mi s nej
kompetentnějšího místa ujištění, že výbor zmíně
ného apolku o této lokálce vůbec nevěděl.
Ponechávám nyní veřejnosti, aby si účinila úsu
dek o charakteru a intelligenci onéch dvou pánů
(jména jejich nejsou jit tajemstvím), kteří bez
právně, ať nedím podvodně, užili cizího štíta
k tomu, aby nejapnon ironií, nesprávnými výtka
mi a blátem nadávky odpověděli slušné a věcné

kritice. Dr. Aliguu.
Zachycempromndem.Působiváa časovou

tendencí zajímaváhra dra Hermana uvedena byla
Da scónu jednotou katol. zovaryšů 8 náležitým
sdarem, takže představení toto lze počíta:i k nej
sdařilejším večerům, které t+varyšská jednota po
řádala. Hráno bylo s chutí a plným pochopením
hry, která pro svou ušlechtilou tendenci mela by
býti uvedena na scénu všech katolických spolků.

nastadoval a vypravil p. Sraták ml., jenž
v titalní úloze Stanislava podal výborný drama
tický výkoo. K němu řadily se úspěchem

i. Reišlová, alč. Švarcova, slé. Náhlíčková a alé,
á. Z herců vzbadil zajisté příjemné překra

pení Černý pojetím úlohy starého Tačka. Mékkárole Karlovasvéděilu dobře p. Soudilovi. V kom
paršech uplatnili se výbodmě pp. Pech, Šejnoha a
Hostýnek. Návětěva obeceostva byla tentokrát po
někud slabou. Zdafilá hrs Hermanova zasloužila
se strany katolické větší pozornosti, protože i dra
maetické umění patří do rámce katolické organisace,
V Adalberčiou hrává se hodně zřídka a provedení
hry bývá vždy úměrné vytříbenéma vkusu hrade



podporovány býti trochu více interessovanými kraby.
K slavnosti Čechově. K slavnostiČe

snad již příští týden dostane se do rakou čtenářů
Přispěli mimo jiné: Jar. Vrchlický, Ad. Heyduk,
Em. Mitiovský, Zařičanský, dr. Wagoer.

„Beseda“ v Hradel Král. pořádápro
své členy a jimi uvedené hosty v úterý 5. května
1908 ve dvoraně Besedy přednášku p. t. p. prof.
dra. F. Kropáčka z Králové Dvora u. L: 0 Krá
lovédvorsku: 1. Po stopách Sporckových v Kuksu
a Betlémě. 2. Králové Dvůr se Zvičínou a nej
bližším okolím. Předoáěka bude doprovozena asi
150 krásnými světelnými obrazy. Začátek před
nášky přesné o 8. hod. věčer.

Květinová výzdoba Hradce. Rida
král. věno. města Hradce Králové vydala loňského
jara provolání k našemu obecenstvu, by dekorovalo
květinami svá okoa, belke-ny, krámy a jiné vý
běžky domů v ulicích městských. S potěšením kon
statujeme, že nalezlo se dosti pěstitelů květin,
jichž zásluhou vsbled Hradce mile byl zpříjem

-něn. By pěkná tato záliba v míře neztenčené opět
se v městě našem projevila, Čteme na nárožích
našich ulic vřelá slova Svaza českých spolků o
krašlovacích, k nimž i my 8 radostí se připojuje
me. Provelání to zní: „9 probuzeným jarem, které
poskytuje lidskému oku tolik krás a nádbery,
probudí se zajisté i v nás láska k té kouzelné
přírodě, která tak ladně a tak případně každým
rokem obléká naši milou vlast v roucho zeleně a
květů. Popřejme této krásné přírodě kousek místa
u svých příbytků, u svých oken, na pavláčkách,
balkonech, verandách i v arkýřích. Nemůžete-li
jinak působiti k ozdobě svých domů, okrášlete
okna příbytků svých zelení roatliu a jejich pe
strými květy! Jarním heslem naší obce badiž:
Ozdobme okoa svých příbytků květinami! Zelená,
svěží tato dekorace zpestří ráz domů; zmizí ú
Bavná jednotvárnost a nehezké často průčelí se
ukryje. Vzhled našich obcí bude přijemnéjší a ve
selejší. Podpcrajte tak činnost českých okrašlo
vacíchspolků!“

Kurs pro koktavé a vadoa řeči
trpící zřízen bude v městě našem. Den a místo
oznámí 80 insertem. Nemajetným zdarma. Přihlášky
na administraci časopisu „Učitel zdravé mluvy“
Praba II. č. 190.

ložní lístky poštovní spořitelny.

Katdí listek má cenu 2 b. Takových složních lístkůrozesílá se denně množství, a veliké části jich ne
bývá použito. Jsou-li lístky ty pobozeny nebo zni
čeny, činí se tím poštovní spořitelně značný dar,
ničím ueodůvodněný. Záleží na naší společnosti,
hodlá li dar tento věnovati mense akademické
českých vysokých škol pražských. Žádám“ všechny
čtenáře své, aby nepoušité složní lístky poštovní
spořitelny zaslali jako tiskopis buď na adresu
Mensa skadem. českých vysokých ško) pražských
v Praze, Spálená ul. č. 20, aneb Obchodnímu gre
miu v Hradci Králové, které správné doručení
ochotně obstará.

Nchůze městské rady dne 27. dubna.
Pokrokovému klabu v Hradci Králové propůjčí se
divadlo Klicperovo na dopoledne dne 3. května
k uspořádání manifestační schůze. — C. k. okres.
hejtmanstvím v Hradci Králové ku vyjádření před
lošená žádost p. MghPb. Rad. Strossa za povolení
ke zřízení nové veřejné lékárny v Kuklenách po
stoupí se městskému zastupitelstvu. — Obch. gre
miu ge sdělí, še ministeratvo obchodu nevyhovělo
žádosti za zřízení přímého meziměstského telefo
nického vedení mezi Hradcem Králové a Prahou.
— (. k. okres. hejtmanství se podá zpráva, že
proti žádosti p. Aot. Gerguriče sa udělení rak.
státního občanství nečiníme námitek. — Národní
Jednotě Pošumavské v Čes. Budějovicích zašle se
obvyklý příspěvek. — K žádosti Odborové komisse
soc. demokratů nebude bráněno v klidu práce děl
nictva, saměstnanému u obce, v děn1. května t. r.
— Žádost obch. gremia za pořízení vbodných ta
bulek pro úmrtní návěšti postoupí se policejoímu
úřadu k podání zprávy.

Pozor ma císí agemty! Přes zákaz
a trestní satíbání' vybledávání zakázek u soukro
mých osob (zákon ze dne 25. února 1902, č. 49
ř. z. $ 59) je o tvo neustále obtěžováno
množstvím různých, většinou cizích agentů, kteří
zboží často podezřelého původu s sebou oa prodej
přinášejí, atoto z prohnalosti a rafinovanosti pod
různými záminkami ku koupi nabízejí. Bohužel,
že naše i uvědomělé obecenstvo z neznalosti věcí
často uvěří, objedná nebo koupí, aby 8e jen do
těrného agenta zbavilo — mnohdy však ku své
vlastní škodě. Vzhledem k výše citovanému zákona
a k osdravění solidní soutěže vůbec vznášíme
k ct obecenstvu v jeho vlastním zájmu nctivou
žádost, aby případy podobné laskavě oznámilo

br příslašnému obchodnímu gremiu nebo místnícii.
Urašený vlastenocký elt „Osv.lidu“

Marianská kosgregace dam ala se pracného
úkolu sbírati prostředky nutné k vystavění dů
stojné svatyně na památném Rožberku. Plán kaple,
která bude okolí svému okrasou, jest projektován

tak, aby sokaple mohla rozšířiti na vótšíkostel,který by sloužil jednou potře+“m města v tu stra

pu se šířícího a zároveň blízkému Slez. Předměstí,
jež brzy 8 městem splyne v jedno. Příspěvky schá
sejí se utéšeně. Kongregace, nechtějíc příliš appel
lovati na místní dobročinnost, která se mosí osvěd
čovati na moohbastranách jiných, a chtějíc přece
stavbu uepíšiti tak, aby se letos, v roce jabilea
J. Vel. císaře a krále, moblo 8 ví sapočíti, obrá
tila se na známé jí firmy 8 prosbou o p»dporn a
sice na firmy české přípisem českým, na německé
přípisem německým. „Osv.1.“ hned před veřejností
proklepává přípis německý, o českém se nezmiĎujíc.
— Kongregace dam patrač myslila, že ti, kteří
j v nyn jším čase o něco prosí, obracejí se k do
brodinci tím jasykem, jakým mlaví sám; až by
něco kopovala, pak — jak nepachybojeme — po
račí ei jazykem českým. Ve svém názoru byla zajisté
utvrzována praksí i lidí příliš málo „klerikálních“.
Jakým asi jazykem prosí evangeličtí jaráři „Gastav
Adolfrerein“ o podporu? Jakou Fecí psal na př.dvojet.
pan Dušek o nutnosti podpory českých evaogelíkův
evangelíkovi německému? A což když česká sekce
„Volné myšlenky“ dupisuje do Vídně? A viděli
jste někdy členské knížky českých soc demokratů,
proti nimž „Osvěta |" nemluvila? Socialista přece
není ani žádným prosebníkem. A co v těch kníž
kách bylo zbytečné němčiny | Zvláště asi byl utvrzen
dosavadní názor Mariaaké koogregace tím taktem,
že z kruhu samého vlasteneckého družstva „Máje“
docházely německé žádosti o inserty. A teď opravda
avi nevíme, jakým jazykem vyjednává „Osvěta 1.“
O ingerty německc-židovských firem. Oltiskla ta
kových insertů již dost. A pak — pro Bůb —
vždyt masarykovský „Čas“ docela dělal reklamu
oěmecko-židovské©Talmud-Thora-9chole, nikoli
tedy nějaké kap'i české. Cu všecko tedy dokáže
extra-vlastenecký časopis k vůli nečeským penězům!
A masarykovětí židé přece němčí prasbytečné a pod
porují horlivě německý tisk. A proč se vůbec tolik
rmoutit ? Vždyť přece protikatolický tisk stejně vy
hodil j:ž dávno katolíky z národa, aby se v něm
nprázdnilo místo pro syny Judovy. Proč tedy „Oav.
lida“ nestará se raději úzkostlivě o vlastenectví
nově asseutovaných „Čechů“? Jak divné věci ve dějí!

Ze somdní símě. Pan Jan Šprytar ze Sep,který po obžalobě pp. učitelů z Bohuslavic byl
odsouzen c. k. okr. soudem na celé 3 neděle do
vězení, odvolal se k c. k. kraj. soudu v Hradci
Král., kdež tnu dne 29, dubna trest značně smíroén.
Odsouzen pouze k 80 K pokuty a k zapravení
soudních útrat.

Neurvalest. Po pravé straně silnice smě
rem z Hradce Králové k Pouchovu jdoucí zničeno
bylo asi na polovici vzdálenosti mezi strážním
domkem severozápadní dráby a obcí Pouchovem

5 lipek. Lipky tyto vysáreny zde byly roku 1904Oxrašlovacím spolkem v Pouchově a opatřeny
řádnými koly; koly tyto byly odcizeny roku lon
skébo. Zločin spáchán byl v ooci ze soboty na

nedělí“ a sice tak, že lipky zlomeny byly asi 30
—40 cm pod korunou úplně, a korunka celá
sůstala viseti na zbytku kůry u stromka. Trestu
hodný čin tento zasluhuje plného odsouzení. Ruka
vandalská, která nelituje zlomiti život nevinnému
stromečku jen pro to, aby ukojila svoji zdivočí
lost, jíž není líto snačných obětí, a kterými lidé
ušlechtilí hledí okrášliti cestu, zasluhuje, aby
byla vypátrána a přísně potrestána © Okrašlovací
spolek vyzývá každého člověka duše ušlechtilé a
každého pravého přítele stromoví a přírody vůbec,
aby v případě, že by sebe nepatrnější známky o
čipu samém zvěděl, ihned oanámil vše Okrašlo
vaeímu spolku v Pouchově. Zločinný případ tento
oznámen byl na příslošných místech za příčinou
zavedení dalšího pátrání u věci té.

Z Nev. Hradce Král. Dne 19. t. m. na
hod Boží velikonoční provedeny byly v chrámu
Páně av. Antonina od J. Č. Drablovského: „Missa
8 lemnis“ do D-dur pro smíšený sbor s průvouem
smyčcového orchestru © Offertorinm „Ave Maris
stella“, smíš. sbor bez doprovodu. „Benedictus“
od A. Fůbrera pro mužské blusy 8 průvodem
smyč. kvarteta. „Pange lingua“ 8 průvodem varhan
jednoblasně. Vše řídil p Václav Studený, ředitel
kůra. —

Z Holie. Máme tady hotel, v němž židé
mluví výhradně německy, ač amějí dobře česky.
Jinak tekto ovšem hlásí se k masarykovcům a
tím — nabývají práva roshodovati, kdo do českého
národa patří a kdo nikoliv. Bylo by to sice komické
— kdyby nebylo smutné faktum to, že němčící šidé
opravdu za pomoci Českých sluhů sasshují vlivoě
a též mocně do politiky národní. — Panu dru Ze
mánkovi děkujeme za výzvu k volnému myšlení
Vždyť leckdos potřebuje lidi nemyslící, ale věřící.
Na př. jedna paní šádá o lékařskou pomoc. Té
se řekne, že dostane mazání. Po upozoraění však,
že jest členkou nemoc. pokladny, rozepsaný recept
nechá se být a řekne se, že dostane nemocná
pouze injekcí.

Z Býště. V neděli dne 26. dubnaslavila se
u nás pouť. Večer, když ve dvou hostincích se od
bývala (bohužel obligátní) taneční zábava, vlonpali
se do jednobo statku, kde zůstaly doma jen malé
děti, dosud nesnémí zloději a ukradli z komory
8 kusů peřina sukni. — Téže noci v blíských
Hoděšovicích, kde byla taktéž taneční zábava, do
bývali se bezpochyby titéž zloději do jednobo
statku na peřioy do komory: ale byli hospodyní,
která se šramotem probudila, zaplašeni.

7 Dobňenie. U nás v Dobřemicíchjest
zajímavý rozvoj. Povídá se, že, když chtěl dp
farář založiti Raiffeisenko, zavolal si ho k sobě
p: Weiorich a hodně důrazně mu domlouval. Iou
— Reiffeisenka měla prospěti chudělmu lidu. Pan
farář však nedbal na to, še přijde o milost u ve
likébo pána Dobřenic; založil Raiffeisenku přece.
To pchalo velkomožaého pána do očí zle. Ale už
měl chytrý nápad. Začal do Raifteisenky cpát
jednoho služebníka po drobém, až tam p. ředitel
uabyl vrchu. Rozumí se, že p. farář teď musil
pryč; vždyt by nedopostil, aby Raiffeicenka brala
svoje potřeby od žida Máje. Ale p. ředitel žije
se židem v dojemném přátelství. Jen od žida co
možno mooho koupit! Vždyť zas+ ieraelita mu
nadhání rolníky re řepou Myslíme si, Raiffe:
senka má býti ve prospěch rolníkův a menších
obchodatkův, nikoli však pro větší blabobyt pan
ských úředníkův. My b)cbom si dovedli sami
scela dobře Raiffeisenku apravova“. Bylo nim
velice nemilé, že pan faráť vys oupl, jelikož jsme
sosli jeho poctivou a nezištnou práci pro milý
lid. Dostal špatnou odměna, jako ji dostává zu
to, še koná uvoji občanskou povínn st, dívaje ce
do úřadování p. starostovi. Z+ to, že p. starosta
par:grafy považuje za velice pražné, my nemů
žeme. A kdy jen bude u nás vo'ba? Vždyť má
p. starosta již déle doslouženo.

Ku zvlástním poměrům v okrese
nechamickém. Poněvadě jsem byl též členem
okresního zastupitelstva necbanického a protože
jsem nebylpo vůli okresním vládcům, jsem z t ho
ven. Nermoutí mě to, protože býti v korporaci,
kda vládoe samovládce, není žádné potěšení. Hi
storie okresu odsoudí jednou všecky členy. Zato
vaše dopisy sledoval jsem 8 napjatou pozornosti.
Kdo je psal, pravdu psal pánům bořkou. a proto
od pánů u kliky byla „Oboova“, jak jsem slyšel,
v hostincích konfiskována. Dovolím ci věak ku
vývodům pana pisatele něco málo dodati. Myslim.
že v jidře pověděl to též p pisitel, a dokládám,
že nalil pravého a čistého vína; nechci nikterak
vývody jeho potírati. Vžd“t, jak vidno, není-li sám
v okr. zastapiteletvu, navázal styky se Č'enem,
který ho upřímně o záležitostech zpravoval Na
Nechanicku uabyl p V. takovébo vlivu, že ce
městě samém a v některých venkovských obcích
je duchem, ale žádným „svatým“ při obecních
volbách, a poněvadž okresní zastupitelstvo volí
zastupitelstva obecní, nebo aspoň starosta a ně
kteří výboři, dopadly volby dle jeho přání. Sám
se vyjá'řil, jsa v obecním výboru nechanickém,
že by si to za hanbu a velikou porážku pokládal,
kdyby při volbách, které se nyní mají konati,
„propadl“. Musí tedy býti „zvláštní příčina“, že
se bojí pádu při volbách. Býti měšťanost.u nechce,
protože měšťanosta i obecní výbor až na malé vý
jimky provádějí jeho vůli a jeho záměry. Je mu
pobodlnějším prováděti svou vůli a skrýti se za
starosta « výbor. To je ta příčina, proč vyvolal
opposici, která není ani tak proti starostovi, jako
proti p. V. Divíme se, še voličové ze skupiny
velkostatků volí pod jebo nátlakem okresní výbor
i starostu. Volí se lidé, kteří se hodí k regimu;
kdo 8e do toho směru nehodí, nevolí se. Je tedy
viděti v nechavickém okrese dle složení okr. samo
správy. že ani ve městě ani v obcích okresu ne
jsou volby zdrávy — a z takových pramenů ne
vyjde ani okresní zastupitelstvo, jak by ei mnozí
poplatoíci přáli. Je-li kde, je to va Necbanicku,
kde mnozí nemají o samosprávě aui zbla pocho
pení na straně jedné a na druhé strané samo
správy okresní i obecní se chopili lidé, kteří se
o ni bojí a mají ji a drží se jí jako své výsedy.
Vypadá to tak jak v «bci tak v okrese, jako by
jiní, noví členové, nedovedli v tom cboditi — ale
myslím, že by „kývati“ dovedli, neboť tu není
ničebo více třeba, když rozumy dává jen jeden a
druzí „kývají“. Neboť je tu dobrý a chutný špek
a na ten se myóky chytají. Dobře byl) pověděno,
že na Nechanicka ruají pamatovati jako všade
jinde, že okresní tajemníci jsou úředníky okres
ního výboru a zastupitelství a že je to nedůstojno,
jestliže v nich vidí členové okresního výboru 8
zastupiteletva své představené a pány. Dobře na
peal „Štít“ 19./12. 07. v čís. 51. takto: „Excellence
Prášek dostoupil studiem soukromým at na mi
pistra; proč by nemohl rolník a jiný živnostník
tak se vzdělati a se zákony obeznámiti, aby se
v okresním zastapitelstva, po případě výboru
uplatnil opravdu a nebyl jen „kývalem“ svého
úředníka“ — Jestliže to dovede pantáta „Vovísek“
v Nechanicích, proč by takovou „okresní Excellencí“
nemohl býti agrároík Pšenička třeba z Michňovky,
když platí daleko více dasl a má větší grunt,
třeba z tobo „posledního“ a „posmíraného“ konce
okresu? Plně souhlasím s tím, když již vládne
takový podřízený pán, aby si hleděl tobo, o čem
okresní zastupitelstvo a okr, výbor rozhodovati
má: o silnicích okresu, o nemocnici, o sirotěincích
a ústavech lidaumilných a dobročinných a dále o
výši okr. přirážek — tedy o věcech svého oboru.
Agitovati při obecních volbách, křičetí se v bo
stincích s opposicí, všelijských politických, stra
nických štvanic si hleděti a svých záložitostí pro
množství fankcí sanedbávati, to úředníka neod
poručuje. To je nanejvýše známkou že je usta
vičně ve etrachu, aby avé kortešo udržel na šňůr
kách, jako heree pimprioré komedie svého ka
Špárka a tea os dřevěný pimprlový personál



jicam, zvláště při Husových a jiných oslavách. Je
to také -staro+t, aby to skákalo jak om chce a
někd- se nepodřekl| Jenže pimprlata nejedí a ne
Dijou a nožšňdají bakšiš a zpropitoé. Ale jsem tou
radou, hledi-li si tekový úředník tách vedlejších
věcí, má se klepnoati přes prsty, má Fe mu pu
ukázat: na jeho obor, a ne, aby měl fuokcí pla
cesých takové množství, že své věci sanedbává a
jinému je avěřaje. Není také dobře, že většina
členů nachází se na jednom konci ok'esa, a tak
zanedbáván kovec jiný. Tu si mohou stěžovati a
k tomu pracovati pti volbách a to včasně, aby
byli m: všech místech zastoupen: a ne p» m:
cešsku odbýváni. Cbystejte si už nyní pro okresní
„volby vůdce! Je třeba v.obcích většího zájmu a
pochopení pru volby, nebo pak to odnášejí .zass
jeu poplatníci. Ovšem když jen někteří páni ve
městě rozhodují, pak pro vepkov zbude málo nebo
nic. Venkov inusí snáti svá práva, mus! do voleb

tešové mlčí — tu je mezi lidem ta akrutná tmu
— hustá a beprostupná —proti ní ts „k.erikální“

je jasným světlem samého slupce. A za tu tmu,
chr+ň Bože, může jea ten klerikalismus, který uá
bodon v Nechanicíchb a okrese nepanuje — všecko
jest mí to černého Červené, modré e zelené! Bohu
milek není, Bůb uchovej. Černý, není ani červený
— a tak zbýrají jen dvě barvy, kterými braje —
modrá a zelená, šlechtická 8 agrirnická. Proto po
zbývá samosprára zvláště okresní, důvěry na ven
kotě a ve městě nemají také mnoho přátel, jen
ty, kteří osobní prospěch čekají. Ostatně je tu
docor zemského výboru, ať ni žádají poplatníci
ča ti vysvětlovía ospravedlnění ve příčině oprávy
okresního jměví, I komise může vše us místě vy
šetřiti. Činilo-li by se co proti zákonům, dohlíží
©k.okr,hejtmanstvía místodrž'telství.Vždyťvšeje
pod státním dusorem. Samospráva nemá býti za0pa
třovacím ústi1em, aby se maožil stav úřednictva 14
úkor poplatni:tva jeu proto aby některý synek 8eza
opa řil.Ajakósvláštní zásluhy másámp. V. nebojiný
úředník o měšťasskou školu? Sliboval: se 20 až
30 tisic subvence a dostalo se na 70000 zl, co
něšťanka stojí nákladu, 7000 K ve třech letech
splatných. Ostatné za faokce při stavbě jsme ka
valírsky platili — vše placeno — nic zadarmo —
žádné zásluhy. Proto pryč s dietářetvím, pryč se
eliby subvenčojmi, pryč 8 lidmi toužícími po
funkcích — když se bromadí v jednom místě!
Pro funkce ty je dorostu dost! Z nsšich peněz
ve agitojea volby kouují, z našich penězse dávají
podpory na politické účely, za své peníze si
kopojeme jařmo a dáváme pruta na ruce sobě i
potomkům. Zadluží se obecní statek i okres a na
Badí se nůž na náš majetek poctivě zděděný po
naš ch předcích. V domech z našich peněz pla
cených proti nám bantují se lidé, kteří si úřady
vytlapali za oaše peníze ro sebe mají tučnou
pensi, pro atarousedlé obč ny a jejich potomky
těžké závazky. +rohlédněme. — Douška. Proč to
píši do „Obnovy“? Vládce Nechanicka je velice
moudrý. Dává tiskoouti úřední blankety a jiné
věci do tiskáren, kde se tisknou noviny, které
pak z vděčnosti — mlčí nebo chválí. Vím však,
te „Obnova“ koupiti se nedá a pravdu uveřejní.

Z Pardubic. „Naše Právo“ Vytkli
jeme tomuto červeno-bílému žuroálo, že banobí
pouze katolické náboženství a nadává katolikům
a že židů podezřelým způsobem šetří. „N. Právo“
to tvrzení nevyvrátilo, ale vrhlo se svým ušlech
tilým způsobem znovu na katol. církev a najmě na
pardubské kněžetvo. To by ovšem nebylo nic
divného a ani dost málo by nás to nepřekvapilo;
ale musíme „N Právu“ aspoň tolik říci, že s tím do
pisovatelem se velice mýlí. A pak ještě něco. Intelek
tnálním původcem poslední zprávy v tom listu jest
kněz. Baď sám tuto zprávu pod záblavím „* dame,
kde jsi“ napsal, anebo slomyslným způsobem sdě
lil osobě, o níš věděl, že se 0 její publikování
postará. Určitě to vímetaké proto, še onen pán jíslivé
tuto zprávu ve veřejných místnostech k nemalé
radosti všech našich přítelíčků rozšiřoval a muce'
býti docela i zakřikoat. Heské to rozbodně není
a ukazuje to na prapodivný charakter. — Mužná
slova. Při učitelské, konferenci ve školním okrese
pardubském ve svém referátu promluvil tamější
úkolní inepektor tato možná slova: „Mám-li pro
nésti disgaosu o učitelstva, musím říci: „Jate
-otráveni! — Otrávení sdivočilostí tisku a boreč
kou organisační.“ Tato slova, která tak přilehají
na rozhárané poměry v učitelatvu vůbec, nebudou
jistě liberálaí a pokrokářské listy r. gistrovati.
Bylo by věru k přání, aby slova ta nevyzočla na
plano ©Myslíme však, že sůstane pouse při těch
slovech. —-Raněn mrtvicí. Řídicí očitel J.

„Poksa ze Litétín na Holicku, vraceje se s okresní
učitelské porady v Pardubicích, byl náhle u sa
mého nádraží raněn mrtvící. V bozvědomém stavu
byl odvesem do okresní nemocnice, kdež zůstal
vošetřování.—Utekla z chorobioce, Zobo

-tobioee v Pardubicieb utekla asi před 14 dny ta
mější chovanka A. Macbačova. Žena ta byla ch:

-romyslná a stále vyhrošovala, že se musí utopiti
pro křivou přísahu. Pokoušela se často o útěk, s
ani svěrací kasejka nemohla utišiti její divoké

-chování. Jedné moci podařilo se jí prolomiti má
„slim dvéře s přes plot utéci. Zdá se, še pohrůška
svoji o utopení asi splnila,

«po ní naprosto stoizele. — Výlet do Moravy

na památný hrad Pernětým. Dne28.a29.
června t. r. uspořádá hospodářský spolek pro 0
kresy Pardubice- Holice—Přeloučdvovdennívý
let přes Něm. Brod do Nov. Města ns Moravu a
odtud na památný hrad Pernštýa u Nedvědiv, ko

sjednali si drahdy uehynoucích sáslab na okrese
pardubském.— Stavba nových varhan.
V restanrovaném kostele Zvěstování Panoy Marie
nebylo posud varban; zastupoval? je pouze har
moniam. Nyní konečně přistoupí se ke kýžené
stavbě nových pěkných varbao, na které minister
stvo kultu a vyučování povolilo v poslední době
obnos2000 K. — Automobilové spojení
V nejbližší době dojde konečné p: dloubých prů

l k automobilovémupoštovaímaspojenímeziardubicemi, Holicemi a Bobdančem.
Staronová teonhapo zlatém telati

V Kladrubech konána byla dne 25. dabna schůze
katolické strany lidové. Referoval ua ní p sekre

vikoné v poslední době na katolíky, odrazil je 8
p ukázal na původce jich. Řeč jeho setkala se
8 vroucím souhlasem přítomných. Na to přihlásil
8e ku slovu p. učitel Pírko ze Semína. Vytýkal.
pruč se svolala schůze důvěrná; p. řečník pou
kázal na surové útoky (případ bračnský, hrdě
jický). které se na nás ději a pak na to, že orgi
nisace má právo rozbodoouti o schůzi, jsk jí libo.
P. učitel oa to pravil, že Wahrmond je kněs (!),
Myslivec byl pro kartely (!), naše strana že bájí
karely ('), náboženství prý ve škole nemusí se
učiti poněvadž je má každý v srdci a více jiných
vécí. P. řečník ho však naležitě odbyl, prukázav
na to, jak špatně je zpravováno čtenářstvo Iti
vých pokrokových novin. Pan učitel Pírko ztichl.
Tu svedl se obrovský bojec agrárníků, israehla p
Lustig a počil svoji „řeč“. Dokud židi byli na
božol a modli'i se třeba tři bodiny denně, nosili
pejzy, kapala z nich šploa u draly je vši (tak
doslovně řečeno), neměli ani krejcaru, ale co ná
boženství odložili, jdou napřed, ukazují celému
světu postup v pokroko. Náboženství jen tíží
lidstvo, mu-í se odhodit hlavní věcí jest hospo
dářský blabobyt, to jest bůh, židé si dobře po
čínal:, když postavili zlaté tele. Náboženství z0tro
čuje. —Řečník p. Lastig končí citátem z Čech 
vých „Písní otroka“. Něco takového zarazilo. P.
sekretář Mužík lituje, že slovu taková mohou
vyjiti z úst intelliganta, Vždyť právě ta toubia po
zlatém teleti zotročila massy dělnictva, právě ta
nenasytoá ziskochtivost ieraelitů, kteří mají včele
svém zlaté tele, ničí existenci tisí ů rolníků
v Polsku, v Čechách a celém světě To není po
krok, to je bezcharakterní honba za ziskem, šla
pající na blišaího Křesťanství zušlechtuje zlaté
tele zesurovuje. Za obrovského potlesku koačí p.
sekretář Možík svoji obranu křesťanství proti li
beralismu slovy: „Ostatně, hleďte, p. Lustigu, pro
nás Čechy, bratry Slováky, Poláky a Rasy bylo
by lépe, aby vaši souvěrci měli dosui Dejzy a
modlili se v řemíokách, než když oni C zopasí
teď na těle mohutného slovanského kmene, vyssá
vají z něho všechnu krev, stavíce oádberné ol
táře zlatému teleti.“ Tleskali i soc. demokraté
Pan Lustig omlouvá ge, še mluvil jako agrárník.
D-kázalo se mu však na místě, še před několika
dny nasval agrárníky „lou největší pakáší“. Ne
víme, jak avi agrárníci svým zastancům poděko
vali, ale jeat typické, že za stranu jejich mluví
pokrokový ačitel, bájící volnou Š«olu. a igraelita
obchodník, jebož otec dle doznání páně Lustigova
neměl oje a který teď už má „krásný“ ruajetek.
Po ukončené schůzi, jež byla sledována 8 velkým
nadšením, přihlásilo se ku katolické organisaci
38 osob.

Z Heřie. Doridáme se, že redaktor sociál.
demokrat. „Pochodoě“, který odepřel uveřejniti
opravu na článek „Sarovost“ (či „Slasti kate
chetovy“), byl dne 1. dubna t. r. u ©. k. soudu
v Jičíně vdsouzen na základě $ 21. tisk. zákona
k uveřejnění této opravy v nejbližším čísle „Po
chodně“, k zaplacení všech soudních útrat a k pe
něšité pokatě. V případě nesplnění těcuto povin
ností další vycávání „Pochodně“ se soudně zastaví
u redaktor přiměřený trest vězení si odpyká.
Opravu uveřejnil redaktor hned ua to Z. dubna
a proti delším bodům rozsudku podal smateční
stížnost. I bylo ještě druhé přelíčení u věci té
konáno dne 16. dubna u téhož c. k. soudu. Haed
na počátku líčení problásil redaktor, že jest tobo
náhledu, že si ve svém listě může uveřejniti co
chce a jak chce — ať jestto pravda anebo lež —
neboť prý, kdyby mu mělo býti v této „volnosti“
bráměno, pak by vlastně nemobl nic uveřej
nit a tak jest prý bez příčiny pronásledován —
— čžeješt pronásledován a štvác jako „mučedník“
a že si bude stěžovat v otevřeném dopisu samot
vému panu c. k. ministru epravedlinosti (proč ne
spíš svému generallissimovi semitovi Adlerovi?).
Vador těmto vybrůžkám rozsudek prvaího přelí
čení byl rekapitulován a znova vyřčen v témže
znění jako při prvním líčení k velikému překva
pení „sovinně mučeného“ redaktora.

Z České Nkalice. Na Hod Boží Veliko
noční dae 19. dubna 1908 o 4 bod. odpol. odbý
váma byla v sále hotelu Bartoniček v České Ska
lei volkolepá důvéraá schůze katolického lida
2 České Skalice a nojbliššího okolí. Přeplněný
sál kle byla blava ms blavé, vykasoval posirý

obraz účastníků obojího pohlazí, starých i mladých,
v němé všecky stavy byly zastoupeny. Ještě nikdy
tento sál nechoval ve svých prostorách tolik hostů
jako tentokráte. Sociální demokraté činili všemožné
pokusy, aby se dovnitř dostali, ale rázným zakro
čením místního soudního udjuakta p. Drdy, který
několikráte veřejně prohlásil, že kutolický lid de
mokratům nedává žádnédůvěry a prot: tito do
jeho důvěroých uchůzí nemají přístupu, bylo tomu
zabránéno a nezbylo ničeho, než že několik jejich
příliš zvědavých členů musilo zůstati za zavře
nými dveřmi. Schůzi zahájil krátkým proslovem
p. adjuakt Drda, načež do předsednictva zvolen
p. Josef Brandejs zs předsedu. p. Václav Excer
za místopfedsedu a p. Josef Přibyl za zapisova
tele. Pan předseda sordečnč uvítal četié abromá
ždění, představil co řečaíka p. Aat Drápalíka
z Praby a adělil tomuto slovo. Řeč p. professora,
která trvala plné dvě hodiny A svým poutavým
předoesem moobokráte strhla posluchač tvo k bouř
livé pochrale, přítomné shromáždéní přímo elek
trisovala, tak že nadšení nebylo konce. Ozývaly
se hlasy, že lid bude poslouchati třeba d+ noci.
Pan řečník důkladoě vyložil nynější napjaté p>
méry časové politiky, při Čemž vícekráte jemným
sarkasmem různé vady nepřátel katolického lidu
případně opepřil což vždy vyvolalo upřímnou ve
selost. Pookázal k tomu. jak v této vážné 8
pro katolíky nebozpečné 4 b* jest nanejvýš nutan,
aby lid katolický 8e organigoval | Neutuchající
potlesk odměnil poutavou teč p prvfessora a jeho
krásné vývody ve věci šlechetné a bohabojné Na
to jménem všech přítomuých poděkoval p. adjuokt
Drda vřelými slovy p. řečníkovi. Velice dojímalo,
když v krátkém ještě doslova p. Drda dotek! se
slov říšského poslance p. dr. Hrubana, která týž
pronesl mna sjezdu © Českoslovanských katolíků
v Hradci Králové: „Jsem zde dnes sám jediný
český katolický poslanec říšský a přece ten národ
český jest katolickým národem! Ale přání mám,
aby, až ode doeška za 10 let budete oslavovati
desetileté jabileum tohoto památného sjezdu, aby
zdě na tom podiu sedělu celá řada českých ka
tolických poslanců říšských, kteří by důstojně a
v pravdě represenrovali ten český katolický národ
i na venek.“ Za velkého nadšení přítomných po
děkoval p. předseda celémn shbromáždní a okončil
tuto velevýzoamnou schůzi, která měla býti úvodem
ku založení „volné katolické organisace Svornost“
pro Českou Skalici a okolí. Důsledek této velko
lepé schůze byl že ještě při samém rozchodu
několik set přítomných přihlásilo se za členy do
tyčné organisace. Kéž Bóh požehná této práci, :
započaté ve svatý, velice významný den Vzkří
šení Páně!

Z Dobrašky. Dne 20. t m. sehrál dra
matický odbor Jednoty salonní veselohra od V.
Štecha „Deskový statek.“ Hra vyniká jemnou 84
tyr u nynějších p měrů obec sích i veřejných a intrik.
Na nynější dobu jako ulita. Sloh je pěkný, živý,
osoby velmi dobře zkresleny. Účinkující a plným
pochopením aastudovali své úlohy a předoesli
zcela bezvadoč. Také nadšený potlesk obecenstva
mezi hrou i oa konci jednání to dosvědčoval.
Chvála o souhře se nesla ještě ve dnech následu
jících. Zaslouší si ji také plnou měrou obětaví 
páni a dámy účiokující a jedaota jim ráda vyslo
voje vřelý dík. Jen zase brzo něco podobného|
Ati toto divadlo nevraživost pokrokářaká nemobla
enósti. Když nemohli obsaditi úlohy ze svého kusu
„Bílý Ietek“, vlastuě „Nepopsaný lístek“, překlad
to z něměmny,sehnána do Dobrašky na velikonoční
svátky divad. společnost přičiněním hlavně p. K.
Krausra, obchodníka plátnem, majitele firmy Liz
par 4 Kraoser. Ale konkurence pokrokářům do
padla nedobře. V pondělí dostavilo se pokrokářů
do divadla 16. To če ví, že se nehrálo. Obecenstvo
ukázalo, jak oschválovstech židovsko-pakrokových
smýšlí, a šlo se pobaviti brou svých domácích 0
bětavých ochotníků. To je ta nejlepší odpověď
pokrokářským urputným nesnášelivcům.

Z Úplee. Dne 26. dubna pořádala městské
rada stromkovou Slavnost, k níž pozvala všecky
spolky úpické. Kromě jiných spolků dostavila se
naše katol. jednota, odbor. sdražení kfesť. dělnictva,
šenský odbor a organisace mládeže, národ. 80c. a
soc. demokraté. Proslovili řeči pp starosta Pitaš
a řed. měšť školy Novák. Poslední velice poutavě
poukázal na důležitost stromů zvláště ovocných.
Pak přešel nu Sv. Čecha, k jehož oslavé byla
slavnost konána. Cbválil skromnost a jiué vsácné
vlastnosti velikóbo básníka Pak se průvod ubíral
na náměstí, kde zapěním národní hymny byla
slavnost skončena. — Socialisté odcházeli jmrzutě.
Nikdo z řečníků nenadával, nikdo do „klerikálů“
neryl. A to že měla býti kulturní slavnost dle
srdce rudých? Slyšeli jsme ze středu jejich do
slovně, že ta celá řeč (p. Nováka) „nestála ze
čtyry krejoary i se strejcem“. Rudí vycháseli 0
statné ze řady, dělali kyselé obličeje; prý ho po
slouchati nebudou. To © to prý do feči nepatří.
Vždyť k velikému roztrpčení radých srdcí odvážil
se řečaík mlaviti docela o Bohu, duši, zpovědi
básalkově, o aodělu, který vskfisí mrtvé. A takorá
řeč se měla líbiti lidem zpracovaným oadárkovými
tiskovinami radými? Kdyby byl řečník hájil ži
dorské borsiány, to by byli trpělivěji unesli. A byli
by blučná tleskali, kdyby byl pochválil nékterého
bohatého židovského předáka doc. demokracie a
kdyby pak byl omastil ještě řeč tvrzením, še ká



plani jsou bezcitnými a zámošsým!i vysenvačí ní
roda. Vůdyt šidovským. úvahám věří socialisté
úlepě. Kdepak, aby soc. demokrat rád poslechl
něco vpravdě povznášejícího, ušlechtilého a pouč
ného. Přinesli si také s sebou rudý prapor 8 okovy.
To snad proto, že soc. demokraté ze nacházejí
v sajetí židovského kapitálu. Anebo to byly spo
dobněny ty okovy, kterými radí poatají v továr
nách dělnictvo jinak smýšlející? Tisíce katolíků
sríjí se + otrockých těch okovech, aby je radí ne
vybodili z továren. — Dne 10. května budeu nás
přednášeti sl. Jakubcorá.— Konečně dodáváme, že
dle vyzvání ústředního spolku učitelského nesů
častnili se pp. učitelé průvodu s dítkami na av.
Marka, ačkoli byl čas pěkný. Někteří se vymlou
vali ; mysleli prý, še bude zima. [ zanechejte výminy
a reete upřímně, če se bojíte pokrokářského pra
nýře! Inkvisiční oko jiných sotva by vám dalo
pardon. Jste také pode jhem, a jařmo pokrokového
vedení tísní velice. Dnes k tomu náleží mnoho
brdinnosti, jestliže někdo přes všecky posměchy a
potapy účastní se katolických obředů; za to však
židům pobožnosti jejich se nevyčítají,

Rudá schůze v Kutné Hoře. Dne26.
dubna pořádána zde veřejná schůze socialistická;
ne programu: o pojišťování starob. a iovalid. děl
níků, vdov a sirotků. Přednášeč Lud. Aust z Kladna
si patrně myslil, že jsme zde příliš zabednění, a
še tedy může chrlit od plic, co mu libo. Tak
hrabě jsme neslyšeli ještě žádného řečníka před
pášet. — A těch ubohých, otřelých frázil Pryč
s růžencem! Pryč e modlitbami! Pána Boba není
potřebí volat, vědyť prý neexistuje. Ta křesťansko
sociální bostie mnal se potříti. Místo co by mlu
vil k programu, ryl fanaticky do „klerikálů“, Prý
křest. sociálové jsou vinni, še dělnictvo si ne
může zlepšit platy. — Pak po pobřbu horlivóho
socialisty Neslipgra Aust bovořil sas. Prý jest
křest. epolečnost necitelná vůči dělníku. (A co ta
nekřesťaoská, židovsko-zednářeká společnost ve
Francii? Vždyť tam jest církev poražena, ale dě'
ujetvu se vede hůř než dřív.) O zemřelém gocia
listovi řekl: „Drahý Karle, já pravím, že Bůh ti
nemá co odpouštět, neboť ty's nikdy nehřešil, ani
břešiti jsi nemohl.“ (Inu — to my víme, že hřeší
jenom „byrokrati.“ I když socialista dopustí se
surového násilí na chudém spoludělníku, „Právo
lidu“ ho vepokárá; nadává-li sprostě poctivým
lidem, jest to v pořádku. Dá-li socialistický suro
vec v sobotu ustarané ženě místo peněz hodně
rap, rudé orgány mlčí. A jak dloubá řada jest
sooialistických zlodějů a vyssuvačů! Ale to všecko
nic. Socialistu červená mašle chrání před každým
sebe menším břichem.) Věru že bylo přímo hnusno
poslouchati, jak patolízalsky se klaněl Aust veli
kému a mocnému pána, totiž radému vojsku. Či
nil se všemožně, aby bo rudí poslachači pochvá
lili, še jest opravdu bodný. Ale nám při chvále
tanulo na mysli, jak nedaleko od:ud byli vyždí
mání chudí dělníci i dělnice velikou ctoostí a
beshříšností od sondruhbů, jak se vesele pilo za
peníze od ebudých dělníků sebrané. Teď jsme se
dokonale přesvědčili, jak dovede takový vojín
Adierův „poučovat.“ — Večer šel Aust potěšit
svojí vzácnou přítomností živnostnictvo do řemesl
nické besedy. Ale tam k svému nemalému pře
kvapení shledal, že jsou sde lidé, kteří ještě do
vedou přes všecky polenové fráze rudých samo
statně přemýšleti. Naše živnostnictvo ví jiš dobře,
jak socialističtí pohlaváři prohlašovali nutnost
zániku středních stavů; ví, jak ae šivnostnictvu
saublišovali.

Z Kutnohorska. Meri oněmiagrárními
poslanci, kteří hlasovali v sféře Wabrmandově proti
převážné většině těch, kdož mají ještě katolické
přesvědčení, objevilo se nám (i jméno nušeho
Hšského poslance p. Švejka ze Sv. Kateřiny, Bylo
by dobře upozorniti na to jeho voliče katolíky
všude, aby poznali, jak pravdivým bylo jeho po
čínání, když, bije se v prsa, problašoval ee za
„také katolika“. Bylo by dubře upozorniti ty pány,
kteří pro něho borečně pracovali, opozorňujíce
Ba to, že on jistě v náboženských otáskách kato
Jickým voličům ubližovati nedá. Když líčívaly
nám charakter tohoto pána mladočeské „Podvy
socké listy“, domnívali jsme ge, že děje se tak
se strachu konkurenčního, dnes nabýváme pře
svědčení jiného. Snad mnozí duchovní správcové,
kteří měli příležitost elyšeti sliby p. posl. Švejka
a kteří nyní přesvědčili 8e o jeho důslednosti,
mohli by v tom eměru dáti klassické důkazy. Kéž
bylo by to mocnou pobídkou k urychlení a důklad
nému vybadování katolické organisacel Dokud
nebudou katolíci seřazení v jeden šik, dotod se
budou opakovat případy, že avukromě se všecko
možné slíbí a veřejně se to slovem nebo i skut
kem popře.

Z Vinař u Čáslavě. Dne 26. dabna ko
Bána u nás veřejná echůse lidu. Zabájil ji vidp.
Ant. Schreiber, b. vikář ze Žlebů, jeko svolavatel.
Zvolený předseda schůze p. Kruml, místní sta
rosta, udělil slovo paou Astrovi s Hradce Král.
Pan řečník ve dvoubodinové řeči ové obsatně vy
lošil příčiny všendborového sdražování, sdůvodail
jebo důlevitost a vybídl ku saložení org -nieace
dělnické. Na scbůzi Četné navštívené avédomělými
katolíky a katoličkami přítomno bylo též několik
soelálních demokratů a úěkolik agráraíků. Cho
vání ce sociálních demokratů nás nepřekvapilo, ti

se chovají všude „důsledně“ podle „Práva lidu“ a
„Záře“. Alezarasiřo- nás chování se agrárníků.
Přesvědčili jame se, še slepě věří všemu, co píše
hrobohubý „Cep“ a jeho patron „Venkov“. Dosad
se Hkalo „jistým“ lidem „nevycepovaní“, ale od
„ry“ Cepu se bude říkatí takovým „vycepovaní“.
Páni agrárníci se bijou v póze, že mají víra v sobě,
že nechtějí náboženství vyloučiti se škol. Nestačí
však míti víra v erdci a na venek nechatí ji tu
piti, jako ae děje sa naší doby, neboť Kristus Pán
řekl: „Kdo mne vysná před lidmi, toho vyznám
i já pfed Otoem svým ... * aneřekl, „kdo vyzná
mne za kamny, ve světnici, v úkrytal“ Bijete 60
V prea a říkáte, že máte víra, a vaši sgrární
poslanci do školského výboru pošleu nikoli agrár
níka, ale realistu dra Drtinu, který prohlásil, že
přeje si, aby vyučovalo se náboženství ve školách,
ale aby bo vyučovali ne kněží, ale učitelé!! Myslíte,
že lid neví, kam to vše eměřuje? Lid, to ei za
pamatujte, má lepší logiku, než někteří uaiversitní
professoři! A jak se zachovali agrární poslanci
nedávno v říšském aněmu, když hlasovalo se o
protikřestanském apiska Wahrmnudoré? Německý
agrárník ministr Peacbka blagoval proti veřejnému
čtení, český však ministr—krajan Prášek8 mno
bými ográrníky odešel; z téch, kte'í zůstali, jen
dva: dr. Zahradník, kněz, a dr. Kratochvíl, advokát,
hlasovali proti, ostatní pro veřejnéčtení banopisu|
Proto nenadávejte kněžím, že štvou lid, ale vystupte
proti „svým poslancům“, kteří svým jednáním urá
žejí nejavětější city masay! — Proti všemunásilí
Bocialistů a agrárníků zvítězila u nás pravda a sa
Jošena všeodborová skupina, jejímuž rozkvětu vo
láme „Zdař Bůh“

Z Chotěbeře. Dne 26. duboa pořádala
strana katolického lidu schůzi v Chotěboři v sále
Panského domu. Řečník p. Václav Myslivec, říšský
poslanec, promlouval nadšeně k posluchačatvu, jež
Be tísnilo blava vedle hlavy v prostranném sále,
jeně nemobl obrovský dav pojmouti. Poslachačů
bylo dobře počítaných 1000, ačkoli p. poslanec
oznámil svůj příjezd teprve 3 dni před schůzí.
Současně byla zakládána hospodářská besídka
v Ostružně, kamž odjel vlp. Brakner z Libice,
protože poslanec Myslivec nepřijel ráno, nýbrž až
v poledne, takže nemohl již do Ostružna se do
staviti. I na schůzi vOstružně bylo mnobo účast
níků. Poslochači v Chotěboři slyšeli od p. poslauce
jasné a vystihující výklady o otázce národnostní,
hospodářskéa politické. Mohutná výzva řečníkova,
aby všichni katolíci seřaďovali se v obranné šiky

roti nepřátelům náboženatví, byla přijata s bouř
vým potleskem a voláním: Nedáme ee, nedáme

se! V týž den večer divadlo odborového sdružení
křest. sociálního děloiotva bylo přepiněno, takže
diváci musili sa přestávek vycházeti ven, aby 80
nadýchali čerstvého vzdachu. Místnost u p. Štáfla
byla taktéž malou. Herci i herečky ukázali, že
úlobám porozuměli, je pronikli, což bylo patrno
na celé souhře. Ovšem Že při počátcích nemožno
žádat hned úplné vytříbenosti, ale nicméně jíž
počátky ty daly na jevo, že páni i slečny mají
nepopíratelné schopnosti k dalšímu pokroku. Jen
ku předu!

Českýodber zemědělské rady prokrálovství ké pořádáv sobota, dae 16.
května roku 1908 v Opvčně přehlídku a odměňo
vání plemenného akotů. Táž zabrnovati bude:
plemenný materiál simmenský čistokrevný, kří
žený, a domácího chova, náležející členům spolků
a družstev, jakož vůbec veškerým chovatelům
skotu v VI. odměňovacím obvoda, sestávajícím
s okresů: Králové Hradec, Jaroměř, Skalice,
Úpice, Náchod, Police, Nové Měston.m , Opočno,
Rychnov n. Kn. a Kostelec n O., kteří skot ten
ku přehlídce v čas, t. j. do A. května 1908 u
jednatelství nížepsaného družstva v Opočně oblá
sili;, ua posději došlé přihlášky nevezme se
obleda. Tiskopisy pro přihlášky na přeblídku zašle
jednatelství dražstva ihned na požádání. Příhon
dobytku na výstaviště počne o 7. hodině ráno.
Přehlídka bude otevřena o 9. hodině dopolední
a končí o 5, hodině odpolední alavoostním rozdí
lením odměn, které udělí zemědělská rada a
místní činitelé. — Téméř veškeren skot výstavy
této jest vlastaího chovu a poskytne příležitost
porovnati výsledky dochova domácího, čiatokrev=
ného a kříšeného dobytka s kusy původními.
Krom toho při přehlídce této pořádá družstvo
Opočenské trh na čistokrevný plemenný skot sim
menský dochovaný členy družstva. Páni vystavo
vatelé se žádají, by si k přeblídce dobytěí prů
vodaí listy opatřili, a sice pro kusy prodejné
zvláště. Vstapné ku přehlídce této činí 40 bal.
sa osobu. Katalog bude prodáván u kasy za 20b.

By jsme my! (Agrárnické uvažování).
Poslunec Bergmann při posledním zasedání říšské
rady před velikonocemi mimo jiné se vyjádřil:
Obce, kde jest jen trochu vzdělanosti, br. Stern
berga nevolily, za to ale horští nevzdělaaci (!),
nalezající svůj výlělek v lesích (Jesenice? Rohe
nice ?), byly pro něho dobrým volebním materiá
lem. V obcích vzdělaných. jako jsou Čeračice,
Krčín, Nahořany, Poboř, kde paoaje pokrok a
vsdělání, obdršel br. Steroberg směšný počet
hlasů —“ — Pořád jsem čekal nějakou tako
vouhla pochvalu, a už to tady máme. To nás p.
Bergmannna ty svá ěhl! Kdyžjsem tohle
přečetl, radosti jsem a až do stropul A což

moje „stará“! Samou radostí nerědělaco má
dělat, sačala točit odetředivkoa — na sucho. One

to ovšemnehrálo,alepřišla přitomna dobrýopOo prý teď s timí My totiž budeme o
agrární mléko dodávati přímo do Náchoda (totiž
až je budeme mít!), u tu prý bychom si odetře—
divku mobli vyměniti za nějaký ten — gramofea.
Jest to přece dobré, když je doma nějaký bu
dební nástroj po ruce, pak se nějaké to volební
vitězství může řádně oslavit — a my volby dělat
umíme. Bude to skvostné, až nějaký ten nástroj
epustí: „Venkove, venkove, zabrádo zelená I“ —
Však jsme taky tenkráte to vítězství oslavili. A
mít tak v každé naší obcí jen jednoho Bryche,
mohlo to být ještě slavnější. Každého sgrárníh
člověka to dojalo. Jen co je pravda, „sla“ ae proe
lilo mnobo. Pak jame si zrovna měli jít pro po
pelec? Vždyť naší pp. učitelové — totiž ti po
krokovější — už také nechodí, ač dříve chodí
vali. To snad už dělají jen ti „horští nerzdě.
lanci.“ Jako 8 tím postním křesť. cvičením; tu
my máme každý v malíčku, a není na to aně
času. Vždyť je teď každé nedělní odpoledne schůj
ze nebo valná hromada. — A řekněte, 0) taky £
klerikálové pořád mají? Vždyť ic nedokážoa“
Ani pořádně rozbiti schůzi neumějí. Šli se toma
naučit do Brna a ještě to nedokátou. To my
jsme jinší chlapíci! My jame my! Ale ty košíky
z ocelových drátů těm klerikálům přece nedáme,
Teď až by jich muselo být mnoho, a možná, še
bychom ani tak velkou subvenci na to nedostali.
A kasy jsou teď po volbách všude vybrakované
až až! A šlechtic se hved tak nenajde, aby na
valil 10.000 K. Ale volby u nás oa Novoměste ka
dělat umíme, je to pravda! A všecky volby:
zemské, okresní, obecní, záloženské, spolk.vé a
jaké kdo chce. Jen o téch říšských se vám to
„maličko“ popletlo, jen až podrubé to vez meme
pevněji do raky, ono to půjde. Slyšeli jame
ovšem, když byla u nás schůze „skrz to mléko“,
že prý to v Poboří na Opočenska umějí ještě
lépe než Maďaři, ale tomu my nověříme. Prý wi
tak po ochotnicku sehráli nedávno veselohra
„Vodní družstvo“ moc prý znamenitě, ale to by
o tom přece bylo více slyšet. Třebas se nám i
pokrokem a vzdělaností vyrovnali, nic platno, my
jsme přece my!

Různé zprávy.
Světicím biskupem pražským jme

nován jest megr. Fr. Brusák, kapitolní děkan u
sv. Víta v Praze. Narodil se r. 1840, na kněze
vysvěcen r. 1868.

Provolání ke katolickému lidu jako
leták vydáno jest vedením strany naší na českém
jibu. V provolání líčeny jsou bouřlivé události
v Plska u poukázáno ke tragelii brdějické. Ka
tolický lid jest jím vybízen k ag'taci a pevné
organisaci. Letáky pro svůj obsah hodí se k ší
fení mezi katol. lidem všude. Prodává se60 kusů
za 1 K. Obnos nejlépe lze zaslati ve známkách.
Důvérníky, organisace a přátele naší věci prosíme
o rozšíření co mejhojnější. Objednávky přijímá a
vyřizuje „Česká sekce diecésního komitétu v Čes.
Budějovicícb.“

Štvaní německé de nokomočna. Dle
„Našince“ soudní tajemník Ant. Vlček v Olomoači
měl na dveřích své úřadovny tahnlku 8 nápisem:
„C. k. soudní tsjemník Ant Vlčsk, k. k Gerichte
sekretár“. Německé noviny přinesly o tom zpráva,
že prý to jest počešťování úřadu. Nato byl volán
do presidis a musel si dáti na dveře připevniti
tabulku novou 8 nápisem: „K.k Gericbtssekretěr
Anton Vlček, o. k. soudoí tajemník.“ Prostý rozum
občanský táže se, kde byla v tabulce prvního
znění známka nějaké nepřístojnosti? Jit ta noviná
tebulka má býti obrazem počešťováníúřadu? Kde
stojí arčitý zákonný rozkaz, že napřed masí státi
název německý a pod ním český, kde stojí psáno,
še křestní jméno musí zněti německy? Presid:um
řdilo se zde vlastně štvaním novinářským.
Z tobo vidno, že rozhodující orgánové útední při
lévají oleje do ohoě národnostního a tím velké
affóry takořka provokují. — Německé soudy Ženou
sálešitost jazykovou do krajnosti. Zabájí proti roz
hodnutím vrchního zemského soudu passivní re
sistenci. Budon totiš odmítati česká podání dále
a dají se v každém případě znova donucovat k vy
řizování v českém jazyku. To už jest sjevná
anarchie. Ale vláda jí tu nevidí. — Při odevzdá
vání zásilek železniční pošty rychlíku v Něm
Brodě odepřel něm. poštovní úředník Kretzer pře
vsetí poštovních zásilek x toho důvodu, že s0:nam
přejímací byl vyplněn v jazyku českém. Se štváč
ským úředníkem zavedeno bylo vyšetřování, ješto
provinil se proti poštovníma řádu. Zásiky po
Štovoí masí býti bez zdrábání přijímány 1 kdyby
při nich nebyl žádný seznam, tak rozhodlo ví
deňské poštovní feditelství. V semích koruny
české platí rovnoprávnost i u poštovních úřadů,
voitřní úřední řeč u kteréhokoliv úřadu jest ne
zákonitým přehmatem. —Boaří-li němečtí štváči dál,
jest povinností českých úředníků a českých lidí
vůbec, aby se takovému řádění rázné opřeli, zákon
jest ma naší straně. Nedejme sel

odno nasledování. Obecníúředměsta
Roudaioe o. L. vyhlásil, že v day odvodu nedovolí



vstap budbám do měste, aniž bade trpěti hromadné
průvody. Jakékoliv pohoršlivé výstopy a nepří
stojnosti budou poliícejně trestány. — Nemohou li
ještě někde pochopiti, že mládež při odvodu má
se chovati vážně, důstojně, nechť obecní úřady
všude rásně sakročí; jest to jejich povinností.

Agrární tátor vrahem kateli
ckého ra dětše. Horlivý šiřitel „Cepu“,
agrárnický rolník Jan Měšťan z Hrdějic, v pon
dělí velikonoční vydal se na agitační cestu ve
prospěch agrárního tisku. Agitoval horlivě na Hu
boké, v Hosíně, atd. A dovedl vnucovati i hezky
draně. Po obchůzce v okolí sgitoval doma v hos
tinci „U Tarků“, pak „U Bíců“ a po nevalném
úspěchu konečně „U Fenclů.“ Tam po 8. bodině
večer klidně ve bavil katolický zemědělec J Bla
žek s několika sonsedy. Dříve byli Měšťan s Blaž
kem dobrými přáteli. Když vjel Měšťanovi do žil
doch „Cepu“, ještě se spolu nerozkmotřili zcela;
vedli spolu naopak slušné debaty. Leč v pondělí
Alidomilná“ výchova „Cepu“ již v Měšťanovi do
zrála a vedla k prudkému jednání. Měšťan stal
se velice dotěrným, nedal se odbýti, dráždil zby
tečné. Když nedala nedal pokoje, prohodil Blažek
zcela klidně: „Já za žádnou židovkou nechodil“
"Chtěl se tak konečně zbaviti dotěrného durážení.
Leč Měšťan ve zlosti vlil mu do obličeje sklenku
vína. Přiskočivší hostioský sklenku Měáťanoví vy
trhl a odnesl. V tom však již v kuráži dlouho
cvičený chopil se židle a zvedl ji du výše. Hrozný
okamžik pochopila hostinská, přiskočila k agrár
nikovi; leč rána již dopadla. Zasažený Blažek
svalil se ne podlahu, hostinská odnesla si větší
aranění v obličeji. Těžce zraněný Blašek sice
přiveden k vědomí, dopraven domů, ale zde v ú
terý o 6. hodině skonal. Zavražděný ubožák vedl

umíráček, odváděl četník Měšťana; vrah litoval
blaboce svého nešťastného převáblení a vinu dá
val agrároímu tisku. Hrubé štvaní agrárního tisku
ovšem málo zušlechťuje. — „Právo lida“ dne 25.
uboa podotýká k smutnému tomu případu: „...
agrárníci otevřeně ve svých listech i na schůzích
ústy svých předních lidí vychovávají své stoupence
kté bezobledné ourovosti, která zde přinesla krva
vou žatvu. Naši soudruzi os venkově by mohli
vyprávěti o ovoci té výchovy děsné kroniky, a

aíko Měšťanakonec kooců ani nepřekvapí... Vtom
ohledu je strana ministra Práška ještě mooho a
mnoho dlažna politické slušnosti, považujíc dosud
surovost a zemáoskou spopoost svých příslušníků
za životní elixír své existence.“ Co tomuhle říká
agrárnický farář dp. Vacek, který k radosti živlů
nám nepřátelských tolik potupné odsuzoval naše
pracovalky? Vždyť„Právo lidu“ jest orgánem těch
lidí, kteří dp. Vackovi tolik tleskalil My dodáme
něco Bami. O zpupnosti a gurovosti agrárníků
mluví „Právo lida“ správně. Leč — zapomíná na
to, že ve vyjeveném povykování a zpupném utla
dování odpůrců nalezli agrárníci znamenité vzory
právě v táboře radém. Radé vojsko posud žádná
strana nynější nepřekonala ve zpopném řádění a
v bezeitném pronásledování odpůrců. Učinil-li Mě
šťan čip krutý v náhlé podrážděnosti, dovedou se
socialisté k bezcitné matě promyšleně připraviti «
to tak chytře, aby se jim dle možnosti nic nestalo.
Není tudíž na místě, aby učitel, který ostatně ni
čím uekáře rudé randály písecké, náhle — tak
najednou — odsuzoval srého žáka.

Křesť. sociální rolnietve dolnorakou
ské čítá ve svaru svém 60.000 členů, katolický
spolek rolnický ve Štyrsku čítá na 40.000 členů.
Jak jsme v Čechách pozadu!

Surovost maďarská neznámezí. Beze
všeho ubohým Slovákům pošle sluéný na krk vojsko
nebo četníky. To zakusili zvlášť občané v Lučkách
a Černové. Tresty a pokuty pro maličkost nemají
konce. Tak na př. Florián Tománek pokutován 50
korunami, a to proto, že neměl s sebou světla,
když šel večer do konsumního spolku.

P. T. pánům příznivcům křesťan
ského lidového hmati. Od mnoha veledů
stojných pánů farářů a kaplanů, slavných spolků
i vážených laiků, kteří objednali mnou vydaný
časový leták: „Pozor na noviny!“, jsem byl vy
sván, abych vícekráte sa rok vydával pravidelně
laciné lidové letáky, které by populárně
probíraly a vyvracely bludy a nesprávnosti, které
sociální demokracie a jiné protikřesťanské strany
v obledu náboženském, kulturním, sociálním, hospo
dářekém a národně-politickém mezi naším lidem
rozšiřují, a které by proti nepřátelům vykládaly
a ubhejovaly stanovisko křesťanského názura svě
tového i společenského řádu a křesťanské politiky
te zřetelem na programy našich katolických strao.
Jsem ochoten vyhověti přání oněch vadšených
přátel křesťanského lidového bnatí, alo k pravi
delnému vydávání levných letáků aspoň čtyřikrát
za rok je mi možno přistoupiti až teprve tehdy,

řiblásí-li se dostatečný počet odběratelů stálých.
lavní věcí u letáků je, aby byly co nejlevnější.

Levná cena letáků bude však záviseti na množství
přiblášených stálců (stálých odběratelů), Polásí-li
Be slálých odběratelů aspoň 500, to jest pět set
e ročním předplatným | kor., mohl bych jim za
ulati franko 4krát ročně po 20 exempláříchkaždého
čísla o 4 stranách formátu „Kříže“ nebo „Marie“,

4skže by rolně obdrželi sa 1 koraoa úhrnem 80

ezemplářů (4 různé letáky po 20 ex). Stálei
budou míti právo na další saslání libovolného počtu
kteréhokoli letáku za touž subskripční cenu, totiš
80 kusů franco sa 1 kor., nebo-li 20 kusů tranco
za 25 haléřů. Subskripění levná cena 1 kor. za
80 ex (4krát po 20 ex.), jež právě stačí jen na
tiskové a poštovní výlohy a expediční potřeby, je
možná jen proto, že vydavatel sám vykonávati
bude všechny práce nejen redakční, nýbrá i admi
nistrační a expediční. Pro nejbližší čísla letáků
mám přichystaná tato časová themata: Naše po
vinnost k veřejné činnosti“; „Čeho musíme bájiti
proti sociální demokracii“; „Základní blad sociální
demokracie“ (vyvrácení materialistického násoru
světového); „Sociální demokracie a náboženatví“;
„Sociální demokracie a výrobní třidy“; „Pomůže
sociální demokracie ?“; „Může býti křestan sociálním
demokratem ?“; „Liberalismus a výrobní třídy“;
„Česká agrární strana“; „Povinnosti katol. žen“;
„Za křesťanskou školul“; „Péče o mládež Škole
odrostlou“ a mnoho jiných. Tbemata jsou zpraco
vána na základě nejnovějších dokladů. Poněvadž
bodlám první číslo pravidelně vycházejících letáků
vydati nejdéle do 16. květnat. r., žádám zdvořile
veledůstojné pány duchovní, al. spolky a organi
gace i všechny ostatní vážené přátele křesťanského
bnutí, aby mi ctěné přihlášky za stálé odběratele
laskavě zaslali nejdéle do 10. května t. r. Každému
přihlášenému stálému odběrateli lidových letáků
bude a první zásilkou letáků zaslána číslovaná
legitimace potvrzující, že má pro případ dalších
objednávek právo ma subskripční cenu letáků.
Každý stálec může předplatiti i více podílů. Cténé
přihlášky do 10. května přijímá v úctě oddaný
P. František Svátek, kněz-deficient v Praze-Il.,
čp. 1538, vydavatel letáku „Pozor na novinyl“

Národohospodářský význam včelař
ství potvrzuje především přímý užitek z výroby
medu a vosku, který činí v království Českém
ročně na 1*/, milionu korun. Včely oplozují květy,
čímž dle různých atatistiků přinášejí nám užitku
asi 10 milionů korun. A jelikož by s úspěchem
mohlo býti chováno v Čechách dvojnásobné množství
včel, činí škoda, zanedbáváním věelaření vzniklá,
24 mil. korun. Z toho vidno, že včelařství není
žadnou hříčkou a žádným sportem jednotlivců, ale
že má veliký význam národohospodářský, jest však
třeba, aby bylo řádně a racionelně pěstováno. Med
český má velmi chvalnou pověst i daleko za hra
nicemi, a byl-li z některých trhů v cizině medem
jiným, zejmena polským, vytlačen, stalo se to jen
z nedostatku nabídek zboží našeho. Také mnoho
penéz dosud se vydává za včelstva krajinské a
vlašská, čemuž dalo by se nejlépe odpomoci zří
zením velikých obchodních včelínů domácích, kde
by pěstována byla včela česká, zušlechtěna včelou
krajinskou, jež se pro krajiny naše nejlépe hodí.

Ušitek z dobytka v Německu páčí
orgán svazu řeznického na 3000 mil. marek ročně
za maso a 1800 mil. marek za mléko. Připo
čteme-li i ostatní ušitek, možno páčití na 5000
mil. marek (6000 mil. K) všechen ušitek z do
bytka v Německu. Z tohoto ažitku svého dá ho
spodář německý cisině na 400 milionů marek za
různá krmiva. Z celého výdělku tedy asi 6 procent
jde du ciziny, ostatní sůstává dóma. Jest to veliký
zdroj příjmů.

Jed pavouka křižáka. Jedynestadují
Se nyní po stránce kvalitativní působnosti v ži
vot těch oněch tvorů vyšších, nýbrž pečuje se
o to poznati, v jakých podivných vztazích jsou
k tělískům krevním různých zvířat. Jsou tedy
badí, mikrobové a mnohé bylinné, které jsou tě
lísky krevnými vázány, jiné zůstávají zcela mimo,
i jsou ona tělíska zvířat reagujících — citlivých,
uto náleží zvířatům vůči tomu jedu lhostejným.
H. Sachs studoval jed křižáka a sice látku z ur
čité žlázy jedové vylučovanou a arachnolysin sva
nou. Mimo ten jed má křižák v celém těle svém
jakýsi t:xalbumin velmi Čipuý, jenž s jedem hlav
ním v jakési souvislosti býti se zdá © Vůči jedu
křišáka uejcitlivější jest krev králičí a krysí. Je
diný křižák 14 g těšký dovede porušiti 25 litru
krve králičí. Uváží-li se, jak nepatrnou součástí
těla pavouka jest asi jeho jed, zračí 8e účinnost
jedová úžasnou. Daleko méně citlivy jsou krve
člověka, myši, vola i husy, zcela necitlivy pak
krev morčete, koně, berana i psa. Ovšem jsou
takové účinnosti v průběhu svém oložité. Calmette
shledal při jedu hadím, že účinnosti jedu přibývá,
pak-li bad dlouho nikobo neuštknul. Také poda
řilo se Calmettovi vůči jedům hadů z celé země
koule sebraným sbledati též protivně působící anti
toxiny. Upravil serum dvati účinné. Vjátrech badů
nalezli též prostředek stimulující, protijed jakýsi

jedem) úplným látka ta není.

(Zasláno.)

Řečnický a sociální kara v Hradci Králové bade
to letos opět pořádati ve dnech 12.—19, července zá
roveň te sjezdem mládeže a den. Žádáme bratreké

spolky, aby v těchto dnech nepořádalyžádnýchschůsía vyslaly raději nadané členy do karao. Poplatek ss
byt a oslé saopatření při kursu 10 K; příspěvek re
šijol 2 K, který uaplatí kašdý účastník kuren. Při
hlášky mobou se díti již myní u podepsanéno před
otarenatvo- kuree.

JeootPolák, Br.Pr. Reyt,
Jednatel. pře

Provolání.
Slavnébratrské spolky!

V prvních dnech měsíce května dojdou Vás
adresní archy pro společnou naší spolkovou adresu

k av. Otci Piu X. upřestat oslavy BOletého
kněžetví Jeho Svatosti. „prasíme, račte laskavědošlý
Vás arch podepsati: F seda, výbor i veškeří člonové a členky, a aro plněný a čistě zachovaný
námna adresuTom.Jos. Jiroušek,redaktorv Praae-II.,
Žitná al. do polovice měsíca června, nejdéle do konce
měsíce června 1908 spět zaslati, aby Váš adresní
arch k společné adrese mob! býti přiložen a ve
skvostné desky adresy přivázán. Na posdějí došlé
archy nemohl by ae pakbráti žádný zřetel.

O adrese, které spolky svými srchy a kolika
podpisy beroun v společné adrese účastenství, refero
váno bude vo všech českých katolických novinách
v král, Českém.

V Praze, dne 1%.dubna 1908.

Za zemské katol. spolků v království

Karel Wolf, Fr. Vaněček, kanovník,
t. č. místopředseda. t. ©. předseda.

"©Tomáš Jonef Jiroušek,
t. č. jednatel.

Zadlosósní sdruženíkatol. spolků vHradci
Králové:

František Jukl. Th.Dr.Frant. Beyl,
t. č. jednatel. t. č. předseda.

Za dlocésnísdružení*katol. spolkův Českých
Budějovicích:

Jiří Čadek, kaplan, Dr. Amt. Málek, kanovník,
t. č. místopředseda. t. č. předseda.

Amt. Prine,
t. č. jednatel.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 26. dubna 1908 121

pleniceK 16-60—1780, šitaK1490—1640, ječue
ne K 10*00—10*80,prosa K 11:00—12'00, ríbvo K ivoo
aš 00-00, hrachu K 18:00—30"—, ovea K 7:00—7440,
čošky K 36-— až ——, jabel K 22 00—00 00, krap K
2000—4000, bramborů K 3:80—840, 1 hl jetelového
semene červeného K 140:00—160-—, raského K 00000,

1 hl. jetelového semínka bílého K0000 —00"—,
máku K 40:0—44'0,lněnéhosemeneK 18:00 —200, 100
kg žitných otrab K 16'0)—00*00, 100 kg pšeničných
otrub 1480—00*00, 1 kg másla čerstvého K 204
až 2680,1 kg másle převařenéhoK —'00—0000,
1 bg sádla vepřového K 1'60— 1-70, 1 kg tvaroha
0-33—0-86, 1 vejce K 008—0-06, 1 kopa oerele K 00—
aš 000,1 kopapetreleK000—0'00,1 kopakapusty
K 3-80—7:00, 1 hl oibale K 6:00—8 00, kopa drob.
teleniny K 100—500, 1 pytel mrkve K 300—7-00,
1 kopa salátu K 000 — 0—, 1 bečka švestek
K 00—0, 1 hl jablek K 10.00—00.00. Na týd. obilní
trh vHradci Králové dne 25. dabna 1908 odbývaný,

přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice 137 hektol., šita
179, ječmene 31, ovsa 308, prosa 3, vikvo 41, hra
chu 00, čočky 00, jahel 15, olejky 0, jetelov. semínka
8, lněného semene 3, máku 00. — 3.) Zeleniny:
pstršele — kop, okurek 0 kop, kapusty 85 kop, cibule
82 hl, drob. seleniny 60 kop, mrkve 34 pytlů,
brambor 321 hl, salátu — kop. —3) Ovoce: jablek
00hl, brašek00 bl,švestekboček0, —4)Drob.
dobytka: vepřů 9 kusů, podavinčet 624 kusů, kůslat

900ó...
Proti šilenému požadavku ústřední

učitelské jednoty, aby náboženství bylo
ze škol odstraněno, nutno pořádati pro
testní schůze a šířiti brožuru Dra Reyla
„Proti volné škole“. Spisek na 68
stranách odhaluje zhoubné následky školy
bez náboženství. Cena 16 h. — Objednávky

vyřídí administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.
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Veliký, skvostný portrét

J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
(Passepartout8546 em.) )

provedl umělecký závod :

J.F. Langhans,
-č ak, drornífotograf

vHradol Králové.
Cena8Kfranco.—
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a. nRONOSY V * Jos. Baudyš, —
JH | u úředně koncessovaný závod elektrotechnický| |

systémprof. Zengra v Hradci Králové. |

x xl 8 viceletou zárukou zařizuje a zkouší (B| Jiříkovatřída24. diříkovatřída24. | x x
— Zařizováníoloktr. světla, telefonů a telegrafů. — Dynama. — Motory. — Voškoré olektr. potřeby na skladě.a | |
zi
:

HHMěstská spořitelna ve Vys.Mýtě
zúrokuje veškery vklady

„ 449
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

$ohhhěřěěěřtětětěoiěětřětětětěětětétt

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levoě dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

bbbbbd

bbběh

Antikvární

knihy
a ve velkém výběru má va skladé

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvar'át

a závod budební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ, r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velkésklady„onus 3 vyřizování objednávek
závod je jeho | ské ©téhoš dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnorějších jizdních řádů.

Hradec Králové: Městskýpark, Sejte C VeškorásemenasaračenéklíčivoatiSemena pažitových trávníků- 9 . dodává nejlevněji
dodsl semenář. sávod : „odbor. semenář. závodFr. Viktorina dokud časl Fr. Viktorin
v Hradei Králové. (B Žádejte cen'ík zdarma v Hradci Králové.

Akoiovýkapitál K 4,000.000:— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
!: dévis, valut atd. Výměnakuponů. ©:

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna

1- Záložní úvěrní ústav
š v Hradoi Králové.
ů | —

Vklady na poklad.poukázky4. ode dne vloženído dnevybrání.

í : | kar růšnéhkoneemnds E 10,MR00T.

o [slefonč. ©, "Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústavu.
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Příloha
Kulturní hlídka,

Jak opravuje pokrokový učitel Konečný. Muš,
Fedjehožpokrokovostí Set pokrokáři klekají,

js bájí jako zvlášť srdnatého bojovníka proticírovního, utekl se jako zcela všední byrokrat
k zvláštnímu způsobu obrany. Dovede zasílati ú
Předníopravy velice originelní. V „Sev. Moravě“
dne 25. t. m. vyplňují tyto podařené ukázky po
krokářské důslednosti a pravdymilovnosti skoro dva
sloupce. Uvádíme aspoň tyto opravné věty Ko

nečného: „Není pravda, že jsem jeden sloup mo
ravského pokrokářetví ... pravda jest, že nejsem
radikálním protikatolíkem . . . pravda jest, že
učitelská moje činovst jest blavaím zaměstnáním,

vedlejším pak činnost protiklerikální. — „Není
ravda, že jsem brojil ve své řeťi proti ná

Hoženskému vyučování... Není pravda, že jsem
zanedbával vyučování .. . Není pravde, že jsem
byl potrestán pro zanedbávání svých poviu

ností školských . . . Není pravda, že jsem
takový národovec, nýbrž pravda jest, že jsem
národovcem upřímným. — Není pravda, že jsem
degradovaný učitel Konečný, není pravda, že jsem
patronem p. učitele Talpy z Bludova. Pravda jeat,
Žepatronem jeho nejsem.“ — Takhle se tedy stará
N„pokrekovýmučedník“ o vyjasnění, o vítězství

pravdy! On prý nebrojil proti vyučování nábožen
ství, není degradovaným učitelem; proč tedy jen
protikatoličtí mužové abírejí na tohoto podivného
mučedníka 10000 K? — Teď by ještě k dovršení
bumorn scbázejo, aby Konečný úřední opravou

popřel, že větami citovanými v „Sev. Moravě“ o
pravoval. Taky by se taková oprava musila ave
řejnit.

Statisíce prvních křesťanů raději volily nej
horší smrt, než by byl někdo z nich úředné pro

hlásil: „Není pravda, že jsem křestanem, ale jest
pravda . . .“ Pokrokoví „močedníci“ však — jak
patrno — v té příčině zavádějí až příliš důklad
nou reformu. Nejstatečnější pokrokový lev stane
se plačtívým děckem, hotovým poplašeným kuřátkem,
jakmile by mu brozilo ztenčení příjmu Co jen
fekn:u takovému nadužívání tiskového paragrafa
přátelé Konečoého, kteří přece aspoň ústy odsu
zojí formality, byrokratismus a „jezovitismus“, vy
bízejíce k ráznosti, přímosti a důslednosti? —
Svěrací pouta takových oprav by přece mohla
znemožniti každou svobodnější kritiků i listům

rudým a pokrokovým. Kdybychom chtěli užiti téže
vjsiřmovacímetbody, tu by se listy protikatolické
jenhemžily samým: „Není pravda, ale jest pravda“.

Kněží, pomoste!? Pan učitel Sal: guarda
v čísle 46. „Osvěty lidu“ ze dne 25. dubna t r.
trpce si stěžuje do síťkování (necování) na pahor
katině Českomoravské, zvláště na Cbotěbořsku.
Souhlasíme a p. učitelem úplně, vždyť jsme již
před lety také poukázali na neblahé následky té
práce jak na tělo tak i na ducha. Varovali jsme
tenkráte před tímto židovský » výdělkářstvím,
které nám nejlepší mladé síly za bídný groš o
travuje a ničí. Ano, vítáme řádky p. učitele Sala
gardy, jakožto pomocníka na tomto sociálním
poli. Avšak jedna věc nás překvapuje: že totiž
pan učitel volá ku pomoci — kněze. Plše do
slovně: „Vím však ještě o dvou pomocnících,
kteří by svým vlivem velmí dobře mohli podepřít
snahy naše, uítkování omezit a do rozumných
kolejí uvést. Jest to kněz a lékař. Oba stavy
tolik se s lidem stýkají, mají tolik příležitosti
povědět mu do duše, a to ve chvílích dojmům
nejpřístupnějších, jak lehkomyelně připravaje 80
o vlastní dorost. Ani neodvažuji se nasnačiti, jak
blahodárně musilo by působit upřímné slovo kněze
s kazatelny nebo veřejná přednáška lékařova.“

Ano, je pravda, že by kněz mohl, a kdysi
vakutku mohl mnobo, velmi muoohbodobrého vy
konat mezi lidem. Blabodárně působilo by i nyní
slovo kněze mezi „necujícím“ lidem, kdyby ten
lid nebyl knězi odluzován právě stranoa židovako
pokrokářakon, jejíž orgánem je „Osvěta lidu“, kam
pan učitel Salaguarda poslal též svoje řádky. A
právětato strana to jest, která hanobí a snižuje kněze,
z kasatelny a kostela činí si posměch. A nyní
vo.áte, pánové, kačze na pomoc? Vy dobře víte,
še český kněz všdycky byl a zůstane upřímným
přítelem českého lidu, vy to těmi řádky také v ji
stém smyslu doznáváte. Vždyt voláte kněze na
pomoc. Rospomeňte se však, jaké bláto stříká
z vašeho tábora na kněze ty, kteří svojí sociální
prací chtějí vymaniti dělnictvo s područí židov
ského kapitalismu! Rozpomeňte se, že „Osvěta I.“
zušlechťující práci kněžstva buď pomine zcela
mlčením, nebo ji hledí sprostáckými „vtipy“ ze
eměšniti, anebo hledí kněžím kulturní práci zne
chatiti bezcbarakterním podezříváním a štvaním
fanatických darů.

Nejdříve „Osvěta 1.“ uveřejňuje nízké sleh
čování katolických zásad, dělá vtipy na nebe, an
děly, na biblického Jonáše, na av. Petra atd. a pak
— žádá za spolupracovniotví. Jako by aui nevi
děla, že vzáležitostech skutečně kulturních, v sna
hách ušlechtilých razí kněží jedna brázdu se
stranami jinými. Ovšem kněží přisvém boji proti

sítkování neotiskli zároveň insert takové kšeftovní
firmy, jako to ndělala „Osvěta lidu.“ — Ta vaše
výzva zní velice cynicky. Napřed kučse potapí
+Osv. lidn“ tak, že důvěřivý její čtenář má ra
ději židovského majitele kořaloy než kněze, který
proti kořalečnímu moru káže, a pak kněza tak
nespravedlivě ocejchované, zneuctěné *volá ku —
blahodárné práci.

Přísmý Cato reformuje prakticky. Jak o di“
vadle M. Zieglerové a zvláště „Veselé vdovičee“ |
slušné kraby pokrokové soudí, bylo již zde pově
děno. Leč herbenovsko-masarykovský orgán, tento
jindy přísný Cato, počíná si v jistých případech
velice prakticky. Odkad lze čekati pro administraci
bějakou korunku, tam se děla nenamíří. Naopak.
Dne 29. dubna ohlašnje „Čas“ v rubrice „Divadla“
o divadle M. Ziglerové: „Ve středu 29. dubna 1908.
Začátek v 7 hod. večer. Slavnostní představení.
Po 60.: „Veselá vdovička“. Operetta ve třech jed
náních. . .“ — „Veselá vdovička“, hraná již tedy
po padesáté, elavnostním představením! — Toto
celkem tuctové oznámení ovšem konec koaců mnoho
nekfičí. Leč v témže čísle „Času“ ještě v rubrice
„Umění. věda, osvěta“ znovu čteme: „Divadlo
Marie Zieglerové Praba VIII. Dnes jest slavnostof
představení Lehárovy Veselé vdovičky ... Titolbí
úlobu zpívá Mař. Zieglerová. Na dnešek určen:
Povedená holka odložena jest na pátek 7. května.“
— To se musí v rubrice „Umění, věda, osvěta“ (')
rozhodně registrovati, aby naposled vývoj osvěty
neutrpěl újmu. A snad by se to po lepším zapla
cení v jediném čísle „Času“ třebas třikrát ozná
milo. — Přísný Cato, který dovedl s tak mistrnou
vyškoleností chmařiti obrví nade vším, co ae mu
zdálo nízkým nebo měně vzdělavacím, dělá ochotně
a klidně reklamu divadelnímu kusu, který vyniká
pepickými „vtipy“.

Vyšší mravouka „Práva lidu“. Známo jest
dostatečně, jak vůdcové sociál. demokracie zcela
schválili přetvářku, lest a pod. váči občanům, sto
jícím mimo táb r rudý. A tyto zásady rozvinují se
prakticky zvlášť zajímavým způsobem v právnic
kých poradách, tištěných v radých listech. Na př.
právě 26. dubna v „Právním rádei“ „Práva lidu“
čteme: „Metuj. Ať se vymluví tím, že neměli
v úmyslu rušiti náboženský úkon ani jakkoli ará.
žeti zařízení katolické církve, že konali pouze
svoji povinnost.“ — Aba! Tedy at se vymloví!
Občane Němče, bylo by sondrobům tohle potřebí
radit, kdyby byli skutečné neměli v úmyslu rušiti
náboženský úkon? Uvědomělí soudruzi byli by
tolik na hlavu padlí, aby nedovedli svůj úmysl,
byl-li šlechetný, vyložiti? Aťse vymluví! Obratný
trikl Zkrátka hlavně ať tak mluví, aby nebyli
zavření. Bude-li to pravda či lež, toť lhostejno. A
jak teprve asi radí rudým beránkům socialističtí
právníci soukromně, jestliže takové rady udílejí
veřejně! Pane Masaryku, co řeknete této rudé
„přímočárně myslící a jednající akci,* když tak
energicky jste útočil proti „jezovitismu klerikál
nímu“?

Katolictvofrancousské posud na ústupu? Bý
valý ministerský předseda francouzský Combes
tvrdil onehdy zcela vážně v židovské „Neue Freie
Presse“ že víry postapně ubývá a katolicismus ve
Francii že časem zanikne. Leč sám chef-redaktor
světoznámého „Figara“ napsal po svatém týdnu :
„Stačí loudati se trochu Paříží a žasneme nad nž
valem obecenstva do kostelů. Dojemné obřady veli
konočního týdne nikdy snad uepřitáhly zástupů
větších a horlivějších. Co tomu řekne p. Combes?
Je to zvláštní illuse věřit v účinnost protinábo
ženských zákonů na duše. Nic snadnějšího než
dát odhlasovat sněmovnou zákonyprotiklerikální,
nic jednodaššího než utlačovat kněze a věřící. Ale
nic také není marnějšího! Náboženský cit, jenž
kořeny svými tak hluboko tkví v mysteriu (v tajů
plném skrytu) duší, vzpírá se všem těm aarovostem
a nikdy neastoupí před násilím. Spiše naopak
pronásledování jen zvýší energii, jako zavanutí
pradkého větru rozdmýchá a rozežhaví ohniště
zdánlivě vyhaslé. Ostatně nynější vláda, zdá Ge,
že to počíná chápat. Kdyby se op:kovala nepřá
telská opatření proti náboženství, uvedla by věřící
jen do úzkostlivého, ale i horečného napjetí, vě
řící, jichš je trochu více, než si myslí p. Combes.
Bylo by to pošetilostl zavřít kostely, jak si přejí
někteří jakobíni. Lid u velikých massách by se
vsepřel té despotické nesnášelivosti a byli bychom
avědky hnatí svrchovaně vážného, jež nevím, jak
by vláda uklidnila. Není pražádné příčiny uvádět
zemi ještě do větších zmatků a k permaventnímu
(ustavičnému) bouření revolučních nyndikalistů a
vinařů přidati nově revoltu svědomí. Za revoluce
byly kostely hromadně odcizovány církevním úče
lům, kněží stíháni, vypovídání a Popravováni. A
toto veliké úsilí „Volné myšlenky“ skončilo tím,
že podepsán konkordát (smlouva meri papežskou
stolicí a státem), a že nastalo náboženské znovu
zrození, o němě v literární historii svědčí Cha
teaubrindovo dílo „Le Génie du Ohristianieme".
Tim tedy končí pronásledování náboženská: inspi
rují spisovatelům akvělá díla a plodí Bonaparty.
Kdo bude asi tvůrcem nového konkordátu ?“

Školský obzor.
„,Zbavte školství židovské záplavy! V nynější

době národního našeho ponížení, kdy přese všechy
vládní služby dovolují ai státní úředníciodpírati

echu právní ochranu, protože se o ni hlásí mateř
ským jazykem, pořádá naše »vlastenecké« učitelstvo
na popud židomilné strany realistické hlomoznéschůze

proti vyučování náboženství ve škole, Tak důležitý
a nevyhnutelně pro sociální soužití potřebný před.
mět odbývá se pouhými 2 hodinami v týdnu a to
ještě zdá se židovské klice mnoho!

Křesťanský lid za své krvavé daně má dosud

jakýsi vliv na výchovu školní, ale to všecko překáží
značně zlatému teleti v dosažení úplné nadvlády
nad zdemoralisovanými křesťany; proto je nutno
i ty nepatrné stopy křesťanského charakteru ze
školy vypuditi. Lid musí nadobro v náboženském

svém cítění se otupiti, aby mu ani na mysl nepři
padlo, že jeho hospodářské zotročení mohlo by se
také jednou změniti v úplnou neodvislost. K tomu

cíli najalo židovstvo houfy prodejných volných my
slitelů, universtních professorů, finančně zkracho
vaných redaktorů a prodlužených učitelů, kteří nyní
rozjíždějí se po Čechách a balamutí líd, že prý škol
ství rakouské úpí pod knutou klerikální, V Čechách
na př. mezi 23,000 učiteli působí při školách 740 ka
techetů, tedy necelá tři procenta; ale kdyby nakrásně
všech 5000 kněží na školách učilo, nebylo by to
ještě ani 209. Vzdor tomuto číselnému makavému
důkazu má český lid věřiti, že ta hrstka katechetů

znásilňuje třicetkráte silnější stav učitelský.
Není ovšem pochyby, že se takových prosto

myslných lidí najde dosti i v našem městě, kteří
po podplacené žurnalistice a po zaprodaném pokro
kářstvu budou papouškovati bezmyšlenkovitě frási
o nebezpečí klerikálním ve školství.

My známe také nebezpečí v rakouském škol
ství, A protože nemáme žádné příčiny pravý stav
zakrývati, jako to činí mnohé jiné listy, posvítíme si
na toto vážné nebezpečí nezvratným početním dů
kazem, jenž snad mnohého omámeného stoupence
pokrokové strany přivede k vystřízlivění ze židomilné
horečky. Školství rakouské a sice nejvyšší školství
je zaplaveno židovským národe n. Za podučitele na
vesnicích se ovšem dosud mnoho židů nehlásí, zrovna
tak jako ne za řemeslníky nebo sluhy; zato však geži
dovštění universit jest nepopíratelnou skutečností,
Tak se nalézá na juristické fakultě ve Vídní "mezi
23 professory 10 židů. Rakouské právo občanské,
rodinné a manželské přednáší ve Vídni dva židé a
jeden křesťan, v Praza toliko židé; obchodní práro
ve Vídni, v Praze a Černovicích jen židé, Ještě
více nahání hrůzu zátopa židů na fakultách lékař
ských. Tak počítá na př. pražská německá fakulta
lékařská mezi řádnými profesory 7 židů, mezi
22 mimořádnými professory 10 židů a mezi 17 sou
kromými docenty 11 židů.

V kruzích židovských profesorů panující pro
tekcionářství a na nejvyšší stupeň provozované pří
mluvy židovských uchazečů o existenci atd. v kli
nikách a nemocnicích způsobují, že na př. na klinice
vídeňské jest 509, představených oddělení židy, na
ambulatoriu císařeFrantiška Josefu však 819, před
stavených je židy. Z výkazu roku 1906 vysvítá, že
ve všeobecné nemocnici mezi S primáři byli činní
2 židé (25"/,), mezi 10 assistenty 4 židé (40%) a
mezi 34 sekuudáři 18 židů (339,); ve vídeňské ne
mocnici mezi 6 primáři 5 židů (839), mezi 6 assi
stenty 4 židé (669/,) a mezi 12 sekundáři 11 židů

(929) |
Rukou v ruce přibýváním profesorů židov

ských přibývá také židovských studentů. Tak tvořili
v r. 1903/4 židovští studenti veškerých německých
universit rakouských 269,, na universitě ve Vídni
279. Na lékařskéfakultě ve Vídni jest 61:3% z po
sluchačů židy, v jednotlivých ročnících dosábli do
vela 809.

Následkem toho jest zežidovštění úředníků,
lékařů, professorů středních škol atd. k potupě a
na úkor křesťanstva,

A nyní s tím srovnejme skutečnost, že v ce
lém Rakousku žije 5%/,, ve Vídní však 9%, židů!

Čísla tedy mluví a odhalují pravou podstatu
bohopustých štvanic námezdných židovských lokajů,
kteří ve prospěch svých chlebodárců mají křesťan
ský lid svésti na nepravou stopu, Židovstro školství
naše dusí, proto se musí pozornost od tohoto ne
bezpečí odvraceti a musí se lid balamatiti, že vlastně
našemu školství škodí jeho vlastní náboženství. Je
to zvrácenost a mazanost lidská,

Učitelé proti „svobodomyslné“ vládě fran
oousské. Myslili naivně, že poutáním a ožebralo
váním katolictva nastává — avoboda| Po skoněe
ném zápase náboženském však vidí, že despotové,
kteří šlápli na šíj katolictvu, dovedou snadno
ujařmovatí také jiné — j ty, kteří moderní the
orii uvobodomyalnosti podpisují oběma rukama.
Učítelstvo franconzské marně se snaží nabýti vůči
vládě více volnosti a lepšího hmotaého zaopatření.
Pokusy tužší organisace učitelské jsou atíbány
bodně přísně. Učltelstro čeká aspoň něco od pev



ného svazu se socialisty. Hledí k burse práce,
v níž jest komandantem občan Léóvy,jako k svojí
hlavní opoře. Učitelské syadikáty pokasily se
v Lyoné v minulých dnech shromářditi se vkon
gres společný se syndikáty dělnickými, náležejícími
k „Všeobecné konfederaci práce“. Měla tak mýti
ruke ruku, ježto rudí jsou též proti vládnoncím
cištným radikálům slabí. „Všeobecná konfederace“
sama jest vládou silně pronásledována, tak že
mnobo dělníků ochablo v boji, oddávajíc se tapé
resigoaci. Leč proti hrozivému svazu socialisticko
učitelskémuzakročeno po francouzsko; ministr vy
učování očitelstvu chystanou akci přísně zakázal.
Delegáti učitelských syndikátů sbromáždili se
v lyonské burse samostatně; radili se však zde
se zástopci dělnických syndikátů, jež byli do své
schůze pozvali. Tak Lleděli obejíti zákaz ministrův.
Schůzi předsedal protimilitarista Négre, který byl
zbaven učitelského úřadu pro avoji oposici vůči
vládě. Sjezd projevil vůli sestaviti vlastní vyučo
vací program, nezávislý na ministerstvu vyučování.
Aj! Tedy avi ta francouzská vláda, která doka
zovala své nebetyčné uvědomění a veliký pokrok
bojem proti katolictvu, nedovede sestaviti obstojný
vyučovací program? Učitelstvo Šikuje ge stále
úsilněji proti ní. A chtěli by pokrokoví bolestínové
učitelští v Čechách zekasiti tu francouzskou, zcela
neklerikální svobodu? Tam proti rudým učitelům
vane vítr daleko ostřejší než v Rakousku.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Obratní hospodáři. Rudá správa města Ton

Jouse ve Francii ocitla se ve vyšetřování pro
zpronevěru obecních peněz.

04 rudého praporu ke kříši. „Čecb“ 25. t. m.
otiskl velice zajímavou zprávu. Když v Plsko
katolická schůze v pondělí velikonoční byla
násilně překažena, tu fanatičtí socialisté hoali
se za katolíky i k jejich spolkovému domu,
jak již zde ovedeno. Mezi faoatiky vynikl zvlášť
rudou horlivostí soudrab Čáp. Při útoku na
místnost volal: „Pusťte mae va ty kluky kněžské!
Dnes musím někoho zmrzačit!“ Kdo zná vý
chovnou čionost rudého tisku, ovšem že Svnad
takovým janáckým prohlášením nepozastaví. —
Druhý den však ráno týž křiklono byl zasypán
při stavbě nerpocnice a těžce zraněn. A co
učinil, když viděl, že celá rudá armáda usní
jeho srdci balsám noposkytae? Poslal si od
poledne pro kněze a dal se zaopatřiti svátostmi

uunírajících, Svého pondělního vyst upení litoval.

V sájmu „pokroku“ dělají aspoň tolik, co
salím mohou. Bomby, vraždění na ulici za bí
lébo dne -— to všecko by se soudrubům v Ra
kousku dosud mnoho nevyplatilo, Ale dobrá
vůle v nás.odování židovsko-raských revoluci
onářů tady rozhodně jest. Socialistickým váš
nivcům v Písku nestačilo rozbití katol. schůze.
— Poslanci Myslivcovi činěny oástraby již
před schůzí. Socialisté dle hesla o svěcení
prostředkův účelem dostavili se na nádraží
k uvítání majíce na kabátech — bílé karafiáty.
Chtěli Myslivce odvěsti jinam, ahy schůzi zrna
řili. Plán se jim však nepoveal, ježto Myslivec
byl upozorněn na čekání povozu. Radí se vy
zořili odpoledne před započetím schůze, jsouce
ozbrojení holemi, boxery a býkovci. A pak?
Radí přirozeně čekali, že Myslivec odjede ranním
vlakem. Vždyťještě večer k jeho poctě uspořádán
koncert. Co teď stím vlakem. Bílé karafiáty již
nepomohou. Vyrván tedy nedaleko píseckého ná
draží ze země slonp, na němž byly upevněny zá
vory u kolejí. Sloup položen napříč přes kolaje,
opřen kůlem a nadto ještě připevnén strhanými
dráty. To stačilo zcela k vyšinutí vlaku z ku
leji. Jen včasnému upozornění hlídačovo slušno
děkovati, že vlak cestujícími přeplněný nebyl
rozbit. — Myslivec nábodua ještě večer po zma

Ale fanatismus Adlerovců by byl ze vzteku
obětoval sta životů. — Jako v Roska. Zatím —
zatím dělají, co jim posud možno.

Socialisté o kulturní úrovní rudého tisku. Na
velikonočním sjezdu socialistickém v Pešti pro
hlásil řečník Geza Malassi: „Literární robrika
8oc.-demokratického tisku jest pode vší kriti
kou. Pro lid přece má se psáti slašně a ob
sažně. Co se mu podává nyví, je nezdravé. Ča
sopisy nevydávají se proto, aby byly smetištěm
pro výpotky vysílených mladíků a slabomysl
ných strýčkův.“ — Desider Forgacs řekl ještě
upřímněji: „Co se dnes podává lidu, jest nej
bidnější bordelová literatura. Co zrůdnělí lidé
namažou, nemělo by dáváno býti lidu“. — To
již tronsily socialistické tiskoviny příliš ostrý
popř, jestliže sami soudrozi někteří takhle pro
testují. A přece vědí, že takové surové psaní
bylo velmi chytrým agitačním prostředkem.
Mozinárodní socialisté však postopojí jako
pevný svaz téměř ve všech semích etejně. Droh
učí se od drahe, sprostácké vtipy německé
brzy se objevují v tiskovinách českých, ubobé
s sorové obrásky v cizině vytištěné putají pak
do rudých listů našich.. Jediný, pevně sečlán

kovaný řetěz „kultorní práce“. Ieč masary
kovský „Čas“, který trne hrůzou nad brabostí

radých.
„Právo lidu" o rudém násilí. Přečtete-li si

referát „Práva lida“ ze dne 26. dubna ouchůzí
katolické v Písku, pak se vámrozbřeskne, proč
lidé radým tiskem vedení jsou stále ú'očnější.
Kdo násilvíkům pochleboje, ten rozhodně si
nepřeje, aby tací junáci svobody jiných lidí
šetřili. „Právo Jida“ píše samo, že katolíci u
spořádal: veřejnou schůzi, omezenou na pozvuné
bosty, a pokračoje: „Poněvadž však i tyto 0
obranné prostředky zdály se bojcům klerikál.
ním málo spolehlivé, dožádána místní policieo
pomoc, Před drahou hodinoa počalo dělnictvo
sociáluě demokratické scháseti se před hotelem
„U zlatého kola“ a do 2. hodiny bylo celé pro
stranství kolem vyplněno několika sty sociál
ních demokratů, dožadujících se volného vstupu
do schůze... . konečně zjednalo si dělnictvo
průchodu a do chůze voiklo ... Myslivec
chce zahájiti echůzi, vřava však dostopoje
svého vrchole. Vládní komisař vzhledem k ne
zákonnosti takto svolané (??) schůze nedovoluje
Myslivcovi mlaviti a schůzi rozpouští, není ma
však rozaměti. Zutím předhotelem shrouáždily
se aové zástapy, které nelichotivě (to věříme!)
uvítaly Myelivce, prchajícího v kordonu pc
licte . . . Tento poslední výprask pončí snad
dostatečně klerikály, že Pisecko je u zůstane
socialistickým a že všechno namábání jejich,
zde zakotviti, zůstane marným.“

Takhle tedy „Právo lidu“ odvrací sou
draby od násilností? Samo prozrazoje, proč
bylo potřebí uzbrojené moci, aby katolíkům
nestalo se od surovců násilí. Ana drubé straně
samo prozrazuje, že si zjednali socialisté vatap
do schůze „po mnobých kontroversích mezi
jednotlivými soudraby a vládním zástapcem i
policejním komisařem, čili že úřední orgány,
ač věděly, jaká schůze sa koná, přece proti
zákonnému předpisu socialisty do schůz> pu
stili. A že tam vojkli socialisté s úmyslem
nekalým, to patrno ze vřavy, jež vznikla, jak
mile Myslivec ústa otevřel. Výbradním účelem
rudých bylo jednoduše rozbití schůze. A do
očí bije nepoctivost „Pr.va lida“ tvrdícíhu, že
komisař nedovojil schůzi „vzhledem k nezá
konuosti takto avolanou.“ Ta schůze přece tak
svolána nebyla, ale naopak velikou vlídností
úřadů, jejich bázlivostí a nezákonným vpuštěním
sociulistů;proměnila se ve vřavu. A místo odsou
zení radých vetřelců upozorňuje ještě „Právo
lidu“ katolíky na ten „výprask.“ Tak! Pane
Masaryku, pospěšte honem se svojí bumanitoa
a poučte soudruhy, zda jest dovoleno podle
vašich lidomilných, českobratrských zásad jed
nati po písecku a pak ještě takový „výprask“
prohlačovati za poučení — katolíků ?

Chytristika socialisticképrakse! Hrr na ka
pitalisty! Ale protože bez pomoci židovské by
se rudé orgány těžce udržely, panoje v praksi
velmi vlídný poměr k židovským borsiánům,
největším to kapitalistům. Sem s hlasovacím
právem žen! Ale protože ženy většinou by vo
lily po katolicku, socialisté v praksi pro toto
právo nečiní téměř nic. O velikonočních svátcích
konala se ve Vídni konference socialistických
žen, na níž soudražka Schlesingrová vytýkula
rudémo vedeuí, že činí pro hlasovací právo žen
velice málo. „Žádná z našich oficielních kor
porací nezaměstnávala se vážně a zevraboě 0
tázkou, kdy konečně bude energicky zakročeno
pro hlasovací právo žen, a v žádném repre
sentativním sbromášdění ti soudruzi, kteří platí
za zástapce soc. demokracie, nemluvili ener
gickým způsobem pro hlasovací právo žen.
Ješté ani jedenkrát k tomu účelu nebyla evo
lápa schůze, a také tisk strany v příčině hla
sovacího práva žen jest kr -jně zdrželivý.“
Rodý poslanec Reumanu snažil se ojistiti pří
tomné, že tím jsou vipoy voměry, leč konfe
rence přes to projevila souhlas s řečnicí Schle
siogrovou. — Dobře si zapamatovat|

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Prase. Prof. Mar

Morawski T. J.: Večery u jezera (Genevakého.
Z polského přeložil R. Korec. Vzdělavací knibovny
katolické sv. 46, Seš. 1. za 50 hal. — Lucius
Flavus. Román J. Spilimanna. Seš. 10.--11. po
80 hal. —- Boh. Brodský, Sebrané spisy, sv. X.:
Feuilletony. Seš. 135.—137. za 90 bal.

Z nakladatelství knihtiskárny benediktinské
v Brmě. Dr. J. Samsour: Základy patrologie se
zvláštním zřetelem k dějinám dogmat. Příručka
pro ústavy theologické a soukromé studium. Za
8-60 K. — Topografie diecóse brněnské. S obrázky
a mapkami. Nepeal Al. Hrudička. Seš. 1. a3. po
2-40 K, seš. B. za 760 K.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci.
Knihovny Kazatele č. 21: Důstojmost Matky Boží
a čest ji příslušná čili: Kdo, proč a jak uctívati
má Pannu Marii. 9% úvahy májové. Sepeal P. Alí,
Pryč. Cena 2 K. — Frt. Polívka: Užitkové a pa
mětibodné rostliny cisích zemí. Sešit 11.—14. za

9 K. Celé dílo vyjde asi v 16 seš. s bude obsa
bovati přes 400 obrazů. .

Vídeň. Praktický rádce a průvodce pro torista.
6 plánem města. 150 E. Napssl A. Záruba. —
Mnichov Praktický rádce pro turistu. S plánem
města. Za 120 K. Napsal A. Záruba. — Vzpo
mínky na Svatopluka Čecha, Sestavila redakce
Máje. S podobiznou básníka. Za 150 K.

Nákladem J. R. Vilámka v Prase. K. Tůma:
Garibaldi. Seš. 20. a 21. po 48 bal. — Vilímkova
Humoristická knihovna. Oldřich Kostelecký: Bu
blioky. Seš. 2 a 3. po 30 bal.

Ve slušbách královny, Věstolk Mariánských
družin Českých, čtvrtletoík. ©Ročaík I., čís. 1.
V tomto čísle jest také stať o J. M. ojdp. biskupa
dr. J Doubravovi a bradecké Mariánské družině.
Roční předplatné 1-50 K.

Čusopis katol. duchovenstva. S přílohou vě
novanou fheologické 1.teratuře národů slovansgých.
Řídí dr. F. Kryštáťek, dr J Tumpach, dr A.
Podlaha. Seš. 3., roč. 49. Nákladem kníž. arc.
koihtiskárny v Praze. Vychází 1Okrát ročaě, 8 pří
lohou Slavorum literae tbeologicae čtyřikrát v roce.
Předplatné nu rok 9 K.

Jaro mládí. Časopis českoslovanské mládeže
venkovské. Řídí Frt. Jelínek, fíd. učitel ve Žďá
picích, p. Malotice. Roč. 1., čís. 2. Administrace
v Praze 200-II Roč. předplatné 3 K, členové
organisace mládeže platí 2 K.

Dětský máj. Obrázkový časopis pro mládež.
Pořádá a vydává Frt. Hrnčíř, učitel v Nymburce.
Roč IV., čls. 13. Vychází dvakrát měsíčně 8 čet
nými vyobrazeními, ročně 20 čísel za 340 K.
Ke každému číslu Dětského máje přidána jest
příloha Kmžnice Dětského máje. Číslo 13. Knižnice
podává dějiny Černé Hory. Sestavil Fr Hrnčíř.
Cena 8 bal

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčuík lidový. Řídí
P. Ant. Rejsek, T. J. Redakce a administrace na
Sv. Hostýně u Bystřice p B Roč. předplatné 1 K.
Roč. IV., čís. 1.

Museum. Časopis bohoalovců českoslovan
ských. Pořádá J. Heger. Nákladem „Růže Suši
lovy“. Ročoík 42, čís. 3. Administrace v Brně.

Poslední scema hrobu 8 životu pomluva. Se
braných spisů M. A. Šimáčka sv. IV., seš. 16.—22.
po 32 bal. Nákladem grafic. společností Unie
v Praze.

Xlelier sockařsko-řezbářské
444 22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA Y HRADCI KRAL.,
Z PĚTIDOMI €. 286.

venstvu k provedení uměleckých prací,

| jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

NA |
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

| | Doporučuje ne slušně P. T. ducho

Výkresy a rozpočty na požádání.

Nový, toho drubu jediný,
ryze český a křesťan. sávod

s gramofony,
toilet. potřebami,
hračkami a po
hledními lístky

Aežujecěvvěst" Fedf-O0ý00h ýnývdDoba podadnnd204ěhPadodadě ol4 DADND

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) s

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře vo Yýprashticiok) |

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a čssto vyznamenaný i

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
MCenníky, vsorkyi roucha hotová na ukázku JŠ

: so na požádání franko zašlou. :
o TMY T ETOODUNTTITTTTVT TUTTIVTLKITE



Jediný závod na českém soverovýchodě.

ošt Dvořák,
bandašista a rukavičkář

v Hradel Eráj,, Velké náměstí
vedle krajského soudu

odporučuje veškeré druh ybandaší jako:

průtržní pásy, pupeční pásy,
břišní pásy pro dámy, přímidla

pro dívky, podpínadlaa j.

Objednávky vyřizují sepřesně,rychle
a nemápadně též dle míry stačí

pouze udalí druh.

S“ Oprary+
se prováději co nejrychleji.

Závod založen roku 1883.R
(hrámové svíce
voskové =

dle liturgických před

svíčky a obět. před- !

l
měty promístupout

pi-ů vyráběné, nická, prvnější pří
adnými obrázky 0

polovoskové zdobené, ji
(ceresinové) svíce pro chrámové

>

lustry,
svíce kostelní ste

arinové,

zápalkový drát,
svice obětní "Wi

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

———————

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

sv. přijímání a sv. mění. : je veledňst. kruhům
biřmováníse stuhami Šachovním největšíapeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

velikonoční svíce

(paškaly) 5. krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třinožky hladké,

neh krášiené,

svíčky ke křtu,

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatámedsile.Paříž 1905 zlatá
medaiie.Londýn 19085, zintá medaile. Praha 1905,
diplom čestného uznání. Videň 1906, zlatá medailo

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarr — » franko

30060000:

PAMATKY
na |. sv. přijímání
cE=:a zpověď fm

ve všech cenách,

Česky neboj německy
a u velikém výběru nabízí ©

český závod

Em. Werner
sv. Jos. závod dovotionaliemi

a paramonty
V BRNĚ.

Vzorky franko! ©Obratem!

Ve prospěch sirotčince
„Ustav sv. Josefa“ v Zašové.

V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.

m9“ Každý -Wa

má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí ponze 3 koruny ročně.

Nejtevuější a nejvkosnější

dětské vozíky

Narštírenky

všeho druhu
nabizi

knihtiskárna

k
JIM

Založeno r. 1960. - Státní cena za výstavě vHořicich

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
Ba čoském severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásobený sklad

hotových pomníků leštěných
pánům koupěchtivým k laskavému sblednatí.

Mramorové zařízení
—pro uzenáře, řezníky, kavárny, cokráře :—'

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

Ještěné práce provádějí se v mém závodě, o
čemž kuždému možno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporpčují obecenstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem.

Rašto dáti přednost domácímu závodu.
„Abychpodal důkaz svojí průmyslové zdat

nosti, upozorňuji, še možno v mémpodniko
kevpiti leštěný žulový náhrobek již od 100K

, počínajíc.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk, z2ská
PC pongPr go ugrněk-ra

i doporučiti roj Dzojně.zásobenýb/s,| úklad ve vlastní dílněručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance,kalichy,ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pAtenky, nádobky a td., všev přesném alohu církevním. Staré
: předměty anova opravuje v původní

intenci a jen v ohní a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a vejkorévýrobky a slacení ručím. Největší výroba s

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sdnej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch kostelům úle
va v placení. Více usnání po ruce. Zrádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

vzbuzují levné ceny mýdel a
svíček firmy:

-5Josef Jelínek, =
t mydlář v Hradoi Králové. u

Zvláštnost
závodu:

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. Levandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí i nej
citlivější kůže. „Saponit* a „Albín“ a vůní
1 fialkovou. :

Cenníky zdarma a franko.

BRN, ;

ZA dan Nryšnín,
z (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st.. Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručaje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se čelesným
rámy. sílčmi vsazením.

Veskeré rozpočty, akizsy | odborná rada bezplatné, beze
všízávaznosti ku definitivní objednávce.

PR“ Nestetnálvořejná i pisemná pochvalná uznání, =
Založeno roku 1836.

Krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

©.k. vojen. a úřednických ústavů

v Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporačoje se ctěnému obecenstvo

kuprovedení===

oděvů
anglických

a franoouzských nejnověj
ších vzorů.

Tovární sklad jemných suken
všeho druhu.

»KCRLETRETRTBYAa DUZIATLET

„jasjepejyfannoupogjzo“d0390j
,

—

-Račteprohlédnoutivýkladnískčíně.

Anglické látky, Peleriny do deště,
Selídní a vzorá obsluha.

M



$
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakoasku veškerých

koslel,parameniů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

Eovového náčiní ne výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení.“—
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Žádejte

úaníky VOLocjpodů
a součásti

u firmyJosef Ježek,
elektr. a sport. závod

v [Hradci Králové.

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovenit: u dovo

luji si nabídnouti

pravá přírodní vína U odáí MB SL
LissánskéL druh 88 h, II. druh 76h za1litr.
Blattenské I. druh 72 h, II. druh 64 b za1 litr

Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 h za I litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 2Ď litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejícíchz Brionských ostrovů),
SEP“zašlu zdarma. "fi

ALOIS ČÍŽEK,
uamajitel vinných sklepů m

v HUMPOLCI,
c. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro Četné

důst. farní úřady v Čechách.A
Z četných projevův uznání vyjímám tyto:

S radostí velkoobchod vínem p. Aloisa Číška
všem farním úřadům doporučujeme. Není třeba vy
hledávati firem cizích, když můžeme dostati dobrá
zaručená vína dome. Děkanský úřad v Hampolci.

Obchod vínem páně Číškův v Humpolci svým
pp. spolabratřím s nejlepším svědomím nejvřeleji do

poračuji. Max Škoda, farář v Branišov.
Se zaslaným vínem Brionským jsem úplně apo

Jar. Dloubý, farář v Loukovci.

" Zásilka Vaše mně úplně vyhovuje.
J. Janek, úředník v Libochovicích.

Za Brionské víno vyjadřuje úplnou svoji spo
kojenost V. Kejslar, farář ve Vilímově.

Pánům sklonářům a zahradnícám

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 em po16 hal.2626„„12
2424„ „ 10,

50 kg tmele sklenářského za 9 korun.

Sklenářské, saručeně vyzkoušené dismanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

kojen.

klady tabulovéhoskla.
| IK.V. Skuherský,

$ HradecKrál.,
protibotelu„Merkur“ZZ

c, a k. dvorní dodavatel

POOROKOOKO

Založeno r. 1860.

Vyznamenáénstátní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodonejskvostněj.
šíbo provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

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

Veškeré vzorky json Jeho
Blskupskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené,

Vzorky, | spočty, nákresy i
notovél. ží nanikáskufra 0

se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirášek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. Oj

Prosím veledůstojné duchovenstvo 0 laskavou přízeň
a důvěru závodadomácímu.

S,o'kům doporučují rychlé a levné provedení od
sn ků »a.kových atd.

XGODX G83KESDXČP XGP

*Jan Horák,
soukenník

h Rychnověnad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

a

G0XONX

dl

GPXXCBDXROIXICEX

vlněných látek

" zemských.
Cetná usnání zvláštěz kruhůvele

sluze mého ryze křesťanského závodu za

Ý dobu více než třice“iletého působení.

M zkoušku.

"an enalátkynataláry.
G8 X REDXGSIX665 KGBĎ

Mřesíní linéy

Biskupská. knihfiskárna.

[XIDOOOX KX

své vlastní výroby, jakož i tu- 1 Ciz0

DM důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učiňte, prosím, malou objednávku na

Té:''na splátky bez zvýšení cen!

lex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. ©. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda i Zitrosemaká tak

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x

XOOOOODOOOOOOOOKK
Půjčuji za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostemobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště ra svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradeo Král., Pětidorny, č. 288.

IVOOCOOOOOOOOOACAX 100

DA, (MKAX L P
Nejdňstoj, biskup. konsistoří doporučený

umělecký závod
Jos. Kieslicha

v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, Kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování oměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní slob. Krásné nmě

lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.bezplatně Mírnéceny a solidnost závodu dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

—- Závod založen 1891.

Šeob, úvěrní společnost
zupsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

zůrokujevklady 4',, 5%, až 5'/"/
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907
Jednoton záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zejících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleck ém
Plány a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v ardabicích.

ORY*Závod založen r. 1898. "Jas
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Vzhůruhlavy!
V době tolik napiaté jest potřebi, aby

nejpilnější,
Na mnobých našich acbůzích savládné ve

liké nadšení, aby za několik dní nato zavládl
v obci takové týž trpný, nečinoý stav jako
předtím. Slova sama málo pomohou, jestliže
každý sooblasící nepřiloží piloou ruko aspoň
k práci drobné, nemůže-li prácovati na širším
podkludě. Kdyby každý uvědomělý katolík stal
se apoštolem ideí naších ve svém okoli, coby
ta již bylo práce vykonáno!

Valná většina i prostých socialistů, kteří
sotva řádek evedou bez pravopisných cbyb,
jest čilým agitačním tělesem. Rudí dovedou 8e
vetříti všude, na všech místech agitají pro svůj
tisk, třeba že při lepším rysmysla mohou pc
zoati dosti lehce, jak je rudé tiskopisy ne
stoudně šáli. Cbadí socinlisté ponkatojíce 8po
čkhlebkem na štóla kněžskon, platí ochotně do
nenasytných socialistických pokladen mozvlnou
rukou tučné příspěvky. Odvádějí straně daně,
které by byly nazvány nesnesiteloými, kdyby
je vyžadoval stát. Posmivají se sbírkám kato
lickýe, ale konají mimořádné sbírky při kašdé
trochu vhodné příležitosti, při volbách, při 80
botní výplatě, po svých schůzích atd. A zcela
chadý sucialista platí rád, třebaže tak utvrzoje
nad seboa židovské.jho.

Do listů rudých a pokrokářekých zasilají
celé epousty pichlav:ch článků stoupenci těch
stran úplně zdarma. Zarytá zloba vyvinuje
energii překvapojící. Vidíme však smutné zjevy
opačné. Známe bodné, vážené kněze, kteří jsou
systematicky a nepoctivě napadání protikato
liokým tiskem. Leč ani v tom případě neodho
dlají se odpověděti a poraziti drzé pomluvy
pravdou. Nemyslíme, še by se mělo odpovídatí

FEUILLETON
nitřní úřední k kra

HRÁLAŠnobsí Syrie v ry! zone předKristem?
Dr. J. Hejči.

Trpělivý čtenář vzpomínek z cesty do Syrie,
uveřejňovaných na tomto místě již po delší dobu,
neodmítne snad pozvání, aby si zasedl dnes večer
se mnou na palubu +Elektry« a zaléil do minu
losti pobřeží, kolem něhož v nočním tichu nás
loď rekouského Lloydu unáší do — Jafy. Dříve
než zítra toto město spatříme, nahlédneme do
nejstarších kapitol jeho osudů,

Již Tutmosis IIL (1515—1461 před Kr.),
král osmnácté dynastie egyptské, jmenuje Japu
t. j. Joppe, Jafa v seznamu měst syrských, kterých
dobyl a která připojil ke své říši, seznam tento
Jze čísti na pylonech (sloupech) Ammonova chrámu
v Thebéch dosud.
1 Ačkoliv již tato zmínka jest zajímavá, přece
mnohem více bude zajímati, že Joppe se jmenuje
též na hliněných tabulkách el-Amamských.

Jaké jsou to tabulky?

Egyptský král Amenofis IV. UPBa E74opustiv Théby, dosavadní to sídlo svých před
chádců, založil a vystavěl si nové sídelní město,
svané egyptsky Echut-Aton t. j. horizont Slunce.
Zříceniny tohoto místa, vzdálené asi Joo km na
jib od Kahýry (na.východním břebu Nilu), slují
nyní el-"Amema dle stejnojmenného kmene be
duinského.
"© R. 1888 nalezen tu vzácný poklad — nad
300 hliněných tabulek, popsaných klínopisy assyr=
skými; byl rozdělen mezi musea: Berlínské (23g
tabulek), Britické (82 tab.), Pařížské, Petrohradské
a Kabýrské.
: Připodrobném studiu těchto hlináných olistine
shledáno, že jest to značná část archivu jmeno
vabého krále Amenofise IV. a jeho předohůdce
Amenofite III. (1437—1392).

skýtm, mitanským (Mitaní == národ, který. tehdy

V Hradeí Králové, dne 8. května 1908.

na všecko; někdy jest zajisté lépe nadávkový
a frázovitý útok igoorovati. Leč staly se pří
pady, že po dlouhém pomloování řádných kněží
samým katolickým laikům došla trpělivost, tak
že odpověděli bez dlonhbých dotazů sami na lži,
které zvlášť do očí bily. Může se taková ne
všímevost se strany strážců Siona chválitit
Zvláště kdyžlid ksr.báčem radým wrskaný
poplačeně a marně se ohlíží, kdo by jej bájil,
k nejoatoější sebeobraně vrganisoval? Pryč
tedy s netečnost.

Usmáli jsme se bolestně, když jsme četli
v nepřátelském tisku, že každá fara byla silnou
baštou „klerikálů“ v jejich zápasu volebním.
Dobře třetina kděží při volbách dívala se na
sápas se založenýma rakamo. Nadto jiní, kteří
vůbec celkovou sitaací v okresích neznali, ne
zúčastnivše 'se porady okresních důvěrníků,
sháněli poplašeně hlasy pro mladočecha nebo
agrárníka protl katolickému kaudidátoví, aby
prý nezvítězil socialista.

A nejsmatnější bylo, še opět jíní již
předem se stavěli proti katolické organisaci,
haněli stranu naši a dělali agitátory našim
protivníkům, jen aby jim bezvěrci zatleakali
s pochvalným: „No, toble je přecejednou kněz."
Posledních ovšem bylo nejméně, ale vyskytli
se přece, ačkoli jen slepý nemůže viděti, že
strany jiné píší a mluví o nás s krajní nepo
ctivosti, že se nás uezastávají ani proti útokům
nejsarovějším, že útočí na přirozená lidská
práva katolictva.

A tak na mnohých místech lid — větši
nou chadý — který nemohl již déle snášeti ú
tisky těch atrao, jichž agitátoři dovedli při
cházeti s farizejským sladkým úsměvem, po
máhal si sám — ipřes hlavy evých duchovních
správců.

Naše diecéne jest v Čechách sorganisována
nejlépe. A přece í sde jevila se leckde neteč
nost ano i odpor k natnému organisování, po
l
sídlil v Mezopotamii a severní Syrii) a cyperským.
Poněvadž tato hlinéná korrespondence psána jest
jazykem babylonsko-assyrským, jest patrno, že byl
tento jazyk tehdy, t. j. v XV.,a XIV. století před
Kr., v západní Asii jazykem diplor1tickým, po
dobně as jako jím jest za dnů našich «.ancouzština.

Mnohem větší počet těchto hliněných dopisů
obsahuje zprávy poslané ke dvoru gyptskému od
různých místodržitelů, sídlících a vládnoucích ve
jménu egyptských fareonů v různých městech
dnešní Palestiny a Syrie. Poněvadž ityto listy
jsou psány jezykem babylonsko-assyrským a písmem
klínovým, jest patrno, že vnitřním jažykem úřed
ním, ve kterém dopisovali egyptští místodržitelové
v Syrii v XV. a XIV. věku před Kr. svému nade
Hzenému úřadu v Egyptě, nebyla egyptština, nýbrž
sssyritina,

Jeden z těchto úředníků egyptských, jménem
Jabitiri, spravoval též město Joppe či Jafu,

Bude snad zajímati laskavého čtenáře, po
dám-li mu doslovné znění listu Jabitirisho s pří
slušoými poznámkami. ——

Kdežto my dopisy začínáme obyčejně oslo=
vením, vokalivem, list Jabitirisho začínáadressou;
»Králi, Pánu mému, Božstvu mému, Slunci mému«.
Titulatura tato převyšuje — jsk patrno — všecky
Daše nejlichotivější a nejvyšší přívlastky, které
adresátům dáváme Co jeat naše »Jasnostie proti
»Sluace mojes«, co jest naše »Veličenstvo« proti
»Božstvímoje«| :

Kdežto my podpisujeme list na konec, po
depsal se Jabitiri hned po adreste: »Jabitiri, slu
žebník Tvůj, prach nohou Tvých«, My sice pros
jevujeme krátce před podpisem též svoji »šetrnou
úctu«, »hlubokou oddanoste atd., leč všecky tyto
projevy převyšuje v pravdě orientální poklona:
»prach nóhou Tvýcha, Jako prach — chce místo
držitel Jafský říci — po kterém Ty, o Králi, slapeš
a který nejnižší služebníci Tvoji stírají, jest věc
nepetraé, nicotnd, tek i já jsem u porovnání s Tvojí
Výší bytost malé, nízké, bídná.

Po vyznání své nicoty Jabitiri projevuje svoji

avého, Božství svého, Slunce svého sedmkrát a
(opět) sedmkráte padám.c .

Jabitiri byl asi u svého pána obžalován z ne

———

Ročník XIV.
(nserty se počítají !evmě.

němž oorá doba volá. A pak i v krajích, kde
spolkový náš život kvete dosti utěšeně, neode
bírají se v přiměřeném počtu katolické listy.
V Německu v té příčině jest veliké uvědomění,
tam poačný tisk vniká do každé katolické
chatky. Roavoj katolického tisku na Moravě
pokročil velice zdárně; a té okolnosti také
slnší děkovati, že volby zemské i říšské d:
padly na Moravě pro katolickou stranu tak
stkvěle. A přece i bratrské listy morava: 6 stý-.
skají, že rozšíření jich není úměrné početně.
silo katolické organisace.

Co teprve říci o Čechách? Vcelém našem
království neodebirá se tolik katolických listů
jeko v menšíMoravě. M

Naše „Obnova“zajisté není pouhým kra
jinským listem, jejíž obaah by byl obmezen
výhradně pro potřeby jednoho kraje nebo je
diné diecése. Patrno to z článků redakčních
i z dopisů. Máme také větší počet abonentů
nejen ve všech diecésích českých, ale i na
Moravě. To jest zajisté pro náš list dobrým
vysvědčením. Deč na druhé straně oemůžema
říci, že by se odebíral. přiměřený počet exem
plářů lista našeho v samé naší diecési. Přibý
vají abonenti — pravda. Ale dosti zvolna.

Tu jest však potřebí- akce ráznější, vy
datnější, má-li s větším úspěchem „Obnova“
čeliti stále více se šířicímo, hrubémua prolha
nétmotisku protikatolickémo. Za „Oavětou lidu“
stoji strana dosti skrovná, jak se z láště uká
zalo při zemských volbách. A přece týž list
vychází třikráte týdně; jest jím zaplavován
český východ a severovýchod.

Není tato okolnust pro každého upřím
ného katolíka význambým napomenotím k ú
silné práci, aby mohla „Obnova“ se zdvojenoa
silou čeliti pokrokářskému tisko tak brubého
kalibru ? o

Jest naším vřelým přáním, aby „Obnova“
stále zaznamenávala a vysvětlovala všecky dů———————"o
věrnosti — zločinu to, který v tehdejších dobách
u kollegů jeho nebyl případ právě řídký; tím si
vysvětlíme, že ve svém dopise ujišťuje opět a opět
o své nezlomné věrnosti: »Viz, já jsem věrným
služebníkem Krále, Pána mého. Jest možno, že
vypadne cihla ze zdiva, já však nevzdálím 60
z podnoží Krále, Pána svého.«

Věrnost tuto mu ukládá jebo vlastní pro
spěch. Nikde jinde (ani v Babylomii, Assyrii atd)
nelze mu nalézti opory, slibující skvělejší budou
enost. Největší blahobyt mu kyne z věrnosti ke
králi egyptskému: »Af pohlédnu sem či tam, nikde
mi nesvítá naděje, pohlédnusli však na Pána svého,
(ihned) mi svítá.«

Poněvadá věrnost kollegů Jabitiri-ových,
místodržitelů egyptských, sídlících v městech ji
ných, nebyla vády vzornou, proto míval král
egyptský zvléštní dozorce, zvané arabisu«, kteří
bděli nad tím, aby se egyptětí úředníci za zády
farsonů snad nespolčovali s nepřáteli Egypta.
Jabitiri se dovolává jednoho takovéhoto inspektora
(jménem Janchama), který může králi podati
zprávu o jeho minulé i přítomné oddanosti. +Ať
se otéže Král, Pán můj, Janchamy, svého srabisu«.
Když jsem byl maličký, do Egypta mě přivedl a
sloužil jsem Králi, Pánu mému, stávaje u brány
Krále, Pána mého. Al se otáže Král, Pán můj,
tohoto dozorce svého, zdali střežím (oddaně)
brány Gazy a Joppe.«

K povinnostem úředníků takových, jakým
byl Jabitiri, patřilo — vzpomeňme as povinnosti
"vaselů — poslatí určitý kontingent vojska, když
"král tak učiniti poručil. Jabitiri, aby dokázal svému
panovníkovi věrnost, připomíná, že tuto povin=
nost vždy plnil a dosud plní: »Jsem též u vojska

'Krále, Pána mého. Kamkoliv téblo, býval jsem
s ním a jsem proto i nyní s ním.«

Dopis zakončen jest novým ujištěním odde»
nosti a věrnosti: >Jho Krále, Pána mého, jest na
mé šíji a já je nesu (ochotně),« Tak psal Jabitiri,
guvernér krále egyptského, sídlem v Jafá, v XY,
století před Kr, svému pénu do Egypta. Když dvé
řádky na hliněnou 'tebulku psal; či lépe řečeno

fsaři diktoval, nemohl pomysliti, že obsah. listu

ratelé »Obnovyc.
0



ežítější moderní- myšlenkové proudy a události.
Jak často se nám pro nával jiné látky nedo
stávalo místa k širší úvaze o otázkách zvlášť
palčivých. A choeme-li rozšířiti jedno rabriku,
trpí tím újma rubrika jiná. Kritika o lstivém

vodnání, lech a obytráckých vytáčkách „Osvětyligu“ v sálošitosti dra.Lhoty jemez nedostatku
místa přetrbli, o Wabrmandových ubobých vy
myšlenínách napsáno málo, o degradovaném
učiteli Konečném zaznamenéna fakta jen ně
která atd.

M Široký proud událostí valí se vpřed, a my
sá me s místem.

Uvažováno, še by měla „Obnova“ vychá
zetí dvakráte týdně. Ale jak velice by vzrostl
náklad na kolky, práci administrační a j. v.l

Snažíme se tudíž vyváznouti ze svěrací
kozajky aspoň úmyslem rozsah „Obnovy“ roz
štřiti — aby příloha obsahovala místo 4 stran
8 stran. Tak by byl ačiněn počátek k dalšímu

rozmachu. .
Leč právě při této myšlence potřebujeme

horlivou pomoc našeho p. t. čtenářetva. List
váš neudržuje se židovskými inserty, nedává 66
oikým upláceti, nevede politika výdělečnou,
Politické družstvo tiskové má plno obtížných
úkolů:

A tu myslíme, že každý náš čtenář může
siskávati nové odběratele, že může katolickým
firmám odporučovati inserování v našem listě.
Svoji k svému! A stůjme vždycky na strážil
S naší strany jest nejhorlivější píle, aby list
byl zveleben. Kéž takó naši přátelé přiloží

ilnoo roko k dílu! Jest nyní potřebí našemu
dn hojné dobré četby jako soli. .

Zmovu uposorňujeme p. t. členy Politického
družstva, předplácející 1 ezemplář „Obnovy“
korunami, še mají právo neobmesený
dalších exemplářů po 5 K. Nové vyšádané ezem
pláře dle přání můšeme sasílaří i na jiné adresy,
udané předplatitelem.

Ovšem jest pravdoa, že jsou v nynějším
čase zvláště kněží vyčerpávání fioančně se
všech etrao. Ale dá-li se lidu do rukou poučná
šetba, poslouží se mu tím líp než značnější al
možnou. A prond doby nelení. Proto voláme
k pilné acučinnosti všecky přátele.
"© V době, kdy socialisté s dotěrností posud
neslýchanou spousty rudého tisku lidem do
řaky cpou, žádajíce předplatné, nesmíme roz
hodně eložiti roce v klín. Leckde bylo by
přímo hříchem nechávati netečně náš lid oblu
povati a otravovati prolbaným tiskem. Proto
vzbůra hlavu, katolíci! Čímkoli přispějete na
rozšíření katolického tisku, prospějete tím
sami sobě a dobré věci. . m

V jednom místě chodí dělníci katoličtí jiš
zabájili úspěšncu sici na rozšíření „Obnovy“.
Zajisté že jejich příklada může ještě lépe ná
eledovati sta našich přátel jiných! 1.

Nechť „Obnova“ ge rozšíří, nechť jí jest
umožněno, aby vyhověla všem důležitým poža
davkům. Chceme,aby se stala ve východních
Čechách listem úplně postačojícím těm, kteří
denník odbírati nemohou.

Vpřed za společným cílem! A svorné
blahodárné práci sdař Bůh!

Dopis z Prahy.
Čínnost hospodářská.Za stoupajícího rachu

katolického nesmí se zapominati jedné důleži
té věci, totiž práce hospodářské. Myšlenka
tato o mnobých kněží razí si již vítězné cestu,
jest potřebí jen nennavného vzájemnéhopod
něcování, aby nepohasle. Posorojeme-li, jakou
sílu dnes mají tužby po zlepšení blahobytu
brnotnéhu ve všech vrstvách lidových, praco
vali bychom nepřátelům našim přímo do ru
kon, kdybychom obcházeli věc, která se prav
dou svojí ckázale nabízí a výmlavně naší

zornosti voocoje. Ať rostou politické strany
třeba do tuctů, základy budoucnosti klade je
Dom ta strana, která opravdovů stará 60 ©
potřeby hospodářaké. Řekneš, čtenáři, to še
jsi jiš často v torhto listě a na mnohých jin) ch
místech slyšel. Není však jiné pomoci, než o
pakovati nenaavně pravda, pokud nepřejde
úplně v život. Nelreť prodlévati, neboť kdo se
Joudá, toho předejdou jiní a usadí 80 povně
na místě, které měl jit dávno před tím zanjati.

Což rosbvr výsledků voleb do zemského
sněmu neskýtá nám dosti poučení? Což nedc
vedeme chápati, že valná část volebních depů
obů strany sgrární má sa příčino ať skotečnou
af theoreticky problašovanou starost o hmotcé
sájmy našeho rolnictva? Nechť tedy naše ka
tolické dachorenstvo dobře oi uvědomí,že i

-nejlépe vybudovaná kstolická organisace může
selbati, jestliže před lid Da schůze nedostaví
se řečníci, kteří vhodoým způsobem dovedou

promlavi o hmotaých potřebách, vůči niměid jest tak eltlivý u které AledajekuždodeĎ
oím hovorem s životním zájmem. Uvážítme-li
onečně, še taková strana odůvodňujeezisteuci
-a vanil'esůj právě těmi hospodářskými nat
nostmi, může-li okášati na určité výsledky své
Ttáce, má-li i sásov, potřeby boby kterého

stavu zhuštěně vyslovojící, pak nemůžeme de
diviti, kdyš voliči straně tekové své blasovací
lístky davově odevzdávají. Nechť tedy koto
lické duchovenstvo české jednou pro vždycky
jasně rozpozná, že katolické hnutí může jeu
tehdy silné kořeny zopustiti, jestliže jest pro
váseno soustavnoa prací hospodářskou.

Oo Be již o této nutnosti namluvilo a pa

píru Pooalo A jsou to snad nějaké herkulovské úkoly? Nikoli. Hlavní jest, hned začíti.
Začíti drobnými přednáškami poučnými, od
nicbž věc přirozeně se vyvíjí a pokračaje
k počinům smělejším, neboť dalším přemýšle
níma pozorováním dostavají se nové posnatky,
které hned v zápětí žádají, aby se jim přimě
řeným způsobem vyhovělo, Nejbližší a nej
snasší úkol ve většině farnosti jest zalošení
nějaké hospodářské besedy nebo spolku. Sta
novy snadno se opatří. Aby spolek existoval
ne dle jména pouze, ale ve skutečnosti, musí
se státi zdrojem poučení co do zájmů, které
členové spolkoví zejživěji pocifojí. Dnes jest
již taková povahu doby, že ze spolků žádá ve
nějaký užitek, kteroužto žízeň nelze nikde tak
dobře ukojiti jako v hospodářském spolko spo
lečným, laciným nákupem hospodářských po
třeb: hnojiv, semen, strojů .. . Samo se roz
omí, že i takovéto podniky nemohou se obejíti
bez pozorné četby různých praktických člán
kův a pojednání.

V české literatoře hospodářské, obzvláště
zemědělské, jest bojnost pramenů, ze kterých
lze čerpati poočenía doplňovati je vyptáváním
se u osvědčených pracovníků, kteří mají již
své zkušenosti. Od těchto základů budeme
vystopovati k úkolům sociálně-politickým, jako
jsou: zemeké pojišťování, nacená zájmová draž
stva, pojišťování starobní, vyvazení bypotekár
ních dlohů... Studuj, pilně přemýšlej,ovládni
látkua pak předpášej,poučaj, aby lid pozvedl
se na vyšší úroveň a mohl potřebnou váhu
dáti svému poslanci, jejž poslal do sborů zá
konodárných.

Tato práce pro lidové zájmy hospodářské
jest jistě přirozenou povinností každého kněze,
a není pravda, že nově přináší ji novodobá
pastorace. Ta ji jen novým hlediskem zdůraz
ňuje. Mimo oltář ve chrámě musí kněz při
nášeti radostné oběti i na poli sociálním, neboť
i tam jest jebo pracovní a zkušebné pole; tam
také stoupá kadidlo vykonávané úlohy, tam
také proudí modlitba lásky a důvěry, jež jsou
nejmocnějším poutem mezi dachovním pastý
řem a věřícími. Jenom tak farnost může býti
nasývána rodinou v nejkrásnějším vlova tobo
významu. Jenom tak zdárně mohou pokračo
vati ovědomování katolické a lidová organisace
a jenom tímto způsobem možno postaviti ohradu
proti vnikání protináboženskyých proudů.

A kde jest zeď pevná a dosti vysoká,
marně se budoa nepřátelé pokoušeti, aby ji pře
lezli. Kdyby se všude dle možnosti a sil pra
covalo, mobl by se mlovka v „Capo“ odvášiti
k výzvě, aby odevšad, jmenovitě z Raiffejsenek,
kněží byli odatraňováni? A není tato výzva
poličkem a není zároveň pobídkou, aby se na
ni odpovídalo rázoými u důslednými skutky?
A může-li kněžetvo připnstiti, aby ohromná
většina katolického lidu se odmlčela před kopou
stranníků a aby ge stala trpným nástrojem ku
provádění jejich zámyslů?

Prosvasená chytrost. BRoznícený boj novi
nářeký, točící se kolem otázky, zda dr. Fořt
a dr. Pacák uzavřeli s Némci tajnou úmluva
nebo nikoli, již zvolna úlóéhá,leda če to a onde
zozní ještě opozděný výstřel, a možno tedy o
věci souditi střízlivěji a nestranněji. Hlavní vý
sledek jest, že výpad ministra krajana Práška
ge nezdařil a že odhalení jeho, tak hlučné do
světa vytrabované, cbabě uvázlo, protože nebylo
podáno důkazů jasných a přesvědčujících. Do
kázati, že Fořt a Pacák za vnitřní češtinu při
volili v tajné úmluvě k obsazování německých
soudních míst jen Němci, ministru Práškoví
se jednodaše nepodařilo, Uznávakli tedy sám
u sebe, že v ministerstvu práva jazyka českého
zastávati nestačí nebo nemůže, pakovšem ne
zdařeným tímto pokusem svoji slabostpotvrdil
ještě veřejně.

Jest-li ta nemožnost naprostá, bylo zajisté
vbodnější a ministra důstojnější, přiznati 80
k tomu opřímoě a otevřeně, a nebylo sajisté
potřebí, dávati pohoršení českéma lidu a nepřá

telům poskznvati příležitost ke škodolibémoposměchu. Nášpolitický život jest beztobo již
dosti malicherně spovrchněn, takže strannické
útoky činiti i e křesla ministerského, znamená
vlastnětolik, jako atrhovatido bláta všedoosti
| to, Co až posavad aspoň jaké také vážnosti
požívalo. Házeti oa vážky politické burayi
mravní výzoam úřado ministerského, jest prostě
snateloým úpadkem, jehož v zájmu České věci
dložno mnoho líťovati,

Ministr Prášek měl přecevěděti, kam vata
puje, jaké úkoly bo úrají“ a jaké má pro
středky k dosahování určitých cílů. Nověděbli

říšekému poslanci neměly mu býti nesnámy,
protoše byl ustředu, s měbož vytékají a k němuž
směřají politické síly a protože a předobosími
ministry krajany sdostatek mohl si pobovořiti.
Ministroval Randa a ministroval Pacák. Však
ani ten ani onen, odcbázeje, nevymlouval se a
pesvaloval viny na jiného. „Co bylo mošnébo,
učinil jsem, a nemusím si ničeho vyčítati“, to
jedině jest mluva jasná, která nepotřebuje podpěr
a obviňojících posnňků. Záležitost tato však
samoděk vzbusuje myšlenky o kvalifikaci, která
při vstopu Práškově do mioisterstva tak šivě:
byla přetřásána a která ještě při odstupu bade
jistě důkladné posnzována. Vědyť i posnámka
Pacákova, že Němci Práška jako ministra kra
jana si přáli, jest určitým smyslem zabrocena
a byla by zajisté důkladněji vysvětlena, kdyby
mladočechy a agrárníky k jistým ohledům ne
nutilo spojenectví v národoím klubu. A konečně
pamatujeme ei slova mocnářova: „Škoda Pacáka.“

Vsbledem k tomu, jak agrární „Venkov“
hlučně Práška v ministerstvo vyprovázel a jak
veliké naděje vzbazoval, dočkáme se rozhodně
chvfle, kdy opětně doložena bude pravda 0 ve
liké ceně skromnosti, přirovnávané nikoli na
darmo k fialce, která, nepopínajíc se na přední
místa mezi květinami, přece vůni avon šÍřÍÍ ze
sastrčeného koutu.

Býti oapřed na všechmistech stojcostoj,
ať jiš toho člověk zaslahuje nebo ne, ať má
k tomu potřebných schopnosti nebo ne, působí
více škod, než přináší prospěchů.

At tedy ministr Prášek připravoje ai od
chod jakýmikoli prostředky, neuteče nikdy zod
povědnosti, kterou přijal za věci české právě
v těchvíli, když vstoapil do kabinetu. Českému

že mivistrem stal se muž z lidu, jenš začal
od piky, ale na druhé straně povaha a obtíže
české politiky nemohou se uspokojiti tímto
pouze sovnějším a osobním úspěchem.

“ .
o

Dosralá oláska. Co tady povídám, souvisí
s předchosími řádky. Vědy určitěji se osývají
stesky, že laciné katolické týdenníky nerosši
řují ee v takovém počtu, na který ukazuje ka
tolické buatí. Odevšad docházejí určité správy,
že jsou osady, které jen při trochu dobré vůli
mohly by se katolickým tiskem zaplaviti, ale že
pastýři tam pohodlně spi. Vyslovoje seobecné
přesvědčení, že těch obcházejících poznámek
jest právě již dosti, a že se musí mlaviti.konečné
již rázněji a srozamitelněji. Když slořády se
nahromadily, stačí jen kapka, aby nádoba pře
tekla. A proto i tady neustálé vybísoní vyčer
palo již všechnu trpělivost. Napřátelský tisk
dere se v lid všemi štěrbinami, místy prodírá
se jit širokými průlomy — a strážce žije jako
by se ani nechomelilo. Z toho důvodu |jsem
řekl, že otázka již jest dosralá. Ci touží muozí
peetýři, zasloušiti si ona smrtící frási, že ne
chtěli době porozuměti?

20 WWachTemt u ze všech časů nahraají
se doklady, jak zpracovává tisk veřejné smí
nění a jak rozhodujícím vlivem schvaluje nové
myšlenkové proudy at Špatné, at dobré. Tisk
působí jako kvas, prosakuje jako voda, pone
náhia, ale jistě, postapgje z vrašvy do vrabvy,
a když získal jeden afar, sachvacaje drabý,
třetí, rozlóvaje se vždy v širších okrosích.
Vždy tatáš myšlenka protináboženské silněji
nebo slaběji ozývá se na všech místech, jest 0
pakována a doplňována v ažší společnosti i na
schůzích, kam přicházejí noví a noví řečníci
řečniti a rozčilovati sebe a posluchače. Jedno
myslný a každodenoí křik nede se od ozvěny
k ozvěně, od úst k ústům. Týš dach jeví se

v časopisech a v brožarách. Sebevědomá, bomatená pýcha vstapoje jako pára do mozkův,
a kdo- třeští nejhlasitěji, jest hrdinou dne a
vede omámené davy.

A za těchto poměrů že json ještě kněží,
o nichž masí býti napsáno, že nejen katolického
tisku nedbají, alo také sami ani jediného koto
liokého lista nečtou? Táši se: jsou takoví?
Aoo, jsou. Jakým právem tito lidé jeátě exi
stují s jak mohou se nasývati ještě koššími,
kdyk dávají stádce své v plen vlkům, ačkoli
mohlo býti v čas zachráněno?

Opakaji: ofáska, ješ dospěla svéhořešení.
Byli varováni, vybísení, napomínání. Nepohnalí
se. Nechť běhají tedy ulicí našeho tisku, neché
sastkvějí ve jejich jména na veřejnosti. Všdyť
byli jsme bespočtakrát svědky, kterak Da
mínání stávala se vědy malebavějšími a
kterak vykládána závažnost obecné povinnosti.
Neříkej, še se nemůže nikdo nutit a že musí
Be šetřit svobody jednotlivce. Jsou doby, kdy
události odhasojí takové výminky, protože
epolečná myšlenka diktoje opolečnou obranu,
jiš se nemožno nikomu vybnooti. Jiš ty surové
a drsó útoky proti katolíkům masl vsbuzovati
v každém uvědomělém jednotlivci jisté vebe
vědomí a jistou brdost. Sebevědomý člověk oltí
potřebu sebedoty a hledi;ai jí sasloožít. Sete
vědomý kněz pakmý. poslání, přičiňozatí 09,
aby katolický hd Desta) 60 u kořistí ne
-přátel, jako lesní arěř, chovaná v ohaře pro
nejbliděí:don leva. - ,



= Ofáskadosrála, protože nelze déle trpětí,

wp -čintěkatoljolé -osady profistávaly so v náprotikatolických štváčů. A konečně i tam,
kde jsou již poměry velminesnadné, není všechno
straceno, neboť všade ještě najdou -pe lidé,
kteří mohou dravému proadu odolávati. Jeden
ze zákonů Solonových stanovil, že ti, kdož při
povstání nějakém. vybnoa se účastenství při
jedné oebo drahé straně, mají býti zbavení
úředa. Byl to spravedlivý zákon, založený na
víře ve vzájemnost lidí a ve vzájemnost po
viaností. Právě tak i dnes, jestliže kněz uchla
choluje se nestrannosti, projevaje lhostejnost
k dobru a sla — ato jest jeho mravní de
gradace.

Otáska dosrála. Nelze déle Šetřiti jmen,
ale natno 8 úimi na světlo zároveň 8 poměry,
jaké v rozličných osadách jsou a jaké by mohly
býti. Taková sociální statistiko bude velmi
adravá a ve maohém obleda pončí.

Dopis z Ameriky.
Asi před l4 doy oznamovaly americké

hoty, že ve vídeňské „Zeit“ aveřejněn byl in
terviow zpravodaje tohoto listo 8 americkým
státotm sekretářem Rovtem, v némžtento prý
se o Češích vejmí nepěkně vyslovil. Interview
tento zdál se bned podezřelým. „Zeit“ jei
v Americe dobře znám jakošto „žlutý papír“,
který ae svými příboznými v Americe rnůže
směle koakorovat. Čechové « Omaze zaslali
BRootovi v této věci písemnou resoluci a pro
střednictvím kongressoíků Sabata a Hiteh cocka
státního tajemníka interpelovali. A ble! Root
problásíl, že nic podobného, co mu „Zeit* při
pisuje, nečakl, ba že 8 jeho zpravodajem ani
nemluvil — —; někdo tedy patrně lže. Nic
moradi. Ve Vídní proti Čechům všechno dobré,
třebu „kachna“ £ Ameriky.

Jak známo, Amerika potrpí si na vý
střední rozměry ve všem mořném; zde staví
2e jistě největší domy světa, jezdí vlaky ší
Jeneu rychlostí, paou 5e nejsnělejší mosty
atd. Před krátkoa dobou podivovalí se v Úe
chách ohromnéma cirko (a také trochu jeho
„obromnému bombaka“) Baroam Barley, dnes
však brne se americké pablikum do podvika
podobného, věak daleko ohromnějšího. Je to
cirkus. Minglingův, kdež zaměstnáno je oa
1900 osob, vlaky železniční, jež jej z místa na
místo stěhují, měří jedou americkou míli (asi
1, kem)délky. V cirkuse nalezají se tři bo
Jiray, kovárna, nemocnice, poštovní úřadovna,
vlastní zařízení osvětlovací, koihovna, vlastní
lékař, policie. Koňských „amělců“ jest asi 660,
a ve městech, kde cirkus staví, předem je
vždy ozavírán kontrakt s místaími dodavateli
oa ohromné spoasty potracia (jen chlaba 1200
bocholků), aby personál neocitl se v nebezpe
čenství — blado.

To je malér! Při nedávných volbách ve
vesnici Wexford ve státo Michiganu byla od
hlasována v místě prohibice, což zoamená:
zavřít všechny hostince. Následkem toho natoo
zákona uposlechnouti. To ale pěkná brynda
pro pány bryndaly! Jeden s nich, Sandor, dobře
a zcela po americku 8i z této bryndy pomohl.
V sousedním okrese prohibice ještě nestraší;
tož odstěhoval celý svůj hostinec tak, jak je.
s celým zařízením, do nejbližší osady v sou
sedním neprohibičním okrese. Pomoženo všem;
hospoda bode dělat kšefty dále, lidé budou
chodit oa pivo vesele dál, ovšem s malon pro
cházkou, jeu výnos licence půjde do pokladny
cisl.

Americké listy jsou opět přeplaěny smat
nými podrobnostmi ohromaého pošáru, jehož
dějištěm bylo předměstí Bostonu, Chelseu. Oheň
vznikl o půljedenácté na Květnoo nedělí; po
12 hodín zoufale téměř pracováno oa udolání
požáru a v době té zničeno na 1000 rodioných
domků a veřejných budov. Kolem 10000 lidí
je bez přístřeší, přemnotí z ních zachránili jen

penné životy, mnoho lidí poraněno, tři zabiti.imo jiné požár obrátil v ssutiny 16 kostelů,
mesi nimi dva katolické; sama osada sv. Sta
pislava (polská) má as 75.000 doll. škody. Soad
mnobý čtenář e6 boda divit, jak je možno, že
požávy v Americe nabadoa vědy takových roz
měrů. Zde staví se jistě dobré dvě třetiny ro
dinných domů tím zvláštním americkým stylem
— se dřeva. Snad bade zajímati leckoho, jak
takový dům vypadá. Popisují na př. svůj vlastní
příbytek. Mám dům o basementa a dvou pc

kojích a kuchyni Basement je postaven z lá
maného kamene. Zde je kůcbyně pro letní
parné měsíce, stodna e tlakostrojním zřízením
pro koupelnu a ústřední vodní vytápění domu,
Ostatní bodova celá ze dřeva Ronstrakce domu
je zřízena z trámů, tyto avnitř i vénko pobity
prkny, na tato s venku přibije se svlaštní
papír, jenž stavbu chrání proti vlhku I zimě,
a kónečně celá stavba kryje se cedrovými bo
blovanými prkénky, jimiž také architektonicky
ráz stavby se opraví. Stfecha kryta táktóž
prkny, térovým (debtovým) papírem a cedro

barvou. Uvnitř ce všěchny mistavstí vylátkují,
omftaou cementovoa -omítkou a vytapetují. Toť
ten pověstný americký domek, jenž jistě dle
mé skošenosti může sávoditi, pokud týká 80
pubodli, tepla, snoha a vůbec sdravotních pod
mínek, s každým nejdokonalejším domem v Ďe
cbách. Pak ale se nedivt:, že lze v Americe
tak lehce domy r místa na místo stěhovat a
že — tak snadno hoří.

Obrana.
Jak vsdělává agrární tisk. Kostelecké

„Hlasy venkova“ mají zvlášť osvíceného red
aktora. Dosud jsme nešikovné lži toho lista
pomijeli mlčením. Myslili jeme, že samy slnš
nější agrárol kruhy se osvou proti takovémo
vedení listu již proto, še abohý vládce žarnu
listického pára prozrazuje neznalost základních
pravidel českého pravopisu.

Ale nepodařené útoky sypou se dále za
tichého souhlasu „pokročilých a pravdymilov
ných“ agrárníků. Proto poukážene aspoň na
věco, aby veřejnost viděla, čím vělm takový
lístek chce zdravé mozky mrzačit.

V úvodníko due 20. dubna uvádí se „Řeč
gonerála Jezovitů, kterou měl na tajném sněmu
v Římě dne 1. června 1846 ku shromážděným
dezovitům a Liguriánům.“ S tímto Švindlem již
nyní sami socialisté ostýchují se hlačně cboditi
va trh, ač podvodných brožar rozšířili dost a
dost. Že tu „řeč generála Jezovitů“ si vymyslil
na pohana církve liberál a že tedy takovon
puličskou řeč nepromlnvil žádný jesuita, ví již
nyní každý vzdělanější Čech. Ale „Hlasy vea
kova“ k radosti židův a socialistů tento od
bytý a v slašných krazích odsouzený ohlupc
vací prostředek ohřívají znovu. Patrně se
domnívají, že jejich „osvícení“ čtenáři slapnou
ten liberální švindl jako aejsladší hrozinko.
Boď jsou čtenáři toho agrárního lista zrovon
tak vzdělaní jako jejich redaktor, nebo jsou
až příliš trpěliví — anebo mají jízlivou radost
i nad tím, jestliže se tříská do katolicismo
prostředky zřejmě nepoctivými.

Dále refernjí podvodné „Hiasy veakova“
o skandálech v klášteře (!?) milánském. Mlaví,
co prováděla jeptiška (?) Formagalliová a páter
— na jiném místě zvon ho „Hlasy ven.“ zase
moichem — Don Riva. A po oznámení přisou
zeného tresta ue.:ravným těm lidem volá
agrární „taky-kutolický“ tisk se zřejimon Štva
vou tendenoi: „Kolik ale takových šiřitelů
mravnosti masílo by býti za mřížemi, kdyby
všecky takové případy dostaly se na veřej
nost?“ Ala! Srdečná láska k bližnímu. „Hlasy
venkova“ touží zaníceně, aby mohly vyslíditi
případy nové. Z nedostatku materiála aspoň
již předem projevují toohu po dalším trestání
„klerikálů.“ Jen číst mezi řádky! Zlomyelná
tendence však zde se prozrazuje zvlášť nepo
ctivým referováním. Vždsť již jest dávno do
kazáno, že neplechy zmločné nepáchaly se
v žádném klášteře, ale v soakromém „pod
niku“ podvodnice Fomagalliové, která jeptiš
kou nebyla. Známo, ža proti jejíma podvádění
vystoopil církevní úřad, ale nenalezli podpora
u orgánů státních. Don Riva byl knězem sus
pendovaným, byl tedy potrestán od církve

anno dříve, než si na něho policie vspomněle. —
A ještě něco. Píše se v témž: čísle o

„lichvářakém kšeftn“ Vyšebradské kapitoly,
která prý pošádala velikou sama za hrob 8v.
Čeoba. Že ty penize nechtěla kapitola pro sebe,
ve prospěch srých členů, že na tom bylo in
teressováno město, o tom zas ani mak.

Dost. Tyto tři ukázky z jediného čísla
vybrané stačí, aby se posoudila protikatolické
sášť toho lista, který se ož dávoo mohl pře
svědčiti o nepootivé tendenci těch zpráv, 6e
braných z listů protikatolických. Jest ovšem
otázka, co vlastně takový „žurnalista“ čte a
zda se vůboc vzdělává.

Mohl by síc vybrati velmi mnoho aká
zek z bahna tábora socialistického a židov
ského Ale to by ztratil pano pokrokovosti.
Proto raději „Hlasy venkova“ uveřejňují ne
stoudné Iti protikatolické, Jamo žádostivi, jak
dlouho slušnější krahy agrární badoa takovoo
„vzdělavací činnost“ trpělivě soášeti. Jen af
dobře přemýšlejí, kdo vlastně fanaticky útočí
a kdo mocí mermo se namáhá, aby akliduční
myslí na venkově nenastalo.

Politický přehled.
Do politiského a aárodaího života v Ra

kouska zalehlo učco rmata úmrtím poslance
dr. Herolda a ministra Posobky, zemřelí oba ve
službě svého národa, dr. Herold svlášť jako
praktický znalec otá-ky jasykové. | Ministr
Pesohka zemřel náble ve Vídni. Ten v jádra
svém nebyl arpatným nepřítelem národa Českého,
na to místo byl vlastué vháněn štváčekými

osaminěm j, Pohřeb migistrůy konal se
v čoěllié vEesnkýůhoAlvltěško dldásantví

s krobů politických, přítomoobyloi 7 ministrů
a bar. Beckem v čele. Sotra zemřel, nastal
v Němectvu hon o jeho aáslapee.

Politická situace se dosud novy jnotáska jazyková jest stále otředem, kolem
se život politický otáčí. Ministerský předseda
bar. Beck měl porada se sástupci německých
poslanců s Čech a roinistrů Derschatty, hlar
cheta a zemř. Poschky; jedoalo 86 o atižaosti
Námců z Čech, poněvadž jejich úředníci v po
slední době nemohou 80 dopouštět nezákonitostí.
Chtějí už znát zásady. chystaného jazykového
zákona, sle bar. Beck jim arčitou odpověď
nedal, z čehož mezi nimi roziršení. Němci
nemobou se až dočkat návrata presidenta ryt.
Weaselybo z dovolené, ša sase pastí asda
němec. soadcům; tím by ovšem vzešla v soud
nictví rakvaském pravá anarchie. Německým
soudcům i v jiných zemích roste hřebínek;
také v Korotanech němečtí soadcové odpírají
Slovincům právo jednati přisouda o slovinských
záležitostech po olovinsku, ač dosud to bylo
stálou praksí. Dle tobo.masí býti řešeno jazy
kové právo v celém Rakousku.

Ministr financí předložil v poslanecké
saěmovně vládní předlohu o dodatečných úvěrech
pro rok“ 1908 v obnosu 13,690.146 K. Z tohoto
obnoso připadají 2,199.024K na spol. záležitosti,
791.122 K ministerstvu fiaancf a 10600000 K
mioisterstva železnic. Naproti tomu vykazuje
se zvýšení příjmů o obnos 13,247.487 K, ztoho
připadá 10,600000 K oa minister. železnic a o
2,216.464 K zvýšil se podíl na výnose z rak.
uherské banky.

Ve Vídni právě jsou návštěvou německá
knížata za příčinou blahopřání císaři k jeho
60letému jabileu. Současně však šíří se zprávy
o neblahém stavu zdravotním stařičkého jubi
lanta, ač na drahé straně se vyvrací. Gratulanti
přišli vlastně na obtíž a zdá se, že s císařem
Vilémem, který také přijde blahopřát, mají
teď nápadoon starost o Rakoasko.

Die vídeňských listů dostane následník
trůnu arcivévoda Ferdioand co nejdříve vlastní
vojenskoa kancelář. Arcivévoda již po delší
dobu vyřizuje část vojenských záležitostí dle
pokynů císaře.

Bývalý ministr dr. Pacák vzdal se místo
předsednictví v mladočeském klubu a členství
parlamentární komise Národního klubu | ná.
sledkem řozvratu v mladočeské straně, — Širší
výkonný výbor strany mladočeské na schůzi
v Praze 3. května v resolaci vyzývá České po
selstvo, aby odepřelo vládě podporu, nezabrá
pí-!i rozhodně státní správa německým soudcům
porašování jazykových práv zákony saračených.

Na vídeňské zvěrolékařské škole panovaly
bouře, stávkovali stadenti a — profesoři. Vojsko
to zakročilo a rosebnalo stadenty bodáky. Pří
čínou těchto zjevů jest přeložení sluhů školy
této bes příčiny a přání stodentstva, aby vysoká
Škola zvěrolékařská, podléhající dosad ministra
vojejství, byla podřízena ministra vyučování.

V Persii stálé zmatky. Celé ministerstvo
vzdalo se úřadu. Jeví se nedostatek poněz k vý
platě úředníků a vojska. V jednotlivých krajích
boaří nepokoje.

V Marokku 24. dabna došlo k bitvě, vníž
prý Franconozové otrpěli větší stráty. Domo
rodci se zase soustřeďují, aby po akončení žní
vyrazili aunovo proti Frapcoosům.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lomalce m. P. V aplynulém postním

období sebrána byla zdařile tři divadelní předsta
vení na jevišti naší katol. jednoty, « nichž první
provedeno bylo ve prospěch místní skupiny „Vše
odborového adražení.“ Představení tato řízená a
nacvičena byla obětavě dp. V. Kudrnovským, který
nelitoval času ani námahy 8 provedením spojené.
Za tuto dobrou snaha vzdává výbor katol. jednoty
dp. Kudraovskémo, jskož i všem, kdož jakýmkoli
spůsobem při provedených představeních účiniko
vali, upřímný dík. — V neděli 3. května pořádána
byla zdařilá členská schůze s přednáškoa vidp.
Fr. Říba, faráře ze Studence u Horek, který s ne
všední ochoton laskavě promluvil o Volné myšlence.
Vidp. farář v přednášce přes hodina trvající ob
jasnil nám snaby a cíle Volné myšlenky, směřu
jící k vypuzení nábotenství se Škol, £ rodin a
veřejnosti. Die jednotlivých výroků, pronešených
stoupenci této Volné myšlenky, vldp. řečník doká
sal, jakou záští a nenávistí oaplnéni jsou títo mo
derní apoštolé vůči všemu, co 6 nábatenstrím sou
vísí, a jak nesmyslné a neodůvodněné snahy týto
jsou, dokázal hojnými příklady: Výbor katolické
jednoty vzdává tímto vldp. faráři aa jeho před
náško, která s prchvaloa od přítomaýsh přijata
byla, nejactivější dík s přánímvécho dobraa sdaru
v jeho obětavém působení. Po sdělení různých sá
ležitostí spolkových a časových byla tato sdařilá
sohůse předsedou vidp Aat.Lájem prohlájena z4
skončenou. „Další spolkové činností „Zdař Bůh“



knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod budební

v Hradci Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro | Velké sklady omošňunií

sávod je jeho vyřzování objednávek
ještě téhoš dne,kdy

stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Zprávy místní a z kraje.
Schůze městské rady dne 4. května.

Podá se žádost za soublasu s interessenty o okresní
a zemskou subvenci na úhradu nákladu, jenž spojen
bude se zřízením spojovací siloice od mostu Mo
ravského ku Střebši. — Vzato bylo na vědomí,
že udělena byla koncesse bostinská p. Fr. Košťálovi
v dřevěném stavení na parc. čís. 186 v Hradci
Králové, výhradně pro obsloužení dělnictva při
regulaci Labe zaměstnaného, že potrrzeno bylo
udělení požitků nadace Protivovské Karlu Ham
plovi, studujícímu c. k. vyššího gymnasia, a že
dáno bylo povolení ku stavbě přádelny na bavlna
p. dra Richarda Aningera. — Poukáže ge k za
placení poplatek K64 —, předepsaný z trhové
smlouvy o pozemku koupeném od p. F. Fibigra
z Nového Hradce Králové. — Opravený tržní řád
postoupí se živnostenskému odboru. — Místním
odborům U. M. šk. propůjčí sé městské divadlo
Klicperovo ku divadelnímu představení večernímu
dne 13. června t. r. a odpolednímu dne příštího
s prominutím poplatků. — Kloba českých cyklistů
v Hradci Králové zřídí se na jebo náklad vodovod
Da tennisové hříště v bloku tělocvičné jednoty
„Bokol“ u býv. „Slezské brány“. — Bude se
podporovati akce, předsevzatá za účelem zřízení
státoíbo automobilního spojení mezi Hradcem Krá
lové, Holicemi u Vysokým Mýtem. — Udělenu
byla jedna podpora řádná a dvě byly dočasně
zvýšeny.

Akademie c k. středních ústavů
dne 2. t. m. v Klicperově divadle. Produkce po
dobného rázu zasluhuje zajisté přijetí co nejvřelej
šiho; nesef se za vznešeným cílem pedagogickým
i humánníma mimo to skytá žactva příležitvst,
aby zvykalo si samostatnému veřejnému vystupc
vání, aby poznalo jebo obtíže a tříbilo tím svůj
úsudek. Zápasily o prvenství pěvecké sbory třech
státních ústavů zdejších. Máme-li na mysli ab
solutní výsledek, pak ovšem palma patřila by c. k.
ústavu pro vzdělání učitelů; pěvecký sbor jeho
tvoří dokonalé, plastické těleso, jež přesnědbá všech
spěvních pravidel — ba snad někdy až příliš, na
př. v přízvukování. Vážím-li však výsledek rela
tivně, přihlížeje k podmínkám, s nimiž jednotlivý
ústav a sbormistr pracuje, tu nemohu nikoho sta
věti do pozadí. Jak gymoasium tak reálka čestně
sávodily, podávajíce výkony velmi cenné, avěděící
o píli i zdatnosti dirigenta i sboru a nikterák se
vedle pedagogia neztrácely; a právě jen tato u
mělecká výše byla 8 to udržeti pozornost k programu
o sobě dosti jednotvárnému. Před koncem velmi
dobřeumístěný smíšený sbor gymnasia oživil zájem ;
škoda, že nepodařilo se zdolati distonanci 8 kla
vírem. K dalším jednotlivostem podotknul bych
toto: Nejlepší sbor pedagogia byla „Píseň Táborů“,
kde podán byl brilantní výkon v dynamice; gym
nasiam nejvíce vyniklo „Utonulou“, reálka „Kuka
vou“; poslední ústav měl by se ukázati též se
svým smíšeným sborem. Vůbec bylo by programu
s prospěchem zaspívati alespoň jeden společn
sbor všech ústavů, aby stránka konkurenční
markantně nevynikala. 8v. Čecha „Vzpomínka“
interpretována byla 8 porosuměním «£ vroucím
citem, jemaž kovový hlas výborně slušel. Hudba
odbyta byla trochu macešsky jedním číslem; i tu
Dvořákova „Ballada“, ač i pěkně přednesema,
po mohutných sborech trochu zanikala a pasáše
Hubayova „Uherského taace“ byly technicky po
někud nebotoré. Parter někdy nápadně tloskal a
hlučel; mám za to, že nebyli to studující, kteří
se dali strhnouti k neslušnému klakératví.

Dr. Alina.
křesťansko-domokratický

klub pro bejtmaaství královéhradecké odbývá
dee 18. května o 8. hodině večer v Adalbertinu
řádnou valsou hromadu s obvyklým programem.

Kde také sdrašnje byty? Jsou nó
Jemnici, kteří by měli býti svlášť veřejně označení,
poněvadě zaviňují svyšování zájemného. Nemy
Simo tím nájemce, jimě nezáleží na 10 ivíce

korunách měsíčně, jen aby se dotřeli ke krámu,
který je na lepší „ráně“, nýbržtakové, kteří v na
jatém bytě hospodaří bes mála tak, jsko kdyš
se malé děti dostanou někde ke hromadě píska
nebo štěrku. Nejlépe to viděti, když takový opustil
byt, aby se přestěhoval opět do nové upraveného.
Stěny samá díra od hřebů a háků, poněvadž ae
zarážely do zdi, jako by byla prkenná, kachle
kamen v kuchyni jsou otlučeny, pláty zobýbané,
dvířka u plotny na vypadnutí, dvóře odřené, tabule
v oknech a vedveřích porýpané, dlaždičky v před
síni podrcené. Nedivme se tomu: na kamna a
plotnu ae oakládá bez mála jako na formanský
vůz; ač je v domě prádelna, pere se přece v ku
chyni. Na dlaždičkách v předsíni rozbíjí se větší
kusy ublí a na podlaze před plotnou v kuchyni
štípou „se polínka na třísky k roztápění. A což
teprv to hospodaření 8 vodou! Aby se nemuselo
prádlo máchat, nechá se téci voda nu ně v kou
pelně celou noc; vždyť vodu platí pau domácí.
Připočítají-li se škody, které taková partaj způsobí
na domě svými dětmi počmáráním dveří a stěn na
chodbách a na fagadě, činí to do roka zoačnou
část. Toť zajisté nesrědomitost. A pak? Když do
mácí vidí takové hospodaření, aby se pro bu

dopenosí kryl, zvýší následující partaji nájemné.Projekt úpravy Labe v trati Ky
dlimov-Plotiště u Hradce Král. Projekto
vaná úprava Labe u Kydlinova počíná v km
162'160 — jest tudíž 1154 km dlouhá Sestává
ze dvou částí, z nichž první sabá od km 163160
do km 162780; touto mají býti zlepšeny poměry,
nastalé průtrží říční zátočiny v březnu r. 1905,
jíž dvě sousední ramena zátočiny byla krátce spo
jena a tak velmi nepříznivé poměry vytvořeny.
Části drabou má ge průkopem, jdoucím od km
16200 do km 162-780, odstraniti celá řada atrží
v následující říční zátočině. V celku obě úpravy
navrženy jsou ve dvou obloucích o poloměru 600 m,
oddělených od sebe krátkou přímkou. — Dno oa
vrženo jest průběžně v definitivní bloubce bndou
tího dna kanalisované trati se spádem 40cm na
1 km. Profil projektované úpravy má tvar licho
běžníkový se šířkou dna 24 m. Záhosy mají sklon
1: 1, a lavičku 1 m. širokou, o niž se opírá
dlažba ve sklonu 1 : 2, 30 cm silná, nad níž ee
břehy vydrnují. Při plném břežitém proflu, t. j.
při bloubce ca 530 m, protéká jím 256 m?,
kdežto množství, které protéká dnešním profilem
břehovým v jmenované trati. kolísá mezi 120—
160 m*. Po vystavění jezu v Plackách bude max
odtok zvětšen na 350 m*. — Potabová stezka
projektována jest po levém břebu ve výši asi
415 m oade dnem. V první části zřízena jest
zatím jako cesta polní 3 m Široká, která se v části
druhé rozšiťaje a v km 1620 připojuje ku stá
vající cestě, vedoucí k mostu k Placce. Poněvadž
tato cesta v části druhé má v budoucnosti sloužiti

kovati bezpečnou kommunikaci na odříznuté po
semky po obou zátočinách, proto volena její šířka
5 m. Vyústění odpadu mlýna Budín projektováno
jest v km 162950. V odříznutém rameni u ka
162-280 zřísen bude na levém břehu průkopu rybí
útolek. Břehy jeho ponechány budou měkké, ta
kové, jako jsou v dnešním řečišti. Délka jeho
měří 150 m a plocha 5250 m*. Spojení rybího
útulku s řekou umožňuje se zděným propustkem
s betonovou klenbou. Světlost jeho jest 20 m,
výška 367 m Staré koryto se zasype do výšky
18—50 cm. nad dnešní normální vodu. — (Dle
Středního Labe.)

Odbornou rovisní správu podalměstské
radě pan Karel Dvořák, král. český zemský účetní
revident v Praze, o zevraubném prozkoumání veš
kerých důchodenských účtů městské obce Králo
vébradecké za rok 1906. Pan revident Dvořák,
jeden z předních zoalců účetnictví kamerálního,
z kteréž příčiny o odbornou revisi za rok 1905 a
1906 od obecního zastupitelstva byl požádán, pro
zkoušel oprávněnost každého účinu kasovního a
shledal veškeré pološky příjmové a výdajové úplně
správnými a uvádí v příčině hospodářství obecního,
že výsledky příjmové i výdajové pohybují se
celkem v mezích rozpočtu, takže rovnováha v hos
podářetví obecním také v roce 1906 nebyla poru
Šena, a konečně podotýká e odvoláním 8e na svou
správu za rok 1906, že letošní prohlídkou účtů
utvrsen byl v přesvědčení, že hospodářství obce
Krásovéhradecké jest nejvýš správným a že i
v obledu kasovním a újetním jest uznati nej
větší svědomitost, píli a správnost úředníků dů
chodenských. — Takovýmto nestranným, odbor
ným posudkem mohou býti vedoucí činiteléi všechna
naše veřejnost úplně spokojeni.

Všem kategoriím definitivníchi výpo
mocných státních zřízenců! ©Vzájemně se podpo
rující a vzdělávací Jednota c.k. státních zřísenců
v Hradci Králové uvolává na neděli dne 17. května
1908 o 2.hod. odp. do Hradce Král., v místnosti
Živnostensko-čtenářské Jednoty na Malém náměstí
krajský sjezd státních zřízenců bez rozdílů slušeb
ního odvětví. Na pořadu jest: 1. Informace o dosad
vykonané práci, směřující ku všeobecné úpravě
našich neutěšených poměrů, se zvláštním zřetelem
Da jednání rozpočtového výboru říšské rady, dále
2. y o dalším postupu, blavně však umošniti
všem přednesenínalohuvých a nataých požadavků

jednotlivých kategorií státních zřízenců. Přitom

nost pp. řěských poslanců všech politických stran
písemné zaračena! Súčastaěte se -všichoi! Dámy
vítány. Veškeré informace udílí p. Ed. Mif.k,
e. k. vrcbní dozorce věsňů v Hradci Králové.

Proti klerikálníma útlaku veškole
pořádali zdejší pokrokáři protestní schůzi. Moderní
učitelé chtějí vo škole míti větší platy a menší
zodpovědnost v práci, proto touží sbaviti se v ka
techetovi nepohodlného svědka avé činnosti. To je
pravé jádro celé té deklamace o „útlaku kleri
kálním“ Nejvíce si stěžují na útlak tuctoví školní
živnostníci, kteří se miouli avým povoláním a
hodlají školu zreformovati tak, aby vyhovovala
také jejich zbědované existenci. V Hradci Králové
navrhl | protestní schůzi v pokrokovém klabu
kandidát profossury na reálce p. Prchlík, jenž
ji dvakráte se podrobil státní zkoušce a všdy
seznal, že nynější zkušební řád mu málo vy
hovyje. Tážeme se pins kandidáta Prcblíka,
kde mu nějeký útlak klerikální brání v dosažení
potřebné způsobilosti pro zastávání zodpovědného
úřadu professorského? Táteme se téhož „pokro
kového“ paedagoga, kdo- bude asi dříve odstraněn
ze Školy, zdaž naboženství či jeho zneuznaná ve
ličina? Tážeme se dále celé veřejnosti hradecké.
zdaž jest ochotna věřiti pokrokářatru, že zde trpí
hloněek pokrokářů vůbec pod nějakým útlakem?
Pokud učí denní zkušenost, terrorisnje a insultuje
právě tento požidovštělý cech celou bradeckou ve
řejnost a při tom neoatýchá se pfi svém cynismu
stýskati si ještě na útlak. Tolik poznamenáváme
ku protestní schůzi.

Smutné odhalení při dražbě. Včera
asi o 10. hodině roznesla se městem naším hrozná
zvěst. Před čtyřmi týdny zmizel, neznámo kam,
Gbletý stařec jménem Urban, byt nechal otevřený;
poněvadž pak neplatil činži, měl býti v těchto
dnech jeho nábytek licitován. Při problídce bytu
přišli zřízenci na Šatník, z něhož při otevření vy
razil děsný puch. Urban se dle pověsti pro apro
nevěření jakýchsi peněz před čtyřmi nedělemi
v Šatníku obesil a mrtvola jeho.visela tam až Jo
včerejška. Byla odvezena do úmrtní komory. Ne
šťastník byl prý vdovec a děti jeho žijí v Praze.

Vyhláška. Za příčinou čistění parního
kotle ve vodárenské stanici v Plotištích, bude
pitná voda od 8 bodin v noci ze soboty dne 9.
na neděli dne 10, května t. r. a v noci z neděle
na pondělí dne 11. května t. r. úploě uzavřena.
V době denní nuto pak vod-u co možno šetřiti,
aby zásoby po čas čistění vystačily.

V pamerámě Národní Jednoty Se
veročeské v Hradel Králové vystavojíse
ve dnech 9.—17. května pohledy města Pekiogu.

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc duben 1908. Stav vkladů počátkem měsíce '
K 1,536.29071, vloženo K 122.56845 vybráno
K 133567 95, stav koncem měsíce K 1,624.201-31.
Stav půjček počátkem měsíce K 1,383.147-70, půj
čeno K 71.80866, splaceno K106.412 29, stav
koncem měsíce K 1,348.64397. Reservní fondy a
sávodní podíly K 219.329 27, pokladní obrat K
554.468'76.

Poměry okresn Nechanického. Jiná
příčina poměrů v okresu Necbanickém je stav pe
něžnictví institace městské. Drubdy v okrese Ne
chanickém vyssávali lid různí, nenasytaí lichváři
a ubíjeli mravní i fysickou síla nešťastných obětí.
Když potom vznikly záložny a spořitalny, tedy
zákonně se sice pomohlo a hledélo pomoci ne
šťastným obětem lichvy, ale lidé ziskachtiví a dluž
nici e úvěrem sešli se opětně u Tbermopyl na
jednom bojišti. A za nimi jako za vojskem mar
kytáni přitábli činovníci samosprávy, aby se tu
ujali s počátku v malém koutku, ale později se
roztábli a změřili celý ústav a vybírali přední
místa, opírajíce se o kapitalisty ve městě, kde
ústav založen. V ústavě peněžním shromáždili
první osoby ve venkovských obcích buď jako vě
fitele nebo dlužníky, a ústav stal se jim zlatodo
lem. Odtud se hmotně vyšvihli, protože lid zdejší
dle Štolbova „Vodního družetva“ navykl milost
pánům nositi pomazánky. Ve mravním obledé se
Šlo ovšem ješté níže. Lichváf sice vzal svou lichvu,
odřel — ale více ničím nebyl mu dlužník povinen.
Ale zde v ústavě je morálně nucen, vypůjšil-li si
penize, voliti a jíti 8 „pány“ Nejde-li, pak je
sle, u činovníků má špatné oko a „briknou“ naň,
zvlášté nemá-li úroky v čas zaplacené — směnka-li
propadla. Pytel neštěstí opadne na hlavu jeho.
Hned má výpověď nebo ještě néco horšího. A tak
se venkovan dostane nejednou z deště pod okap.
Zaprodává svoboda, stává se sluhou zaprodaným
osobám, které v ústavě nabyly vrchu. Proto zalo

„jemnostpánům“ a ra výhodných podmínek obdržel
peníze a mohl je do hospodářství vlošiti. (Dokomč.)

Ze Smiřie V neděli dne 10.t. m. pořádá
křesťansko-sociální lidový spolek pro Holoblavy
a okolí v místnostech spolkových v Městském
hotelu ve Smiřicích o 4. hod. odpol. spolkovou
přednášku. Promluví odborný znalec, p. řídící

učitel z Výravy, o nejzajímavějších sjevech se živots stromů a keřů ovocných. Zajistényní při ote
vírajicí se přírodě bude odborná ta přednáška
svlášť sajímati. Jest tudíž bojná účast členstvai
všech přátel stromoví žádoucí. Zdat Bůh!



<- Divadelní společnost sdrnžšených
měst východočeských po krátké sezóněo
„postila tyto dny Pardubice, kdež brála v dělnickém
-Gomějen málo dní, a odebralu se do Slaného. Ač
je to společnost vynikající a uměleckými svými
výkony předčí zajisté movhé jiné společnosti, přece
se ji v Pardubicích nedařilo příliš valně, tak že
v očekávání svém byla bodaé zklamána a pfed
časem munela Be delších představení vzdáti pro
nedostatek umění milovného pobliko. Za to koňský
cirkus na „Olšiokách“ si v té příčině nenaříká s
prodloužil řadu svých představení na delší dobu.
V tom ohledu zůstávají Pardobice avé staré tradici
věrny. Bnad až dostavěn bude zdejší „utánek mas“,
změní se sáliba a vkus zdejšího občanstva.

. Jak se v Pardubicích staví. Na to
jest jediná odpověď: Velmi zdlouhavě. K tomu
není třeba žádného odbornictví, aby člověk dovedl
posouditi, co se do nekonečna vleče A to je
v Pardubicích téměř s každou stavboa. Kdosi do
cela prohodil, že vi stavitelové v tomto městě dě
lajl tímto způsobem reklama. Kdo byl v Pardu
bicích loň kého roku, musil si všimnouti, že se
tam staví na Zeleném předměstí asi tři domy.
A kdyby přišel do Pardubic dnes, p-divil by se,
že to k botovosti má ještě hodně daleko. Na tak
frekventovaném místě jako je Zelené předměstí,
bořiti a stavěti po dvé léta, to je přece příliš.
Máte tam ostavičně samou hrowadu blípy, písku,
čihel, klad atd., takže je strach opravdu kolem
jíti; k toma nikde žádný pokrok, a p. stavitel je
přece tak velikým pokrokářem. Není divu, že 8e
v těchto místech překotil již několikrát povoz 8 ná
kladem, který, ubýbaje se spouaté tam nabroma
děného staviva, převrll se s celým obsahem na
chodník, obsazený silně obecenstvem. Doufáme, že
do r. 1909 budou tyto budovy přece už hotovy.

Oslava 1. máje v Pardubicích. 8o
ciáloí demokraté oslavili společně s pokrokáři
„dělnický“ avátek průvodem od „kostelíčka“ do
dělnického domu. Tam měl soudruh Cífka z Prahy
ostrou řeč o té nejpalčivější otázce našich Soci
álních poměrů, totiž o velkokapitalismu (židovském?).
Potom byl koncert a zábava. na níž bral účast i
nemocný redaktor „Vých. Obzoru“, který, jako
čistokrevný demokrat, políbiv galantně ruku avé
vyvolené družce, k večeru se soudraby se roslončil.

“ Brodní socialisté alavili svůj den až v nedělice J. f. m.

Zakbajovací jísda wu amtomobily
v Pardabicích bude se konati ve středu dne
13. t. m. o 10. hod. dopoledne jízdou d; Holic a
Bobdanče, při níž se účastní za přítomnosti mi
nistra obchodu dra Fredlera četní bodnostáři
z města a okolí. Poštovní automobily jezditi budou
nyní pravidelně denně z pardubského nádraží do
zmíněných měst. Jednu cestu bude konati automobil
od Holic přes Dašice a Roveň. Automobily jsou
čtyry a vynikají ladnou úpravou a prostranoslí.
První zastávka bude v Pardubicích na náměstí a
bude se platiti z nádraží sa tato cestu 20 haléřů.
Drubá zastávka bude v pardubské zelenobranské
dubině a bude výhodná pro ty, kteří konají vý
lety do toboto oblíbeného místa výletního.

Nový generál v Pardubicích. Namísto
generál-majora Otty čl. Potena jmenován velitelem
9. jizdní brigády v Pardabicích plukovník Vilem
Karger, posavadní velitel dragounského pluku.

% Holie. Akce za zřízení pomocnické po
kladvy nemocenské, ač byla odhlasována již přede
dvěma lety, spí dosud. Jest zákonem stanoveno,
že kde stávají obchodní gremia a živnostenská ře
meelná společenstva, zříditi se má pomocnickápo
kladna nemocenská. Obchodní gremium jakož i obě
společenstva řemeslná usnesla se hned r. 1906, že
se mají zahájiti kroky, aby pokladna ta v čase
dosti krátkém v činnost uvedena býti mobla, po
věřivše p. Jos. Formánka, pekaře, aby přípravné
práce předeevzal. Pan Formanek podjal se úkolu
tohoto; avšak p. Formánek do dnes perem nebnul.
Nedivíme se pranic; jest tak příliš jinými pracemi
veřejnými zaměstnán! Pro blaho poplatníků jest
členem berní komise, tak že na práci, týkající se
vypracování elaborátu zřízení pomocnické pokladny
nemocenské, časa nezbývá. Nechce dle obecného
mínění poškoditi na příjmech p. dra. Čeňka Ze
mánka jako lékaře okr. nemoc. pokladny; či snad
má p. Formánek strach z vůdců soc. dem., aby
nebyl na jeho obchod uvalen boykot? Aby nemusel
veřejně prosit a se omlouvat, že omza to nemůže,
že byl k toma doháněn, jako to učinil borlivý po
krokář p. Zeman? Starosti tyto můše p. Formánek
velmi lehoe pustit mimo sebe, neboť — jak se
dovídáme — přibude Holicům ještě jeden a to
třetí lékař, kterého jest jiš zde svrchovaná potřeba,
aby p. dr. Zemánek se mobl věnovati více politi
ckému a volnému myšlení. Lékař, který sem má
přijíti, jest dle souhlasných správ odborníkem vý
tečným. Zajisté sde nalezne důvěru i slušnou e
zistenci. A tak doufejme, že p. Formánek, co za
nedbal, ayní uspíží, vloženou naň provede a

tak zřízení nem.pokladny cké urychlí.
Z Chrastecka. Úmrtí. Dne28. dubna

skonči! pozemskou evoji p. Josef Vaško, bý
valý starosta obce Škály.Zemsálý byl dlouhý čas
důvěrníkem místní katol, , kteroužto
funkci vědy a všade pečlivě zastával a sískal si
pro svojecharakterníapříméjednáníúctya váb
oosti všech spoluobčanů. Rodina ztrácí v něm při

činlivého a vzorného otce, občané skalští dobrého
a upřímného rádce, katolická strana pak neunav
néhoorganisátora. — Vysoké stáří. Vysokého
věku dosáb! p. Vincenc Menol v Ohrasti u Chru
dimě. Stařec přes svých 96 let těší se dosti do
brému zdraví a vykonává dosud obtížné práce
v poli. Ze žijících potomků jsou 2 děti, 6 vnuků,
4 pravpuci a 2 prapravnuci Mooho zdraví!

Pomsta za mlosie. V Nové Pace konala
8e od 20.—26. dubna obnova av. mlssie, a sice
vldpp. P. Zimmerbacklem a P. Jemelkou. S jakým
úspěchem se potkala činnost těchto horlivých mis
sionářů, je viděti z tobo, že 3200 kajícníků při
jalo uv. uvátosti, a obrovský klášterní cbrám Páně
býval zejména večer téměř do posledního místa
papluěn. Veliký rosroch způsobila zejména řeč dp.
P. Jemelky k mužům; doofáme, že nuzůstano bez
blahodároých účinků, zejména na sebevědomí ně
kterých pp. učitelů v místě i v okolí. Zato však
potrestán místní farář dp. P. Vomočil. Ač byl dřív
sám požádán, aby ve zdejší „Bouídce učňů“ konal
přednášky nábožensku-mravovědné, přece dostal
v těchto duech přípis: Cténý pane faráři! Ve věe
rejší valné hromadě „Besídky učňů“ učinil jsem
dotaz o přednáškách Vámi chystaných. Přítomní
odblasovali ve smyslu záporném, což dovoloji 8i
tímto oznámiti. S úetou Em. Rotta, uč., t. č. správce
besídky. — Měl ještě připsati: Pomsta je sladká.

Pokrekové zahájení p. starestovy
čimnesti čílí obrázek s organisačního
ráje v jedmom ecourkově. Vjednéobci
blíže města N. P. byly nedávno obecní volby,
při nichž přičiněním místního správce školy p.J.,
který si rád hraje na vůdce osady, zvítězila stra
na jeho přívrženců. Nejsou to lidé snad nevěrečtí,
ale jdou slepě za svým vůdcem, který, maje jako
jednotřídní venkovský učitel svou kariéru až dávno
okončenu a nemoha vyniknouti svojí dovedností
ve škole, chytil se veřejné Činnosti v obci a snad
se domnívá, že celý svět se otáči jen kolem učho.
Proto také pomocí různých, sem pozvaných fet
níků hledí obec vymanit z té „klerikální tmy.“
Mnozí byli jeho dětem za kmotříčky a k vůli
tomu kmotrovství se už všelicos udělá, třeba ita
největší konipa. P. učitel se postaral, aby jeden
takový jeho kmotříček byl zvolen za starostu.
Proto musel bývalý starosta p. P., muž rozšafný
a správný, býti vyštván, neboť se prohřešil proti
všemohboučnosti páně učitelové svláště tím, že ne
chal v jednom sezení místní škul. rady na návrh
p. faráře protokolovat usnesení, že místaí školní
rada „nesouhlasí 8 vylučováním náboženství ze
škol“ od jistých pánů ——je tedy rozhodně „sa
kuklený klerikál“, ač se hlásí ke straně agrární.
— Nová „vláda“ musela se něčím vyznamenat a
vyzoamenala se tak, až se všichni sa břicha po
padáme. Z3 trest za organisační scbůzi, kterou
tam katolická strana pořádala (jaká opovážlivost!),
měla být dachovní správě zasazena „smrtelná
rána.“ Proto rozšířena po celém kraji zvěsí, že
p. farář za služby Boží, v blízké kapli konané,
dostává ze záduše téže kaple 400 sl. ročně, a že
tadíž nebude nyní povosy ke kapli té obetarávat
obec, nýbrá že si je má obstarat p. farář sám.
Pod dojmem této zdrcující zprávy ovšem dali
moudří otcové obce blavy dohromady a uepesli se
jednomyslně (!), že obec dále povozy poskytovati ne
bude, což vítézoslavně rekom. dopisem dachovní
správě sděleno. Neboť takový novopečený starosta
ve své bohurovnosti nesníží se tolik, aby 8e svým
ferářem jednal osobně. Také tím má p. farář po
cítit vzrůst a význam stranypokrokářsko-agrární.
Na faře se ovšem chytali za blavu, neboť takovou
„rénu do hlavy“ nečekali. Nezbylo nic jinéhu, než
sastavit služby Boží, jichž se bez toho vělšínau
súčastnily jiné osady, a sice až do té doby, ldy
o věci rozhodne c. k. okres. hejtmanství a bisk.
konsistoř. A obecní otcové strkají opět hlavy do
bromady: „To p. farář neměl dělat Měl jezdit
se svou příležitostí, abychom se mu mohli aspoň
vysmát. My si služby Boží přejeme, ale když má
za to takový náramný obnos, měl i přes naše u
enesení služby Boží obstarávat. Takhle by se ten
lid mob] naposledy ještě obrátit proti nám a vy
hodit nás ze sedla.“ — Hoed aapsán dopis patro
nátnímu úřadu, v němě se ut napřed slibuje dík
za prokázanou službu a žádá se o důvěrné adě
lení, jaká je vlastně ta odměna p. faráři; též ae
žádá, aby vzhledem k tomu, fe p. farář nechce
služby Boží konati, ta veliká odměna se mu ne
poskytovala, „což ovšem záleší na blahovůli Vaší“,
připojil skromně nový p. starosta. Ale běda, že
leš má tak krátké noby! Teprve teď musejí aly
šeti tu Jobova zvěst, je /ara nemá s celých téch
slušeb Boších ami haléře. Jaké to sklamání! —
A ti lidé e tím už dvé léta provádějí švindl a
rozčilují osadu. Ještě než byli zvoleni, denuncovali
velebného páma a okres. výboru, že se u oltáře
nesprávné modlí, že se má modlit za celou osadu
(!?) a om se prý modlí za toho, kdo mu zaplatí:
že, když může obodit pěšky na organisační schůze,

ať chodípěěky také dokaple(1 a půl bod.cestyI).Vysmívali se každému, kdo vesi „pátera“ (jak ří
kali „Pochodni“), tak že uš nikdo pro kněze ani
jeti nechtěi; ateď se teprv pravda ukázale. Jaká
to blamáš! Ale dobře tak — když slepý slepého
vede, obe do jámy padnou. Šlechetného a správ
ného muže jste vyštvali a odevzdali jste obec do
rukou lidí povrchních a nerosvášných, dosadili
jste si tam učitelskou loutku, s kterou jste se Lod

přede všemi úřady a přede vším slušně smýšle
jícím obyvatelstvem nesmrtelné blamovali. Co p.
farář má zaty služby Boží, na lo jste se měli
přeptatdřívena místechkompetentních,a nene
chytit každého klepu a pak provésti takovou ko
pinu. To jste pělně zahájili svou „úředaí činnost |“
Když se nový starosta slepě chytá šosů pokrokář
ských, obyčejně to Špatné dopadne; ale když se
to děje tak nešikovně jako u nás, pak je s toho
ostuda pro celou budoucnost. Prozatím se budeme
modliti, aby nás Pán Bůh za té nové vlády při
zdravém rozumu zachovati ráčil. Ale oa vaše další
ústrky odpovíme odhodlaně, Bylijememoc trpěliví
již hodně dlouho.

Z Hlinska. Před několika týdoy svolala
zdejší tělocvičná jednota „Sokol“ zástupce zdejších
„národních“ spolků (ale jen těch, co mají národní
punc) k úradě za příčinou oslavy 100letých na
rosenin Josefa Kaj. Tyla. Jelikož náš křesť.-soc.
vzdělávací spolek „Svoraost“ nenalesi milosti v očích
Pánů, kteří mají na vlastenectví patent, a kteří
tu svouhoroucí lásku k té naší Němci utlačované
vlasti zvláště ukázali letos při příležitosti prvního
průmyslového plesu v Hlinsku, odhodlal se křest. soc.
spolek „Svornost“ pořádati oslavu Tylovu sám.
V neděli doe 26. dubna, kdy se oslava Tylova
konala, byly spolkové místnosti „Svornosti“ pře
plněny. Před divadelním představením, k němuž
byl vybrán kus Jos. Kaj. Tyla „Bankrotář“,
velmi pěkaě o Jou. Kaj. Tylovi promlovil vp.
jáhen Leopold Sokol, v přehledné přednášce vše
stranně činnost oslavencovu oceniv. Pak velmi
pěkně sehrán byl kuse „Bankrotář“, jenž vyniká
moohými krásnými, mravoučoými sentencemi. 9 ja
kým porozuměním kus ten byl sebrán, patroo
z napjetí a hrobového ticha, s jakým obecenstvo
hra sledovalo. P. T. páni herci i dámy herečky
mobou býti a výkohy svými jak náleží apokojeni.
Díky jim za ten krásný požitek, který nám zmí
něným představením připravili! Další činnosti
„Zdat Báh!“

Katolická organisace v České Ska
Mel. Utěšený vzrůst katolické myšlenky lze po
zorovati v tomto městě, kde ještě před rokem o
říšských volbách obdržel katolický kaudidát pouze
30 hlasů a sociálně demokratický 303 hlasy. Našlo
se v Č. Skalici několik uvědomělých a neohrože
ných katolických mužů, kteří letos z jara založili
katolickou organigaci. Přední záslaba v tomto bu
ditelském díle přísluší obětavému p. soudnímu
adjunktovi Drdovi, jenž plní skvělým způsobem
kultaraí poslání pravého intelligenta ku sesílení
mravního citu lidu. Kéž bychom měli takových
mužů více! Organisace katolická koná čile vzdů
lavací schůze vždy za ohromné účastí posluchač
stva. Minulou neděli přednášel vldp dr. Reyl o
budoucnosti strany katolického lidu a téměř 2ho
dinový výklad tento přijat byl nadšeným souhla
sem. Příští neděli 10. t. m. bade přednášeti sl.
Jakubcová o ženské otázce. Schůze konají se ovšem
důvěrné, protože běží organisátorům o vsdělání
stejaě smýšlejících a nechtějí mařiti čas potíráním
cizorodých živlů.

Katolická schůze v Dobrušce a po
krokáři. Pokrokáři vztekem se necítí, že naše
schůze dne 10. dubna dopadla tak zdařile, a že
nemohou našemu řečníku vytknouti tak hrabé
výrazy, jakých na př. užíval před ím dr. Bouček
v našem městě. Vidp. dr. Reyl řočnil tak klidně
a věoně, že rozbřesklo se i mnohým lidem, kteří
přišli jen na výsvědy. A proto nyní fanatismus
víří jako mořská bouře. V masarykovském „Čase“
ze dne 24. dubna čteme přímo polenové výrazy
o našem lidu. Pokrokář píše tam zlostně o „ne
myalivé, otrooky oddané, nízce fanatické řadě
myslí“, o „slepém klerikálním stáda“, o „tlnstých
Itech v Obnově“ (lbáři, jeu jmenuj ty tlusté lži 11),
0 „nejpustší tmě.“ Iau, katolíci zkrátka ut hodně
sačali přemýšlet, nechce se jim do židovského cho
moutu, nechtějí věřiti, že vyssavačstvím stále se
moožícíhožidovského kapitalismu jest vinna církev.
Nechtějí si dát namluvit, že masarykovský demník,
který dělal reklamu židovako-německé „Talmad
Tbora-Sehule“ a útočil proti katolickému českému
gymnasiu, jest Časopis vlastenecký. Ne — a ne
chtějí věřiti, že chce opravdu vzdělávati list ten,
který uveřejňoval brubé nadávky Macharovy;
nechce věřitihumanitářství těch listů pokrokových,
které hájily surového advokáta, zmlátiváího ka
tolického kněze. Nás už služebníci Israele nesea
toa. — Dle zprávy „Času“ bovofil dr. Bartošek
ba protikatolické gchůzi, že „bývaly časy, kd
v katolické církvi se vážné pochybovalo, má-li
žena vůbec duši. Daes je ovšem jinak. Dnes se
církev lísá k ženám .. “ Předně prohlašujeme,
še křesťanství rosbodač nikdy tolik nezotročovalo
ženu, jako zotročají katolické dělnické ženy i muže
sociální demokraté. Jakmile katolický dělník pro
blásí, že na hrubé tiskoviny radé platiti nebude,
hned ho radí vyhodí z fabriky, cítí-li pevnoupůdu
pod nohama. A kdy še církov, která PannuMarii
ctila od počátku jako královou světcáv a světic
všech, pochybovala, má-li žena vůbec duši? Jem af
p. dr. Bartošekpromluvíscelasřetelněa nařinutí

oje dokáše. Myvšak můšeme posloužiti v tétopříčině případnými fakty « tábora jiného, fetiš
protestaniského. Pane dro Bartošku, právěza květu
protestantiszmavříšiněmeckév stoletíXVIa XVIL
vášně uvažovali „osvícení“ protestanté, je-li šena



dlověkem. Jen čtěte v Jamasenoví,jaké sprostácké
tehdyskládánynaženu. EachariusEyerisg

A ženy re „Sbirne příslosí“ a napomínal:
-svojí ženu nezmlátil, oeodpoutel ji od ďůbls.
Proto jsou ženy obecně tak slé, poněvadě se v nich

ještě skrývá ďábel, ktorý se dá klackem vyhoati.“
Magdeburský pastor v předmlavě k „Soudu Šalo
mounova“napsal: „lnás je přísloví,že jsou Ženy
play podvodu a Isti; jak Žena na zem pobledí,
jistě vi vymyslí lež.“ Na příklad ve Wittenberku
bylo roku 1006 rozšířeno 61 článků jako „nová
disputace“, © miché dokasováno, še Jeny lédmi
nejsou. Proti těm článkům vydal tehdy pastor
Schobbius velikou koihu, kde dokazoval lid
ství žen důkazy origiuelními. Prý jsuu ženy
lstivé, s čebož patrno, Že jsou rozumnými tvory;

-také proto jsou lidmi, že jsou smrtelné; nejsou ne
stvůrami přírody, protože nestvůry málokdy mají
potomstvo a nemají takovou podobu jako jejich
matky, atd. Tak 80 osýval proti samým — pro
testantům. A přes to všecko, že žena byla poklá
dána v protestantetvu za tvora nízkého, že sné
šetí mnaila nourvalé posměchy, Masaryk ještě pro
hlásil: „Rodina reformací postavena výše“ Tak,
p. dre Bartošku| Jen povězte teď proroku Mass
„rykovi, jak se blamoval. A ukažte protestantům,
jek osvícení a vzdělaní byli jejich předkové. Ne
stačí-li, co jsme uvedli, povíme o tom ubohém
postavení ženy v protestaniství více. Jenže vy jiš
k vůli svým ovapgelickým kollegům raději volnou
myšlenku o protestantském názoru na ženu spou
táte. — A kdo z katolíků vás volal, že jste chtěl
mít v naší schůzi delší teč, že vám pět minut
k poznámkámnestačilo? „Čas“ by přece mohl
věděti, že vsbledem k následujícímu divadelnímu
představení nebylo naprosto možné vyhověti. Vědyť
byste přece tage musil dovolit, aby se vám delší
chvíli odpovídalo. Jak ty vaše „debaty“ dopadají,
víme podledispatace královéhradecké. Proto jest
sbola farizejskývýkřik pokrokáře v „Času“ : „Zna
menitá volnost !“ Zdá se nám také, že by o vě
domostech filosoficko-historických p. dra Boučka
mob! souditi snad povolanější človék než absol
vent měšťanské školy a účetnického kursu. — Pro
pesákonně konanon veřejnou scbůzi, na níž mluvil
dr. Bartošek, jskož i pro výrazy, jím přednešené
ve achůzi důvěrné, jest v proudu právní vyšetřo
vání. Vzal to na starý kolovrat. Zas fráze, které
utrácel jinde — na př. „o legendární osobě Kri
stové.“ Talmudistickým pokrokářům to ovšem stačí,
ti nebudou pátrati, kolik velikých obranvých prací
od velkých učenců proti takovým frarím vyšlo.

Nevé měste. Do řady českýchměst vaton
pil právě Ronov nad Doubravou; žádosti obecního
zastupitelstva, aby městečko Ronov bylo povýšeno
se město, bylo vyhověno. Současně letos slaví
Ronov památku svóbo 600letého založení.

Z Rokytnice. (Úmrti.) Dne 30. dubna
semřela sde matka vldp. bisk. vikáře Václ. Hlavsy
v požehnaném věku 81 let. Statenka tato žilu co
vdova 25 roků u svého nejstaršího syoa. nygěj
šího vikáře. Nestarala se nikdy o blučné zábavy
tohoto světa, nýbrž obracela celou svou péči kře
stanské výchově svých dítek. S největší chloubou
vypravovela vždy o svých synech, o jejichž hmotné
i dochovní statky ee postarala. Nad rakví její
trochlilo a plakalo č zdáraých synů: 2 kněží,
vldp. p. vikát a bratr jeho P. Frant. Hlavsa, farář
s Kladrab u Stříbra, dále učitel, velkoobchodník
a poslední syn, najmladší, strojvádce. Účastenství
aa pohřbu, jenž odbýván byl dne 2. května z farní
budovy rokytnické, bylo velkolepé. Obzvláště pó
dotknouti sluší, že sáčastnil se pobřba vysvkorodý
p. brabě Josef Nostic Rienek 84 svou chotí Rosou,
rozenou koěžaou z Lobkovicz, dále duchovenstvo
vikariátu králického a rychnovského, celkem 17,
dále úřednictvo patronátní a zeměpanské. Též p.
c. k. kolní inspektor byl přitomeo a učitelstvo
celé farnosti rokytnické i se školní mládeží. Ne
přehledný zástap věřících, spolky, obecní zastu
pitelstva všech obcí farnosti i z okolí byly nej
Jepším svědectvím nejen úcty k zemřelé stařence,
nýbrž i obliby, jíž těší se vldp. vikář, jenž svou
— v pravdě křesťanskou — lidamilností a bor
livostí pastýřskon zajisté tohoto velkolepého vý
rasu oddanosti si sastoučil. Možno říci, že celé
Orlické pohoří truchlilo 6 pozůstalýmí matičky na
čeho p. děkana . . Nejvíce dojala účastníky po
břbu promluva vidp. vikáře nad hrobem vlastní
jeho matky. Se slzemi v očích děkoval všem pří
tomným za tento projev lásky v pravdě křesťan

"ské, prokázané jeh) milované matce. Vyslovujíce
de ještě jednou svou nejhlubší soustrast vldp.
vikářii ostatním posůstalým, přejememuz celébo
srdce, aby mu Bůb milostivý hojně odplatil vše,
co pro matka 8v00 po 25 let dobrého konal, ob
zvláště pak, by apinila ge na něm slova přislíbení
Božího: „by dlonho živ byl a dobře 8e ma vedlo
ma zemi“

s Z Luzěek. V blíské osadě Micborce by
dlící rodák -ud jší, p. Josef Brožek, spisovatel a

'snámý pracovník katolický, postižen byl vášnou
| Bebudou V neděli dne 3: května t. r. přednášel
| w Semilech ve Věeodb. sdražení křest. dělnictva

*přes to, že jiš před tím byl cburav. - Zdržev ae,

"téěca v naci jeti rovnéž nikoli, vydal sena cestu
"pěšky —'těi hodiny cesty. Přišel dermů v noci s

ráno musel k němu dostaviti se lékař, nebot p

Brošek zachrácen byl chrlením krve. Snad cesta
ma uškodile,ale kolojí zvěsti, že prý senetkalso
Boe. demokraty, jimž jest sde troem v oku, kle
tými byl ohrožen,tek še útěkem.se musil spasiti.
Boď jak buď. My přejeme našemu přacovníko
brského zdraví.

Pokrokářský úsadok © „černém“
Humpoleeka. Jak dovede okandálnětupiti po
krokový tisk náš sachovalý veokovský lid, 0 tom
se každý může přesvědčiti z velikého, poplašného
článku v „Osvětě 1“ ze dne 2. května. Pokrokový
dopisovatel stříká po nás kalem hotovou parní
stříkačkou. „Netopýří křídla, černá internacionálu,
vejepodočjší vášně, o očích krví zalitých, bobo
pustém fádění, o znemravňování a rosběsňování“,
takových výrazů ušívá pisatel při svém žalozpěvu
o katolieích Zkrátka a dobře cbce výrazné vlast
nosti socialistických štváčů strčiti na katolíky.
Jistě také zná dobře školu rudou a její vycho
vance. A teď, kdy lid tak dobře prohlédl řádění
radé internaciooály, snaží se dokazovati, že tohle
všecko vlastoě dělají katolici. Poslouchejte, pokro
káři, jit dloubo byla naše trpělivost k praskoutí
napínána neomalenými útoky „Osvěty lido“ a
jejích stoupeneů na tábor náš, Topili jste uměle
í ty lidi, kteří se proc vám nikdy asřejměnepo
atavili. Pokrokářeký tisk nedal pokoje živým
mrtvým. A teď, když kopaný katolík pozvedl
hlavu a prohlásil, že se bade bájiti, nastává
ukratné překvapení a fanatická lamentace. Aby
chom ukásali pravou povabu dloubatánského článka,
poukášeme na body zvlášť ktiklavé Pisatel mloví
o humpolecké schůsi katolické ze due 26. dubna.
Ta se vydařila znamenitě a protv ukrutný vztek|
Jak se za to vymatití? Pokrokéř napsal do „Osvěty
lidu“ o našich achůzích na př. tohle: „Stačil
pokyn. a klerikální massy byly hotovy uplatňovat
lásku k bližnímu pěstí, holí a sklenicí. . .* (Jenže
k zármutku dopisovatelovu se aci nestal pokyn,
ani nelítsly sklenice atd.) Nebo toble: „Ozvati 8e,
polemisovati, vytkoouti nepravda není možno.
Viděl jsem, že bych zdráv novyšel.“ A tohle píše
hrdina, který v tom článku vyzývá pokrokáře jiné
k statečnosti proti „klerikalismo“| Jen je přitom
veliká chyba ta, že 8e mu pranic oa naší schůzi
nestalo. Snad si přece mysl'|, že jsme se trošku
té „moderní lásce“ přiačili od socialistův a proto
ten brozný strach, ta přílié důkladná předvídavost.
Neměl slé svědomí, když jeho strach měl oči ve
liké jako lucerny na lokomotivě? Na mušku sí
bere pisatel zvláště „polointelligentního redaktora
Šapku“. Taky teu redaktor byl tolik hrozný, že
jste se bál s ním polemisovati? Vždyť přece še
sám podříkáváte, že p. Šopta „sladkými slovy
vemlaví se v srdce lidu.“ A přitom na něco jest
potřebí vás upozornit. Vždyť velice pokrokový
učitel se Sv. Kříže dvakrát již ve scbůzich pole
misoval bez bázné a p. Šupkou. Dále p. učitel
Musil z Utína, taky velký pokrokář, debatoval
8 p. Šupkou několik hodio a pak po schůzi „polo
intelligentnímu redaktora“ stiskl raka. vyjadřuje
docela obdiv, jak prý muž s tak velikou iotelli
genci může býti ve straně „klerikální“. Téá s p.

Šupkou slušná debatovali pokrokoví učitelé z jiných
obcí. A nelítely ae strany naší sklenice, nebyly
ohrožovány životy, netekla krev, jak byste rád 0
schůzích našich dokazoval. A myslíte-li, že naše
listy zvířily nejspodnější vášně, honem doksrajte,
že některý náš list tak sprosté a neotesaně píše
jako vaše „Osvěta lidu“, do clž jste se Be svým
lamentem utekl! Nazval-li aám pokrokářský „Český
Učitel“ tento podvodný a eprostácký list atokon
špíny, pak ovšem uni není potřebí zvláštních dů
kazů .z naší strany. Vy, šlechetný muti, rád byste
pás vylíčil jako oikoli polodivochy, ale botové dí
vochy. Ale kdo schůze naše zná, kdo zná dobře
to dloubou trpělivost lidu tolik posmívaného, který
teprve v krajním připadé vzcbopil se k sebeobrané,
zasměje se vaší malomocné zlobě. Můžete splati
dále a k radosti šidů topiti náš dobrý venkov dále.
Takové nespravediicé nájezdy jsou pro uás jenom

reklamou.
Do Lukavice u Hychnova ». Kn

V čísle 18. „Posla s Podhoří“ nachází se zpráva
sz Lukavice, podepsaná velitelem sbora hasič. p.
Hejčlem a jednatelem tébož p. Grimem. Pisatelé
článku toho jsou pp. akademici. V článku tom
favaticky napaden jest předseda záb. ouboru p
Štěpánek, což jest veškerým členstvem věcizoalým
ostře odsuzováno Způsob tamového jednání zaslu
buje věru delší úvahy, aby8e jasně posnalo, komu
skutečně sáletí na opravdové práci spolkové, anebo
kdo jen z touby po elávě chytá 80 „práce vlaste
necké“, která se pak vlastně takovým jednáním
oškterak nepovsnáší, nýbrž snižvje, ubíjí. Štěpánka
zoáme jako dobrého pracovníka v zájmech apol
kových; jeho vrozená vytrvalost s opravdová snaha
může být příkladem všem činovalkům, kteří pra
cují spolkově zcela nezištně, nebledajíce slávy. Co
jest to J5 roků činným nu jevišti být, dovede po
souditi nejlépe nejen ochotník, ale také každý
znalý, rozumný Posorovatel a uvědomělý občan.
Ochotníci vesměs klidí Časem novdék.a sneuznání,
ale tak zacházeti a jedaati a ochotníkem jako 80
děje poslední dobu v Lukavici, jest opravdu velice
smutné, Což muž teo, který jiš tak dlouhou řadn
let pracuje spolkové, nezaslubuje aspoň tolik, 96
se o něm psala jen pravda? Musi se užívat Iší,
snižování a na cti utrbání? 4 jaké příčiny tapite

„dlověka, který svým vlastním sebevzděláním a

četnými zkušeností nabyl takové prakse ve spol“
kové činnosti, která se nedá sebě rafnoravější
lží, aniť jakýmkoliv potíráním sakrýti? Tolik obé
tavosti a ochoty nemají všichni jeho odpůrci do
hromady (s je vás dost), co má on sám. Jak má
te nazvati jednání takých akademiků, kteří po
pouzejí způsobem jisté nechvalným nejoa starší
občany, ale i mladší lid proti člověku, který mládež
tu s takovou ochotou a upřímnou snahou po léta
vyučoval „besedě“ a „čtrerylce“? Což veškerá ta
přáce, rozkvětu obce věnovaná, musí dnes na něčí
věli astoupit avóvolným báncům? A pak, když
maše toho o svátcích velikonočních před celým
shromážděním potopili, tu dožadují se pání pa
chatelé nebrany samého velitele a jednatele sboru;
a nezbedností, jichž se samí až do krajnosti do
postili, avalují os osobu, která nic jiného nečiní
než že hájí čest spolku a Čest svou vlastní. Ke
všemu pak mají ještě tolik smělosti, že obranu
ve vlastní věci a zájmech spolkových v redakci
zastaví, a žádají, aby články napadeného 88 ne
uveřejňovaly.To jest Čestné jednání uoivers'tánů?
Vzpomeňte si jen na nedávné doby, co trpkosti a
příkoří způsobili jste ohledně té „národní slav
nosti“, jejíž trosky vynesly Úst“. M. šk tak znač
bou sumu. Celé knihy by se už mobly psát +
banlivých posndcích, kterých jen člověk zlý ae
dopouští a jichž užívá se proti osobě, která čelí
všem zlolajnostem, jež jsou jen obci k hanbé a
soagedatvu nepřinášejí žádného dobrého jména.
Zdá se, že moobý už ze řemesla osvojíl si to
Ibaní. Nechť rosumní občené lukavičtí dobře uva
žují, kde se pracuje na skutečném pokroku a kdo
„pokrok“ provádí lacinými a velini snadnými vý
pady. Rozeštvat, potupit, toť práce nejsnadnější.

My jeme my. (Rozjímáníagrárnické). Mi
mo našeho poslance Bergmana moc si chválíme p.
redaktora Vraného. Jen jak krásně a dachuplná
někdy cituje bibli! Zrovna jako ten pan red. toho
nového Časopisu „Havilóka.“ Jak to vše pravdivé
a sbožné! Někdy v tom náboženském zanicení a
borlivosti p. red. Vraný eraogolum av. Matouše
ještě udělá o několik kapitol a veršů delší ; 00 —
však na tom nozáleží. to už o nějakou kapitolu
více nebo méně! Někdy dovede náš p. re
daktor byti také přísný a rázný, obzvláště kdyř
se jedná o ty Kotrbovy zemědělce. O výrazy jako:
„farizeové, pokrytci, žoldnéři velkokapitálu, plémě
ještěrčí“ atd. není u našebo p. red. nouze. Ušlech
tilé! Soublasíme, všdyť dobřeví, jaké má čtenáře,
že nám z duše mluví! Vždyť nejsme přece na
darmo potomci „Božích bojovníků.“ A muohý z

chytne sa deset redaktorů (viz Hrdějice!) To kdyby.
tek tatík Žižka teď vstíl! My o 8:bé neříkáme
nadarmo, že jsme agrárníci pokrokoví. Tak jako
tohle: dřív naši předkové z too starého světa
ješté a i my, dokud jsme byli jeu „agrárafky“,
mysleli jsme, že na volký pátek se nemá v poli
pracovat, ve avátek že nema býti taneční zábava
a podobně, samé takové zastaralé předeudky. Alo
teď se ma vás mohl nékdo oa veliký pátek pc
dívat, jak se u nás oralo i vláčelo v poli; ale
prosím všude ne, jen a obce, kd+ vládne pokrok
u vzdělání! A nějaký tea Mariaaský svátek aneb:
svátek sv. Java Nepomuckého, patrona Českého,
oslavíme věnečkem jako by nic. A al nám potom
ještě někdo řekae, že nejsme katolíci a — vla
stenci! (Totiž kromě toho psktu s Němci). Jen
ještě něco nám schází, ve větších městech tu už
mají Totiž tanečol zábavy v postě i v adrentě.

to také je? Domů se po divadle nechce, času dost
jit spat, až když vstávají slepice, penéz máme na
našem venkově jako želez (vždyť pro né máme
záložny !) a čekat a Šetřit až nad po velikonocích?
Zatím by mohla nastat zas nějaků nová ména,
to bychom 81 dali! Časem doufáme, že vi toble
také nějak pokrokové zavedeme, vždyť my jsme
přeco my! — Nedávno také jeden páa, takto
turista z Čáslavská, se kdesi zmínil, že, už bo to
v Čáslavi omrzí, až ho ani Potéhy nepotěší, zabájí
prý balonové spojení s Kocoarkovem. Prý tam
však zrovoa teď o to balonové spojení nestojí, že
prý se bez něho obejdou, vynašli na misto toho
něco lavnějšího a lepšího, — co — neprozradíme
ani za nic; ooi 8i prý na to vezmou patent! Ale
do našich vzdělaných a pokrokových obcí se mél
přece jednou onen pán podívat, a třebas z balonu
jednou sí ten udě zelený kraj proh'ódnout, Za
cestu by to stálo! Prozatím všaknechť má strpení,
až u nás trochu přejde to „studeno“ a více se to
„tazelená.“ (Cestu bychom mu naznučili a třebas
bo i doprovodíme. O neodolatelné a pro šivot po

však o náš průvod, důvěroě mu přece poradíme,
aby ae, až ústí Opočno, „dal trochu na levo.“

spor o Sternbergovu pozdatalost. Soad to budon
vyřizovat až někde v Hradci,tn „dědičnoupofád
nost“, jak se u nás na venkové řiká. A kdo vl,
co to je, vlézt si tak mezi rozvadéné dědice, ton
to podrahé nezkonší. A co konečně ? Vtdyt obec
zmíněná není ani v Bergmanově seznamu obcí

vzdělaných a pokrokových; co tam tedy Zato my
jeme my! A proto „v levo od Opočas“ ou brskou
shledanou !

, Sokolská svoboda v Úáslaví. „České
Slráž“, sloušící růdě interaacionále:a taky-pokro



kovým židům, dala povel a proto oficielní vlastenci
mosí poslechnouti a — vřastehěiti bojem proti
vlastní krvi. Aspoň z toho židé budou míti radost.
Dae 4. května chodil sluha 8 „kolapo členech, aby
podepsali anášelivý dekret; smysl přemoudrého
provolání jest ten, že výbor Sokola má vyslovit
důtku těm katolickým bratrům, kteří se zúčastnili
slavsosti vzkříšení Páně. To provolání zrodilo se
v blavě synáčka zvěrolékaře a jednoho velice po
krokového krejčího. Oba jsou evapgeilky a sná
šelivest svoji k Jinému vyznání dévají tak zvláštním
spůsobem na jevo! — Sluha na dvoa místech
s podpisem pochodil zle. Bylo mu řečeno, že na
velký pátek oba evangelíčtí sokolící šli
od stolu Pámě a to že jest sokolské; zůčastniti se
však bohoslužeb katolických že sokolské není?
Soad by si měl koupiti pokrokářský krejčí uš
nové brejle, vidí-li jimi pokaždé jinsk. — Stojí
dosud jednoty sokolské na základech postavených
Tyršem a Fignerem? Dobráčkové, kdyby si bý
vali účel Sokolstva ti dva mažové představovali
jako vy, bývali by nuceni vyloučiti nejpilnější a
nejsdatnější jádro vlasteneckých sokolů, Pokud
evangelíci za pomoci židů v jednotách konfessijně
peštvali, pokud každý katolík cítil se v Sokole
jako doma, kovaly jednoty práci největší a nej
sásložnější Nyní však ti lidé, kteří vlastenecky
pragovati nedovedou nebo neumějí, chtějí se aspoň
proslaviti udílením kopenců. vlustní krvi, samým
Sokolům. Takhle ce znamenitě národ zvelebí, až
k radosti germapieujících židů vzplane prudší
válka občanská v samých spolcích těch, jež mají
sladerati cílo eminestaě národní. Evaegelikům So
kolové bez rozdílu vyznání propůjčají sokolovny
ke konání bohoslužeb. Katolíkům se házejí klacky
pod nohy i tenkrát, když. a-poň mimo sokolovnu
obtéjí se zúčastniti náboženských úkonů svého
vyznání. Jak dlouho si ještě nechají veliké massy
katolictva líbiti takové ústrky od hratky evangé
liekých klerikálů? Katolíci, dobře si pamatajte,
kem až taková spupnost vašich odpůrců sabá!

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostali lse v knihkupociví p. Františka Hovorky
oŽidé ulici a vprodeji movimp. M.Vlčka na

Příkopech.

o
Českému obchodnietvu a šivnest

mletve! Denně stoupající výbojnost německá,
kterou svými penězi jeu posilajeme, volá přímo,
aby obchodnictvo a živnostnictvo deské, mající ve
svých rukou ohromnou sílu a moc, stále troufa
lejšímo a vše české urážejícímu počínání učinilo
konec. Uvědomněme si, že němečtí továraíci i
spopná Vídeň, bterá českému člověku upírá jeho
práv a kde může, vše české tupí, at z 40%,
jsou odkázáni na konaumenty české. Pryč a lho
sejností, dost již bylo toho ponížení, uečekejme
na delší urážky, jež nám afanatisovaní Němci
uštědří, a promlovme jako jeden muž jasné a roz
bodné slovo! Vyažitkujme nynější ochabojící kon
junktary průmyslové a tulipánového bnutí v Ubrách
(kdež obchodníci i koneumenti jen aherský výrobek
odebírají, takže němečtí továrníci z Uber zakázek
málo dostávají) k aplatoční svého spravedlivého
požadavku: správné české korespondence. Zavažme
wvé kolegy, aby váichni bez rozdílu solidárně v po
žadavku tomto vytrval — Kdo nejde u námi, je
proti nám, je škúdrem národa. Žádejme za své
peníze vždy a všude Českou obalubu. Vyjedná
vejme jen se zástupci správně česky mluvícími.
Usilujme, aby německé časopisy, ješ naši národ
nost urážejí a beztrestně tupí, byly z českých
hostinců a kaváren odstraněny. Požádejme zemské
jednoty obchodnich gremií a živnostenských spo
lečenstev, aby vydaly společně nové letáky s od
voláním Be na poslední v roce 1905 vydané, vo
kterých doslovně stojí: že spravedlivý požadavek
tento bude béjen ee vší rozhodností i do krajnosti.
Dostojme čestně tomuto závazku a sašieme nové
leláky v jeden den, jejž jednoty určí, svým ně
meckým dodavatelům, tak že by je bromadně
obdrželi. Tato nepatrná oběť, vytrvalá, organiso
vaná neústuppost ae strany naší by měla pro
národ náš výsnam obromný. Chceme-li si zjednati
náležité váby a respektu nahoře, musíme začíti
zdola. Totu vše káče nám nejen vlastenecká po
vinnost,ale i stavovská čest asebetcte, Nuž tedy
— roku v ruce vykonejme očistu! — Obchodní
gremium v Hradci Král. :

Ondřej Hiinka před soudem v Proč
parku nanovo odsouzen na půldruhého roku vě
zení a 400 korun pokuty a to pro dra člás
uveřejněné v „Ludových Novinách. Prval č
uveřejněn 11. Mjna +907 pod násvem „Stav oble;
žení v Ražomberku“, drahý [5 listopadu pod sá
blavím „Snaď posledné alovu?“
v Čechách, kterýmas Aj
lidem před nastoupením -vězení. Hlir
sáse po maďarskou. A předvídal odsouzení: „Jedno
znám, že to bude odveja za. |

přadnášky.Že KrohaAAA dy k
vá tio y, som si jstý.. . Nemblišílsom

sloričkom, mw sova) pikobo av sleh avi

i parodnosti. Nám možá koža sdierat, živé můso
obnivým olejom polievat v svůjích časopisoch; nám
nadávajá do zbojsíkov, wrabor;. lapičov, banditov,
boviad, zazemberov po časopisech vládou ndržiava
ných — a obrany nenajdeme nikdie. Sme škodna
zver, ktorá móže zničit a sastreliť bestrestne každý.
Celým Slovenskem osyva sa nariek, sme ako
v porobe, menovite v okolí našom. L'ad zotročený,
do pát vbitý, bez pomoci a porady — — A čo
robit? Oddať sa v mocná raka Pána u čekat deň
vysvobodenia a spásy. Dni vo vezení idů s ticha
pomalý ako tok pisočnatej a kalnej vody, ale idá.
Does čítám, že sejdení u Martine podali prosbu
Da moje omiloatnenie. Ováem na omilostnenie ani
nepočítám. Veď pójde zase len cestou a rukami
tých, ktorí ma sádili a sem posadili. I jako si budá
protiřečit, kedže i dnes ma žená pred sůd za to,
že povedal som svojim verejne „s Bohem !“ Ovšem,
že votrebný som velice doma u svojich, bo hynie
vieřa, půstne mrav. Láúd brozne ai sáfa a bedáka,
-- 8 já predsa svobodu zradou nikdy si nevyká
pim. Já za slobodu nedám moju zásadu pravá a
čistá. a bárby ma viedli na popraviště. Poznal som
pravdu lůda mojho, i idem za tou pravdou, dokůd
zápal idealnosti ešte šije v brudi mojej. — Maďartí
tyrani myslí, že takto udusí všechen život sloven
ský. Ale mýlí se velice. Lid těmito barbarskými
násilnostmiprobouzíse...

Možné jem v Uhrách. Župan stolice
trenčínské poslal finančnímu ředitelství v Tren
číně připis, v němž stěžuje si na potravní spolky
v Stankovoiach, v Bošáci a v Dolnoi Srni. Ve
zmíněných spolcích a obeleh málo se propije, lid
více čte a hovoří o svých zájmech, a proto župan
žádá ředitelství, aby jim odůalo koncesi Zde nej
lépe viděti nenávist židovsko-maďarskou. Lid u
vědomělý odvrací se od krčem a obchodů šidov
ských, ale maďauronský služný na úzkostlivý křik
židovatva spěchá a vhání zoovu probousející se
lid do rukou židovských.

Zajímavá statistika. Na středníchško
lách rakouských dle náboženství jest na gymna

gelíků 1877, israelitů 11.046; ma roálkách:
katolíků 34.375, tecko-vých. 89, evangelíků 1689
a jsraelitů 5.661. V celku všech katolíků jest
97.715, řecko-vých. 1.382, evangelíků 3.566, iara
elitů 16.707 čili všech jaraelitů jest na střed
ních školách průměrně 14"/,, dle čehož mělo by
býti v Cialajtanii samé israelského obyvatelstva
3,640.000, kdešto skutečné jich jest pouze 1,220.000.
Tedy poměrný počet jich na středních školách ra
kouských obnášel by percentaálně pouze 5"/,. Jen
rovnoprávnost! — University, s nichž jest 6 ně
meckých a pouze 3 slovanské, navštěvoje Němců
14.878 (počítáno též 3.620 slovanských studentů
Da upiversitů vídeňské) a 10.412 Slovanů; z toho
plyne, že Slovanům měly by býti zřízeny nejméně
ještě 2 university. Na technikách německých poč
tem 4 studuje 5.290 Němců (nepočítaje 1200 Čechů
a Slovanů na technica vídeňské) a na technikách
slovanských počtem 3 studuje 4446 studujících
slovanských. — Právníků mužských všech jest
1083, čenských 54; filosofů 7.997, Glosofek
1356; mediků mužských 4076, ženských 169.
« | Země korumy české mají 26%,plochy

celého Rakouska, na 1000 mužů připadá 1063 žen,
obyvatelstva od r-ku 1890 přibylo9-19; nynější
procento vsbledem k počto obyvatelstva celého
Rakouska jest 3608%,, katolíků jest 9205%,,
evangelíků 616%, a židů 1689,

Rřesť. sociální hospodářství ve
Vídmí jest v každém směra vzorné. Tak elektri
cké podniky ve Vídni vynesly sa rok 1907 K
3,816.377. o 288,249 K více než sněl rozpočet.
Dobročinným ústavům dodávalo se za 199.843 K
elektřiny zdarma Mimo to vykazuje roční rospo
čet města Vídně sa lonský rok přes 1 mil K
čistého ušitku.

Duchovní pouť do Lurd má se konati
letos z celého světa Na popad hraběte Acgus
dernibo v Bologni, předsedy ústředního komitéta
jobilejaího, byli pořadatelé českých poutí do Lurd,
bratři Kolískové, jmenováni sástupei tohoto duchov
ního podniku pro naše kraje. Poněvadž celá akoo
děje se sa protektorátu jak ar. Otce tak i nejd.
pp. biskupů, zasluhuje důvěry a podpory. Provo
lání se právě rozesílají.

Moderní stavby betonové nalézajíno
ustále většího rozšíření, bobnžel provádějí je do
posud většinou jen firmy cizosemské. S potěšením
uvítáme, Ze i čeští inženýři se chopilí tohoto mo
derního stavitelatví, V Hradci Králové zakládá
Bpecielní podnikatelství staveb betonovýchpan dr.
inženýr Fr. Jirásek, bývalý assistant dvorního rad
Velflika a dlouholetý inšenýr nejrenomovaaějiíeh

podn kntetvé v Německu.oská A. emlcké koná řádaou
valsouhnát íh rika |np. © 9, hodině
dop. Program: 1. Čteníprotokoluo poslední valné

Velká šivolní pohroma ve státě
Aaprávy, jež d 

“ 9.0 katý“ večá ned
hyčnktr-struíívé pohromy, jejíž následky jsou eopohromycelé osady brerné. Rozsab nesmírné

dopovnd sal- přiblině urditi, ješte težějrníhí spo

jení bylo úplně přerušeno ve všech cyklony po
stižených krajích, a soukromé správy ještě nedošly.
Asi 40 měst jest spastošeno,asi 20000 lidí zba

veno j a stiženo nejkrotějším nedostatkem.
Ztráta na lidských životech odhadaje se na 500
osob, stráta na majetku na 60 mill dolarů. Na
tisíce lidí bylo zraněno, mnosí velmi nebezpečně.
Strašlivé cyklony byly provázeny hrozným krupo
bitím a stržemi mračen, tak že celé rozlehlé kraje
byly zaplaveny. U Citronvili v jišní Mississippi
byly dva husté cestujícími obsazené železniční vozy
osobního vlaku sraženy 8 náspu, při čemž všechno
v nich dlící osoby přišly o šivot. Dle stručný
zpráv zahynulo v Luisisně 70, v Miesiesippi 50,
v Alabaně na 50, v Texasu 35, v Tenesse 30 a
v Almitě na 50 osob. Stejně neblahé zvěsti do
cházejí z ostataích měst a míst. V obci Carvise
přišlo o žívot 66 černochů a 30 bělochů, při čemž
lze říci, že v ní nezůstal kámen na kameni. —
Z krajiny Natchezské se oznamuje, še tam zahy
pulo šedesát osob. Cyklon smetl i nejstarší anej
mohutnější kmeny s povrchu zemského jako pouhá
stěbla. Žeň v mnoha rozlehlých krajích nebude
letos žádná, poněvadž pole e osivem jsou zničena.
Katastrofa přibnala se na ráz a kdo s obyvatelů
nezachránil se útěkem do sklepů, přišel buď o
život, nebo k těžkému úrazu. Neštěstí jest jedním
z největších, jaké kdy cyklony bylo způsobeno.
Další zpráva sděluje: (Cyklopy neměly stejnou
sílu. První rozmetal na deset mil vše, co ma stálo
v cestě, zničil osení, rozryl půdu a strhl s sebou
trosky na několik mil. Některým lidem, kteří ma
padli za oběť, byly utrženy údy, jiní vyzdvižení
na 100 metrů do vzduchu a ve velké vzdálenosti
opět vrženi k zemi. V pěti postižených státech jsou
celé okresy pokryty troskami domů a vyvrácenými
stromy a celé hromady lidských i zvířecích mrtvol
doplňují hrůzný obras. — Ú Heleny v Arkansasu
byl. amrští převržen říční parník „Marrion.“ 15
osob se při tom utopilo.

Nejméně výnosné jsou větší statky,jak
dokázáno tajemníkem švýcarského svazu selského.
Týž vypočítal, že usedlost 3—5 hektarů nese
ročně 676 franků, 5—10 bektarů 602 fr., 10—16
hektarů 414 fr., 165—30 hektarů 399 fr. a přes
30 hektarů jen 380 franků. Čím větší majetek po
zemkový, tím menší je výnos, takže je nemožné,
aby zemědělství se provádělo ve velkém společ
ností státní, jak to chtějí sociální demokraté.

Květiny v Paříži. V Paříži se prodalo
za rok 1906 za 16 mil. K květin. Mezi nimi byly
2 mil. tectů růží z jihu, za něš ae zaplatilo 15
mil. K, za 6 mil. tuctů karafiátů se zaplatilo 23
mil. K, sa 7 mil. kytiček a fislek 560.000 K, ci
tlivek se prodalo za 300.000 K.

Dráha Afrikem. Nebudedlouhotrvati a
bude možno jeti železnicí z Egypta až do Kapska.
Vzdálenost obnáší 7500 kilometrů a přes polovici,
to jest asi 3500 km z této délky jiš jesdí dráha.
Z Egypta vede drába již až do Chartumu, s Kapska
až sa řeku Zambesi. Dráhy z Cařihradu do Mekky
a do Bagdadu též budou v dozírné době dohoto
veny. A tak s Egypta do Kapska krajinami posed
málo známými projede se asi v devíti dnech,

Bourovoc třešňový jest jménoškůdes,
jehož vajíčka jsou uložena na větvích třešní T podobě
„boa“. Škůdce ten ničí i jiné stromy, zejména
břízy, trnky, lípy, hloh, alívy — hlavně však .
Z vajíček líhnou se záby z jara housenky barty
Gerno-modré, chlupaté a dorůstají velikosti bou
senky prstenoíka. Z mládí, a později sa chladného,
deštivého počasí žijí housenky pohromadě ve vel
kých hnísdech; tu jest nejvhodnější doba k jich
ničení, jelikož vajíčka ne stromech nesnadno lze
naléstí a ničení proto téšké. Nejlépe a nejrychleji
se hnísda ničí pomosí petrolejové lampy „Vulkáa“,
jiš se okamžitě celá ta cháska spálí. Samička bou
řovce třeňňového jest základní barvy rozavě bnědé
a bělavými vlnitými pruhy a skvrnami; na zadečku
je hustý chomáč jemné modrošedé vloy, jíž po
krývá samička vajíčka při snášení a tvořítak výše
zmíněná vejíčková „boa“. Nyní, při rozkvětu, jest
nejvhodnější doba ba ničení škůdce toho. Pro

Bale proto bedlivě stromy a veškerá balsda

Neúrodné stromy zdravé, mladé,nevy
kopávejme. Škoda je ničit Lépe pochodí, kdo baď
sám, anebo znalcem stromy tekové. přeroubaje
druhem v kraji osvědčeným, dobrým a cenným.
Cineh, neznámých, nevyzkoušených druhů neberme,
byť sebe více je chválili sadaři obchodníci. Není
radao volit ovoce cízí, neboť nehodí Be nejlépe, ©
čem se mloví nejvíce, do všech poloh a poměrů.

Jednoleté semeno okurkové norolme
k pěstováníokurekv zahraděa nepoli. Rostliaky
bývají choulostivé a alabě, tak že nepohodě snadno
podlebnou. Daleko lépe nepobodám vzdorují okurky
póstované-z 2—3letého semene. K toma ze staršího
semene pěstované ohurky nasazují více plodů, dají

větší výnos Pod okurky připravme půdu jiš vjeseal. Vyhudlse 80 em blaboké a 30 diroké pří
kopy, a nechámeje do jara pod mrazem. 'Na-jáře
výplníse rybykompostemtu stejnýchdíit
avýkalůna 10cm výšky. ve 60přihodíhlibou

P oznanju nad příbopkou,pakještě "vrstva5em kompojta a ná to Mísy, a rýhazdáýpemě“sů::
roveů, úačeš dání ček spřid -1 emi“ i
nebtřísla'uhallého,a kdyžčnsnadejdů, haté*
na rýhy okorky semena visttoího 3$-—4lotého.



Na vybavení = dimuhů. Poslanci strany
katolicko-národní 8 katolickými Sloviaci podali na
Hišaké radě návrh, jímě Be vláda vyzývá, aby co

jímš byte u příležitosti císařského jubilea pro
vedlo vybavení selelého stavu z dluhů a rolnictvo
tak- sbavilo se roboty kapitalistické, jsko při ne
stoupení vlády panovníkem naším zbaveno bylo
roboty panské.

Přátelém a příznivcům mládeže.
Na kopferenci mládeže, konané 26. dubna, bylo
usneseno mozi jiným zříditi kočovnou knihovnu a
vysílati řečníky tam, kde posud organisace mlá
deže nestává aneb jest ohrožena. Leč k tomu sa
potřebí peněz. Nikdo ani nepozná nějaký ten ha
léř, obětotaný sgitečnímo fondu, a dárek ten ve
spojení s jinými vykoná práci záslužnou.
kvapí. Jiné strany nám nepřátelské čile organiaují,
dobývají posici sa posicí, nabývají vlivu na naši
mládež. A přímo hrůsné je podívání na naši mlá
dež. Tak sanedbaná, jako nikdy jindy. Podívejte
8e jen na ty přemnobé studojící, kteří opravovati
chtějí celý avět, kteří místo studování a ušlechti
lých zábav oddávají se hýření za těžce vydělaný
otcův groš, neb opravují a mudrují o ustanoveních
církve katolické. A máme snad lepší -postavení
mezi mládeží děloickou? Řeči proti víře a mrav
nosti, tot první stupeň výchovy naší mládeže děl
nické. Nevěrecké časopisy, kniby pochybné literární
ceny, přednášky referentů soudruhů pozvaných až
kdo ví odkud, ty dodělají dílo zhouby. Snad tedy
bychom se mohli domnívati, že aspoň ta mládež
rolnická je zachována staré víře katolické. Panují
Bice také mezi ní živly zvrácené, leč ty jsou v men
šině. Než vidím a ní také chybu, a to je ta veliká
lhostejnost k otázkám, které hýbají taktka celým
avětem. Kdo dříve k rolnické mládeži přijde, ten
ji má ve svém táboře. Agrární strana počala 8 or
ganisací mládeže v dorostu agrárním, proto získala
vavřípy při organisování mládeže. — Co budeme
činiti my při této situaci? Složíme ruce v klín,
bodeme zaháleti? Zasvětili jsme se práci, práci
organisační. ' Budeme bojovati, ztracených posic
dobývati, Ibostejné posilovat, bojovníky naše utu
žovat. A jak? Tiskem, přednáškami. Dobrý časo
pis, besvadná kniha, poučná přednáška, staniž 8e

kopofkem našich myšlenek do každého domka
dělnického, do všech chat našeho českého ven
kova. Leč opakoji poznovu: ktomu potřebí peněz.
Prosíme tudíž všechny vás, kteří chcete slouti
přáteli mládeže, věnujte dárek ať již peněžitý
nebo knižní našemu Sdružení. Kašdý dárek jest vítán
a vzdáváme za něj srdečný dík. Dotazy a zásilky
račte adreesovati: „Všeodbor. sdružení křest. 80c.
dělnictva (Organisace mládeže) v Hradci Král. Dou
fáme, že vyzvání naše nevyzní nadarmo, že pře
konáme první překážky a bademe moci přikročiti
k další práci, aměřující k dobru mládeže, a že
vychováme jednou muše a ženy, kteří bodai bu
doa státi po boku svých velkých bojojících bratří.
— J. Orlický, člen organisace mládeže.

+ Dr. Jos. Herold.
Neunavný politik český odešel za drem Ed.

Grégrem záby, v plné ještě činnosti. Jakkoli dva
týdny před skonem trpěl nebezpečnon oborobou,
přece rychle se přiblíživší smrt jeho přátele ohro
mila. V týž den, co v Opatově pochováván ministr
Peacbka, zemřelráno o '/,7. Lodiné bystrý znalec
a tlumočník českých práv. Narodil se r. 18650ve
Vršovicích u Prahy, maturoval r. 1869 na Novo
městském gymnasiu v Praze, r. 1874 prohlášen
za doktora práv a stal se koncipientem v Žatci.
R. 1875 přesídlil do Vršovic, kde se brsy stal
starostou. Na Král. Vinohradech otevřel advokátní
kancelář r. 1880, r. 1887 zvolen do měst. zastu

jtelstva. Od r. 1890 byl starostou okresu vino
dského. Horlivě pracoval v kruzích vlasteneckých

již jako studující. Jaho politik brál v mladočeské
straně roli svlášť vynikající. R. 1883 zvolen po
slancem zemským za okresy jílovský a řičanský,
r. 1888 skupinou čáslavskou do rady říšské. Před
svojí smrtí zastupoval na říš. radě II. měst. okres
viochradský a za týž okres zvolen do sněmu

„zemakého. Od r. 1896 byl členem zem. výboru
král. Českého. Na radě říšaké býval členem dele

ace. Zvolen též předsedou Národní rady české,
yl ředitelem banky „Slavie“, intendantem Národ.

divadla“ atd. Dr. Herold byl politikem velikého
rozhledu, prost malicherného Škorpení a osobní
povraživosti. Zvláště v posledních letech uspával,
jak neblaze působí národní roztříštěnost a pokud
možno se vystříhal strannických hádek. Ačkoli
byl liberálem, nepočínal si tak, jako by sa základ
zdravého vývojenárodního pokládal boj proti ku
tolictvu. Hledělpo delších zkušenostech spíše
sblížovati neš rozptylovati Zvláště poslední jeho
pomátné řeči dokasojí, še byl prost planého, de

gickóbo radikalismu. — „Ovšem za některé
svoje funkce přijímal opulentní plat. Staral se
tudíž pečlivěi a vlastní jmění. Ovšem to mu zá
viděli větším dílem tací, kteří sami po tačných
příjmech toužili. V otázkách národních vykonal
maobo, jeho jméno bude o v naších dějinách
svláší význačným plamem. dne 4. května.
Bodiš wu čestná pamět!

(Zasláno.)

Upozornění.
Všecky příspěvkyna podpůrný apolek „Choritas“

platí se výbradné jen chekem poštovní spořitelny.
Došla nás stížnost, še jakýsi podvodník obohází fary
a katolické spolky, předstíraje, že je oprávněn ku
sbírání členských příspěvků, protovarajeme kašdého
před ním a žádáme, sby so každý obrátil přímo na
spolek „Charitne“ v Hradci Králové.

Dr. Fr. Rey!,
předseda.

(Zasláno).

V úterý dms 5. t. m. měli žáci obchodní aka
demie v Hradci Král. av spověď, kterou předchásela
modlitba litanie k Panně Marii a sv. požehnání, jak
je to zde vůbec zvykem, kdykoliv některý ústav má
av. zpověď, Co však podivením naplnilo každého, byla
ta okolnost, že, když dp. Sabula litanie předřikával,
žádný z posluchačů neudpovídal, tak že kněz musel
se modliti sám jak invokace taki odpovědi přesto,
že dva páni pr.fossoři měli dobled. Jak se žácicho
vali při spovědi samé, může se slgrné ředitelstvo ob
obodší skademie zeptati těch důst. párů, kteří je
spéřidali přes to, že dra páni pr fossoří měli dobled.

Chování žáků před a při zpovědi bylo nám
jasno, když jeme četli článek nadepeaný „Zpověď“,
prvního čísla „Volnosti“, časopisu to, který k svému
„většímu vzdělání obchodnímu“ začali vydávati. U
vádíme jej doslovně.

„Zpověď Právě v tuto dobu naskytne se nám
co nejdříve příležitost, kdy skutkem musime dokázat,
že nejeme otroky starých, přežitých obřadností které
ponižají člověka volně smýšlejícího,a které podporují |
dosud trvající moc klorikelismu, Jeat naší nejpřed:
nější povinností, bychom atřásli se sobe poslední ,

zbytky tyranského jha církve, které po celý středověk |

nezdolnou mocí svíralo dacha lidetvra a které za ronš
kou křesťanství voatilo lidstva morálku bázně, jejíš
nejvyšší a snad jedinou cností jest naprostá posluš
nost a pokora. Však jejich bohulibá
Takřka celý avět vymkl se z jejich spárů, jen my
posud neseme sbytky jejich „slávy“ Neříkejme, až
snad štěstí obrátí se k nám a naši zbotňovaní sami
se svého spasitelného vlivu na nás vzdají. Dokašme,
že i my dovedeme spojiti své afly, by zadost ačiněno l
bylo našim požadavkům! A byti nedušly ss krátký |
čas (doba stadijí) naše touhy svého cíle, tož alespoň ;
bojujme, abychom dobrý příklad zůstavili svým ná
stupcům, zachovejme stálo toaš jednota i v budoaoím ©
veřejném životě a snad podaří se nám zvítěsiti

Nejlepším obrázkem jejich „svaté“ slávy 4
„pravé“ pokory, která jedině ku spasení vedla, jest
avatá spověď.Jak mohlčlověk,který celýdenv kroté
robotě úpěl, břešiti? Zda li jeho bezmocný nářek neb 
voulanlivé zlořečení jeho nelidskéma a necitolnému
utlačovateli bylo hříchem? A přece musel adřený |
sedláček do zpovědnice, by tem s něj sedřeli 8 po
mocí boží poslední útěchu — jebo ducha. ;

Aby nějaké bříchy vůbec byly možny, sami je
vytkli, ovšem takové, které těsně přilehaly na povin
nosti lidu, by takto člověk ještě bohem adržov byl
v plační svých kratých povinností Zda li máme přel

+

loučiti, volám srdečně:

9
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člověkem, jenš má v sobě část toho ducha, kleknoat.
a jemu, snad horšímu nás, své hříchy adělovati?
Nikdy! Je li onad spověď nějak v tomto smyslu pro
opěšná? Kašdý ví, že je to vče úplně besvýsnamná
a přece není odstraněna, kdešto v jiných směrech
třeba ušítečnější věci jsou zrašeny. Čí jest to tak pa
métné, šo zaslouží zachovati se potomkům? Zpověď
je jen proto, aby udržován byl alespoň poslední slo
mekjejich moci. Naše tedy „vzhůru k díla.“

To je ukázka, jak se páni studující připravují
pro život. Tak se novsdělávají aa dobré a spolehlivé
obchodníky,ale na anarchisty Jemelka T. J.

Tři vysoké, užší

výkladní skříně

Právě vyšlo!
= Rozmarné"*

přihody
Di II. — Cena 1 K 80 h.

Humoresky.
Ilustroval K L Thema.

Objednávky vyřídí obratem

Prodá, se

v Hradci Králové

kého stáří majitele. Výnos 64,

Josef Hulata,
děkan v. v.Z
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Příloha
Kulturní hlídka,

Vsácný případ sebeposnání. „Jsme pro volnou
kritiku, nikdo byrokratickými provazy nezdržuj
volný vzlet bystrých duchů! Jen svobodněl ;Svo
bodou k vyššímu bledisku mravnímu i esthetic
kému! Svobodou k nejvyšším metám!i“ Tak to
hučí, bouří, břímá všude tam, kde se sdraží třebas
malá skupinka. Jeden je svobodomyslný, druhý
svobodomyslnější, třetí nejsvobodomyslnější. Jeden
chce svobodně duchem vzletěti až nad oblaky,
drnbý ke slunci, třetí až k Siriu. Drab druha po
vabuzoje. Ale jakmile některá z těchto dobrých
duší zamávne nespoutanými křídly tak, že ovane
ostřejší vítr tvář druhého, je hned zle. Jakmile
jeden volný myslitel cítí, že by svoboda přítelova
přistřihla jen málo brky jeho zvůle, nastane vzteklý
boj; sypou se jarmareční nadávky, až brůza po
slouchati svobodomyslné pohlaváry. Druh proti
druhu oatiskno tolik formanských výpadů, že nad
tím trnou prostomyslní občánkové. A tak pohla
váři, kteří se chlubí, že pozvednou mravní a kul
turní úroveň svého okolí, v nestfeženém okamžiku
vychratnou všecku berecky zakrývanon spodinu

. ven; koženná, nemyslivá ješitnost žene je ke kc
mickému dokazování, že vlastně i při největších
kotrmelcích byli neomylní. Tible lidé pak chtějí
věstil A docela tvrdí, že se chtějí pro dobrou věc
v zájmu celku docela obětovati. Prostý člověk,
má-li jen trochu dobrou vůli a — má-li jen trochu
důvěry v charakter jiného svobodně přemýšlejícího
člověka, vyrovná v sájmu obecného blaba neshody
privátně a jde dále. Leč u veleduchů moderních
jest jinak. Jedná-li se jim o uraženou ješitnost,
jde se hlučně na trh veřejnosti, kde se přemílají
široce a dlouze soukromé věci, po nicbž širšímu
publiku nic není. A ti, kteří „se chtěli obětovati“,
nutí veřejnost, aby se rozčilovala a obětovala sama
k vůli ukojení jejich sobectví. Oni prý lidu slouží!
Zatím však k vůli jejich osobnímu justamentu
jsou alarmovány celé sbory, aby sloužily zisku
despotického jednotlivce.

Příkladů máme stále více. A přece řecké
pravidlo „Poznej sám sebe“ prospívalo vždy lidstvu
více než zneužívání slova „svoboda“. Přísně pro
váděný sebezpyt musí býti nevyhnutelnou vlast
ností toho, kdo chce nutiti k důkladnému sebe
poznání a zdokonalení lidi jiné. [ nyní ovšem ně
který cbytrák píše svoji životní konfessi, aby se
zdálo, jak dobře poznal své chyby. Ale dovede
tyto chyby růžově podmalovati, předloží avoje vy
znání publiku 8 aristokratickou pósou, aby 8e
čtenáři ještě více divili jeho „ženiálnímu duchu.“
Poví na sebe jen tolik, aby se jeho chyby zdály
nanejvýš poubými ekvrnami na sářícím slunci jeho
„povznešeného charaktera.“

8v. Aogustin však psal o svých hříších mla
dosti upřímně, zkroušeně, s pravým vnitřním za
hanbením. A právě neúproaným gebezpytem dospěl
v mravní dokonalosti tak vysoko. Měl ovšem hojně
následovníků v upřímných křesťanech. Zajisté též
nebylo malým sebezáporem, jestliže křesťané kc
uali docela zpověď veřejnou. Tito lidé zajisté nej
lépe, nejmarkantněji dokazovali, jak jim jde o
pravdu, o skutečné zdokonalení. Moderní pidi
mušci by se mnoho mohli od nich přiučiti.

Leč dosud nevymřeli i mezí umělci a učenci
lidé opravdoví, kteří nezpěčají se přiznati se k chy
bám vlastním a prujeviti touhu po jejich odčinění.
Má býti v nejbližších duech uveřejněna korres
pondence slavného kresliče Aubreye Beardeleye,
jehož dekorativní styl znamená pronikavé zasažení
do vývoje moderního umění. Beardsley zemřel u
věku necelých 30 let v Mentoně na souchotě.
Před svojí amrtí napsal: „Ježíš jest naším pánem
a naším soudcem.“ Svému nejmilejšímu drubovi
zároveň dopsal: „Drahý příteli, prosím tě co nej
snažněji, všecky mé nemravné kreaby znič! Listem
tímto vykaž se Polittovi a zapřísahej bo, aby učinil
totéž. Při výem, co je vám svatého, zničte všecky
moje oplslé kresby.“ V doušce ještě dodal: „Pro
sím o to ve svém smrtelném boji.“

Tak tedy ženiální učenec rozhodl před smrtí.
Vyznal a nezapřel: Byl jsem mužem chybajícím.
— Blaromam neudasil v něm tušbu po nápravě;

přece umělec dobře věděl, jak i přátelé budou
poamívati jeho „slabosti“, která vlastně byla

elikou smužilostí, vedoucí k vítázatví nad sebou
'damým.

Praktická kumanita. Dle zprávy „Čes. Vý
chodu“ zemřela v Chrudimi zbožná starší slečna

Julie Mušíková, která žila stále velice skromně,
až ušetřila kapitál 44.000 K, jejž odkázala měst
skému sirotčinci. Srovnejme tato šlechetnou duši
s různými radikálními cisopasníky, kteří ječivým
hrdlem přísahají lásku chudéma lidu, aby je týž

d za Jaciné fráze živil. O takových skromných a
“ (ya Hdumilných daších, jakou byle al. Muží
>va, málokdy chválu slyšíme. Zato všakse tleská

-fmotné kšeftařským demagogům.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Rudé hospodaření. „Šaumavan“ píše, že

v klatovské okres. nemoc. pokladně, spravo
vané socialistou Šaškem, objevily se nepořádky.
Celá řada poplatníků, kteří mají stvrzeno za
placení, byla vyzvána, aby platila podruhé.
Moozí z těch občanů podali již stížnost na
bejtmaoství.

Křesťanský dělník psancem. Důvěrník sku
piny Všeodborového Sdražení ce XII okresu
ve Vídni, Jan Šinágl, pracoval asi před rokem
u kolářské firmy B. Ladwig ve XII okresu.
Z 10 děluíků bylo Šest nuceno platiti přemr
štěné příspěvky do soc.-dem, organisace. Tedy
z přesvědčení poaze tři, neboť vstoapivší de
sátý dělník byl důvěník křesťanskc-sociální,
hájící veřejně své přesvědčení. Jak obyčejně,
přišel důvěrník, zda-li jest v organisaci? A
odpověď zoěla: Aro! Dříve, než jste vy, páni,
přišli, zoal jsem důležitost organisace! — Však
v jaké? — V křesťanské! A ta byl randál.
Boď badeš platit anebo půjdeš! Na otázku, kým
byl do práce přijmat, zda-li soc. demokraty
nebo firmcu, hleděli získati jej po dobrém. Bu
deme mezi sebou na tebe sbírati příspěvky.
Však ani to nepomohlo. Tedy týden pracoval
a v sobotu 8 výplatou přišla knížka pracovní.
Firma dělníka Jana Šináglapropouští. Naotázku,
proč? — odpověděno : Pro práci nikoliv. —Uči
nili tajně nátlak na firmu. Uplynul nějaký čas
a tyto dny přijmul opět Jan Šinégl práci u téže
(irmy, mezi týmiž dělotky. A tu byl oheň na
střešel Důvěrník sápal se na něho. Leč aěkteří
dělníci si vyprosili, aby nebylo žádných hádek,
Na drabý den začali však opět. Když se proti
nim ozval, se železným hoblíkem hnali se po
něm. Uchopivše jej za prsa, vyhrožovali zabitím.
Beze všeho opustil napadený dílnu; po výstapu,
který se odebrál, vzal svědky a šel k ředite.
ství rmy, vyzvednouti adressy útočníků. Celá
událost podána soadu dr. Vepřkem, který na
padeného a znásiloěného dělníka obhbajovati
bude na základě právní ochrany Všeodborového
Sdružení. Násilníci obviněni jsou pro nebez
pečně vyhrožování, pro vyděračství a pro pc
rušování osobní svobody.

Celá slodějská společnost. V úterý dne 28.
dubna v Uher. Hradišti zasedlo třicet osob oa
lavici obžalovaných. Byli to většinon fanatičtí
přívrženci soc. demokracie. Žaloba kladla jim
za vinu systematické kradení na trati společ
nosti státní dráhy. Pět advokátů pomáhalo ob
viněným, ale osvobozeno z obžalovaných pouze
Šest osob. Přelíčení trvalo plné dva dny. Po
dvouhodinové úradě senátu vynesen rozsudek,
jímž bylo 24 pobertů, většinou soc. demokratů,
odsouzeno úhrnem na 4 roky 4 měsíce do těž
kého žaláře, zostřeného posty a tvrdým ložem.

Jakou štólu dovede pošadovati rudý advokát.
O tom, jak socialističtí advokáti dovedou „ne
zištně“ lidu prospívati, byly by celé kroniky.
Uvádíme případ zvlášť charakteristický. Při
srážce na nádraží frýdeckém utrpěl občan Ba
ginski zranění, že stal se úplným mrzákem.—
Na doporučení soudruhů nechal se obhajovati
soudrobem dr. Haasem, který napočítal si za
obhejování následající útraty: Ca. C. k. se
verní dráha. Útraty sporu první instance bez
honoráře soodního pro pana dra. Spitzera K
37380. Honorář p. dra. Spitzera soudem neta
novený K 60. Zvláštní honorář za provedení
sporu K 1000-79. Zvláštuí honorář pana dra.
Spitzera za dobrozdání K 117. C. k. severní
dráha zaplatila útraty první iostance koran
433-80. Další příjem od severní dráhy K 311779.
Celkový příjem od severní dráhy K 3551 59.
Celkové útraty K 155169 Zbývá kdobru man
danta 2000 korun, slovy dva tisíce korun, kte
rýžto obnos pana Baginskému dle potvrzení
byl vyplacen.

Ubosí broučkové. Nesmí se ničím potrestati

ani starší surovec socialistický, i kdyby páchal
cokoli. On je beshříšný, jakmile si rudou mašli
na límec připne. A dopustí-li se nejhorších
přečinů, pak za to mohou „byrokrati“ a nej
různější jiné okolnosti vnější. On sám jest ho
tovým beránkem, ubobou vyssávanou obětí atd.
atd. Takové názory hledí vpěchovati do hlav
čtenářů rudé listy. Na př. radý poslanec
Aust prohlásil 26. dabna v Kutné Hoře,že
semřelý soudrah Neslinger ani hřešiti nemohl.
Teď jsme se tedy dověděli takových věcí, až
rosam nad tím stojí. — A jak jest to necitelné
teprve šiditi broučka — mladého chlapečkaI
Ten chudinka teprve hřešiti nemůže. Sice čte
radé nadávky, čte o „byrokratických zlodějích“,
všímá ci, jak ce povzbusují k statečnosti,
slyší chváluna raské

b přece vadělavacískutkům ušpěkným. Čirnáctilětý hoch Fr.
Bmetana z Velvar společně s jinými hochy

ořezal a odnesl větší počet stromků v ceně
40 K. Hoši odnášeli si polámané stromečky

nemilé, že vrch. rada Maýr aznal věc za krádež
společnou a že obžalovaný byl uznán zločinem
krádeže a odsouzen do vězoní na 8 dní. „Právo
lida“ píše, jak hoch usedavě plakal. A dále:
NZdá se nám, že rada Maýr nedovede zachu
vati vždy nutný klid soudce, což má za násle
dek, že na místo shovívavosti, jež by právě u
Smetany byla na místě, vynáší příliš přísné
rozsndky.“

Tak tak! Poctivémn člověku, který váhá
vstrčiti hlavu do otrokářského chomouta soci
alistického, nadá rodý tisk jen což! „Chudinku“
Smetanu bájí. Jest ustálený úsudek, že ničení
mladých stromků jest hotovou zpustlostí.
V Německa ua to jest kázuice, čemaž se ne
inusí nikdo diviti. Ctraáctileté ©vykookané
kvítko zajisté již moblo dobře věděti, co páše;
a také vědělo, že před soudem trocha dojem
ného pláče nic neškodí. — Mělo spíš „Právo
lida“ politovati českého očedníka ve Vídni,
jehož žid Aron Segaer nechával pracovati do
půlnoci a až přes půlnoc a 26. února zbil jej
ke všemu tolik, až krvácel, Prý hoch židovi
pomalu pracoval. Jak by také ne při nevyspáníl
Ale proti židovskému necitovi psáti — to jest
pro radý tisk věcí náramně chonlostivou.

, Příjmy vůdců sociálně-demokratických. Če
sopis „Nazdar“ napsal 21. května 1896: Vůdcům
za řečuční na schůzích 768 zl. 87 kr., večeře a
obědy 365 zl. 46 kr, podpora (komu?) 1379zl.,
podpora předákům 585 zl. 76 kr., atd. atd.
Známo, že Prokeš má ročního příjmu asi 15000
K. — Ukratná práce těch vůdců pro blaho
lidal Za tučné diety vesele se to tříská do
„byrokratů“. Do takového řečnického kšefta
uemosí dáti agitátoři ani krejcaru a jak se jim
to vyplácí! Jen když jest silné brdlo a he
recky vyškolená tvář, markýrující umělecky
útrpnost| — Z cizího by ovšem rozdávali pod
pory ihned.

, Jakou mu dali podporu. Dělník C. S. z Rá
covic byl přinacen vstoupiti ve Vídni do org.
80c. dem. malířů a natěračů. Po 5 let platil
správně příspěvky 40 haléřů týdně a 10 ha
léřů na známky a j. Když po 5 letech one
Inocněl, žádal podporu, ta však mu byla ode
přena s vytáčkou, že v pokladně nejs.u peníze
a vůdci že nemají. Když dělník oa vyplacení
podpory naléhal, bodl hojeden „svadrah“nožem
do zad. — To byla pěkná podpora pro vyssá
vaného poplatníka radé strany!

Rudá straka. Právě v slavaostní deo 1.
května zkoušel v praksi socialista Rudolf Přibil
na Mar, Horách užitek s vyvlastňováním 8pc=
jený. Přišel z radé tělocvičny „Lassalle* ke
kufříkům svých dvou kollegů, odcizil jim 100K,
načež šel užívat do hostince, Leč brzy ocitl
se v rakou četníka, který ho odvedl za mříže
c. k. soudu. Kradl svým vlastaím!

o
Kupte s! tyto spisy:

Karel!V.jako křesťan a vlastenec.
Píše Jih Sahula, Cena 4 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
Píše Jiří Sabula. Cena 1-80 K.

Objednávky vyřídí

Biskupské knihtiskárna v Hradci Král.
SV >

Spociolní podnikatelství stavob

betonových a želozobotonových.

je, iněnnýt

Fn, Jirásek
Hradec Králové.

=



W
U jvýbodnějšía nejlevnější ná

kupní Hmmačav Rapomsku voškarých

koslal, parameniů
rádl rů, příkrovů, koberců a
Kovevého máčiní ve Krenách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Žádejte

amnky TOLO
u firmyJosef Ježek,

elektr. a sport. závod

v Hradci Králové.

o © ©
Proti šílenému požadavku ústřední

učitelské jednoty, aby náboženství bylo
ze škol odstraněno, nutno pořádati pro
testní schůze a šířiti brožuru Dra Reyla

»Proti volné škole“. Spisek na 68
stranách odhaluje zhoubné následky školy
bez náboženství. Cena 16 h. — Objednávky

vyřídí administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.VO 1

Specielní výroba a sklad

ledniček,
= koupacíchvan

rmy

Josef Komárek,
závod kloempiřský,zařizování plyno- a vode
vodů, hromosvodů, pivních!|tiakosirojů até.

v Hradci Králové,
Žižkovo náměstí čís. 413.

Pánům sklenářům a zahradníkám
nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 cm po16 bal.
26/26 „ „12 „

84 , ' 10 .
50 kg tmele sklenářského sa 9 korua.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 6 K.
Dodání kamkoliv drahou.

Sklady tabulového skla.

4 IK.V. Skuherský,e. a k. dvorní dodavatel
Hradev Král.,

protihotelu„Merkur“ZZ

Su SOM

bn >P
Veliký,skvostný portrét
J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
-(Passepartout35X 45 cm.)

provedl umělecký. závod
J. F Langhans,

c. a k. dvorní fotograf
vHradci Králové.

Cena8Kfranco.
rn

Mřeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisi

M Biskopská knihtiskárna.—————,,
Založeno r. 1860.

5 TR

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první s nejstší odborné dílna pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednodnáštho do nejskvostněj
šího provedení, v kašdém

vzorku a ryse církevním slohn.
Vše přesně, člaté a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímáomožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovrenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Blskapskou Milestí reride
vány.

Mešní nádoby jem v ohmi

zlatím zs ceDy velice resVeškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ile, řádně «
levně vyřizují.

Vše sasílém jen posvěcené,
i

hotové s máfranko
se zašlou.

Chudělm kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORP“ sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. "jj

Prosím voledňstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

Spolkům doporučoji rychléa levné edení od
an.ků „BolkovýchBud. i P“

„

řo
4

vjezdová, železné ploty

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré |předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda jak Znibozomská, tak| raniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

U ev

Nejdůstoj biskup. konsistoři úoruěný
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabísí uctivě své odborné služby al. patronátním
© veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
sech, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné umě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatné. Řirné ceny a solidnost sávodu dosvěd
čojí četná písemná uznání.

Dílna- na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

——Závod založen 1891. ——

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dme 15. listopadu r. 1867

ae dostati so levně

r Biskupské kmhtskámě v Hradci Kráoré

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma s růsných předmětů venku se naje
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě umě leckóm
Plány a rozpočty sbotovuji úpleě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.
Mocho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

SRP*>Závod založen r. 1698. "IR



Veledůstojnéma duchovenstva
doporočoje ae nctivě

odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačetví 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. M5.
(dříve Praba II. čp. 1926)

telen, atd.kzí ár, mnebč
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.
Spoelolníčistěnízašlýchmaleb.

Odborné porady. nákresy a rozpočty 80
ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
| k volnéma nablédnutí.ŘEPA :m
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

$

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a Jevně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“ |

v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají 8e sdarma a frasko

a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic

objednáno.

ob
a
RRX
S

a

8 s
ž 8 bp Z, % Gramofon „h ografy,

8 > 9 ?desky4 vůle '
GG nejsolidnějikoupíte

s v elektretechn. závodě
va | JOBEP JEŽEK, HradecKril

CU
= Továrna na cottagováamerická

HARMONÍIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

splátky.

aršnerovy
třešňové a mařínkové

chuti :

jsou nejlepší.
První česká ake. spol.na orient. cakrorinky
Aúokoládu (dříveA. MMaršnor) Král Vinohrady.

:

—

P. T. duchorenstvu zvláštní výhody.emu.

TABLA
v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějšíchP
provádí P

F 0 Králové
Adalbertinum.

< * Fotografie nejlepší!

AKONT

cak.
dvorní fotograt

Svadební skupiny.

(Patent Langbans.)

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Reškudiy, faráře ve Yýprachticiok)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramontů,

praporů a kovového náčiní |
mCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ;
i se na požádání franko zašlou. :

pjejejné(ráházpus|

návEubnělŠrýněnýnékujnby

jia
IE

Papaněnáně

aIKNWNENENIL--I

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranou známkou.

ufpe01
Hz

"9061

"9061ZHSAoTITSpem

"ojrspom93612

Antverpy 1906. Zlatá modašle.
Praha 1905. I. cena. Diplom čestného usmání.

ktoré jedině kupujte a žádejte!
-00MONOPOL.

akciová svíčkárna a voskárna v EL. Boleslaní.

Račíme za absolutní čistotu našeho mýdla
1 a vranou obn“7em K 80.000.

j didpi běhis 3 děj
HEoak
Té bd bm čiPH
OÁlH

Z pli“

M OW

JOS, SOUDILA
fo | Závodřezbářský a

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!BB-A
První český katolický závod re Yldni.

František Ruber
r Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, křížeatd.
Vídeň,

VII o., Kaiser
straase 5., vedle La
saritskébo chrámu

Páně.

Naubáshusadílá :

Mvše /rancg. 

6



ku něřoděíh Sliřnostemobleky B:
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

W úč piseúvěrníspolečnostzapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradoi Králové;u (protiGrandhotelu):

zúrokujevklady4",/9/, 59, až 5.
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
imalém dodává rychle a výhodně.

X BDXCODKOD EBDK 683 X

ŠJan Horák, isoukenník
v Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

die roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.

Četná UENÁMNÍzvlášté z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
siuse mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

ě
M zkoniku.

ŘE "ras neonlalátky na taláry.

xŠDUl

Též na oplátky bez zvýšení cen!

XE XCBDXGEDXC5 XG83E63665XR85XIGHAX

—

PAMÁTKY
na |, sv. přijímání
cBa a zpověď cís

ve všech cenách,

česky nebo německy,
a u velikém výběru nabízí

český závod

Em. Werner,
Sv. Jos. závod dovotionaliomi

a paramentyV BRNĚ.
Vzorky franko! © Obratem!

Ve prospěch Sirotčince
„Ústav sv. Josefa“ v Zašové.
V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.

py- Každý<a

křesťanský dělník“
má odebirati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně,

Nejlevažjía nejvkusnějí|

dětské vozíky

Narstivenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B IS ku p 3 ká
Jos. Ježek, || knihtiskárna
v Hradci Králové.

Ži dejte cenmiky. v Hradci Králové.

Založenor. 1060. Státnícez za výstavěv Hořicích

Nojetarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
BAčeském severovýchodě

Zdenka Ježka
v Hradci Králové.

ProvádíveškerépráceM a doporučuje svůj bohatězásobený sklad

hotových pomníků leštěných
pánům koupěchtivým k laskavému ablednatí.

Mramorové zařízení
—:4pro uzenáře, řezníky, kavárny, cakráře :—

desky na nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

čemž každému možno se přesvědčití. Páni
sochaři doporučují obecenstvu náhrobky ho
tové, zakoupené ponejvíce u němec. firem.

ako 46 přetnoot úomásímuzávodu.

n pe podaldůkazsvojíprůmyslovésdat
vji, še možno v mém podalku

ýNuovja jišod 100Kjíe.

1 oen
Velodůetojnému

duchovenstvu!

Jan olanék, ae álů
Kouviktskéul., pasiř spe
cielné na ostění náčiní dovolate

i„ poračití,4vsvůjhojněmk ronakladve vlastní
vaných kostelníchnád aanáčiní,

jabo: mopstrsnce, kalichy,ciboris,py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, pstenby, nádobly atd, vše

„v přemémúlohu cír m. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen ©ohně slatí a stýsdří. Na pošádání hotové

práce Du Ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškere výrobky aa slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédautí. Provedeni 3d nej

jednoduášího do nejstkvostnějšího. Sozajn kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce mépresoviné vý

robky bescenné. Vše podám jié pvarěcené.ba

= ÚŽAS=
vsbuzují levné ceny mýdel a

svíček firmy:

—Josef Jelínek, 3
s mydlář v Hradci Králové. u

Zvláštnost
závodu:

Osvěččené mýdlo jádrové, úsporné.:Lovandu
lové mýdlo neutrální k holení s mytí inej

citlivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ 8„vůnífalkovou.

Cenniky zdarma a franko.

-dan yšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký zárod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) depo

ručuje se
ku dodání oken ohrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému.fi
guralnímu provedení a

sice 1 8e Šelemým
rámy, stlčení vsasením.

Veíkeré rozpočty, akizay | odborná rada berplatně, bese
vŠÍzávaznosti ka defnitivní objednávce.

ORP“NesčotnájvořejnáIŽpisemnápochra/ná uznání,"Jj

Založeno roku 1836.

Krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
©.k. vojen. a€ úradnlckých ústavá

náměstí Františka Jogefa,
doporučuje se ctěnému obecenstva

kuprovedení==oděvů
engiických

a francouzských nejnověj
ších vzorů.

Tovární sklad jemných sukea
"všeho druhu.Račteprohlédnout!výkladnískříně. očřLiosy

Anglické látky. Peleriny do deště.
Selidní a vzorná oDěříha.
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dort re Jmsertysa počílají Icumě.

Olmova vychásí v pátek v poledne.
A1. on | Aedplatné na čorí roku 3 k 50k

Čislo 20. | obe 5 4 A | V Hradei Králové, dne 15. května 1908, | Ročník XIV.

Pod patronátem buršácké Čapky.
Jakmile dá žid povel, již atojí pobotově

k boji celé pluky socialistů, liberálů, pokrc
kářů, volných myslitelů.

Jedná-li se o boj proti katolické církvi,
zapomenou paši pnocovaní vlastenci na národ
nost, na germanisační akci židovstva, na bor
šácké záštiplné provokace. Vlastenci sejdou se
zcela přátelsky pod jednou střechou s baršáky,
aby v nich nalezli pomocníky v dráždění a
šikanování krve vlastní — českých katolíků.

Proti katolíkům hlaholí pozouny, rozhor
leně vytrahající, že nám jest milejší Řím než
vlast. Nuže, pánové, vy dokazujete zcela zřej
mě, že vám je dražší fanatický boj protikřes
fanský než zájmy národa.

S boršáky se čeští studující radili, jak
POčistit“ univertitu od fakulty theologické.
Pořádán v Praze sjezd volných myslitelů, který
byl spíše židovským sněmem. Německo-židovský
tisk sám se chlubil, še valná většína shromáždě
ných sestávala se šidů. A před těmi lidmi ofici
elní žurnály vlastenecké sekaly komplimenty
až k zemi, jakkoli se pozoalo, jak prapodivně
se zachoval německý delegát sjezdu v příčině
nespravedlivě zbitých Čechů prachatických,

Nyní volali semitové volnomysliteiské
kompanie na ochranu professora Wahrmuands.
Vždyť tento mož má v sobě též část semitské
krve a v útočení proti katolické církvi osvěd
čil kousavost zcela semitskou. Prý ochranou
prof. Wabrmanda bode hájena svoboda vědy,
volné stadium. A všichni liberální buršáci,
nad jichž „stadováním“ tetíkové lomí rakama,
najednou uspoň bouřlivými projevy osvědčují
velikou lásku — k vědě. Kde se najednou
v oich taková touha po vědě vzala?

Wahrmond prýmá míti plnou svoboda
v Šíření vědy, i jestliže by tato čelila proti
úauce katolické. Leč myslící člověk má napřed
rozvážně se přesvědčiti, zdaž povídání Wabr
mondovo skotečnoau vědou bylo. Zneužívání
upiversitní stolice k fanutickým výpadům,
k zesměšňování ideálů posvátných a ke křik
lavým lžem jest znehodnocenim, znenctěním
vědy. A proti takovému kejklířství „vyšších
dachů“ by měli právě vážní aniversitní profee

FEUILLETON
Mučedník.

(M) »Už to je uděláno l«
Ano, už to je uděláno. Český knižní trh je

o jednu kuriositu bohatší. Vyšla perla české lite
ratury, českého Časopisectva, kvarta má svůj ča
sopis. »Svoboda« vyšla ve čtyřech čtyřkách exem
plářů, tisk) ji typografický maestro Dírka na svém
světozaámém sázecím stroji u Hebedů na mandlu,
Tisk její je nádherný, skvostně šmolkově modrý;
aby pak docílilo se effektu, dostupuje modrost ta
blenkytu Čerstvé amodřeného a zešmolkovaného
prádle. Ostelně čerstvé zmodřené, zešmolkované
prádlo jako by Dírkovi při tisku pomáhalo; často
Písmo je. rozmazáno, rozteklé,

Kvarte má svůj časopis! A jaký Česopis|
Světoznámý básník »Milka« uveřejnil v něm svůj
nesmrtelný plod:

Ze školy,

*Teď vzpomínám já na Vás,
ve škole kdyš sedět musím,
neb všiml jsem si Vašich krás
a milovat již umím,

»Svobodac je vedena ve slohu »weltjournalů«,
má úvodní slovo, básnický cestopis +Vzpomínka

Italiis, je antiklerikální článkem »Šíření moru
našich křesťanských ovečeke, satyricky-politioký
Jindrovou básní »Ze schůzee, Alosofickou redakci
vede H., proslulý menšinový pokrokový pracovník;
časopis má volnou tribunu v sasláně článkem
»Můj případe, jest ryze moderní, poněvadě ochájí
antielkohollsmus, nýbrž poctivě blásí ústy básníka:

Nechť se spijsm rudým vínem
před Těšínem, před TůšínemI

soři co nejrázněji protestovati. Wabrmuod po
věstnou svoji urážlivoa knížko slátal na zákla
dě několika bezcenných, nevědeckých pamfletů.
Bám proský vládní list „Kůlnische Zeituog“,
který nikdy katolíkům nepochlebaje, odsoudil
takovou „věda“ zcela rozhodně. Odsoudily vý
pady Wabrmuadovy ijiné listy nekatolické.

A přece hned všecky „pokrokové“ živly
dle přání židů vzhůru. Když chtěl dr. Baxa
projeviti svobodný úsudek o vraždě Hilenero
vě, bylo ma v tom zabráněno. Když professor
Rohling na pražské aoiversitéě začal vědecky
vykládati o židovském Talmudo, byl odstra
něn. A teď pozor na velice zajímavý případ
data zcela novéhol Professor státní reálky ve
Stol. Bělohradu v Uhrách Desider Szabo od
listopadu minulého roku psával články s ten
dencí antisemitskou do katolického listu „Fe
jermegyei Naplo.“ V jednom článka napsal,
že nečiní žádného rozdílu mezi svými žáky
židovskými a nežidovskými a pokračoval:
„Kdyby židé zůstávali stále dětmi, nebyl by
pikdo antisemitoo. Žel, že však dětmi nezů
stávají, nýbrž odrůstají. [ každá ta všemožně
nejnostrannější kritika vůči nim jest orážkou
jejich majestátu. Spráská-li někdo toho nej
ničemnějšího mezi nimi, dá se do křiku také
ten nejpřednější.“ Ieraelští professoři strkali
blavy dohromady a začali o tom rokovati při
poradě za předsednictví ředitele Bely Keleme
na. Také ovšem židovská náboženská obec
měla zvláštní zasedání k vůli onoma článku.
O věci zpraven byl vrchní ředitel školního
obvodu Kare) Varady, meškající v Kaspošváru.
Nařídil telegraficky, aby byl Szabo svého mlsta
zbaven. Leč po návratu domů přece jenom si
vzpomněl, že až příliš neopatrně židům elou
žil. Proto se poněkud opravil; prohlásil, že
Szabo může ve svých přednáškách pokračovati,
ale zároveň zavedl vyšetřování. Ó podrobno
stech podána od židů obsáhlá zpráva ministra
vyučování, pověstnéma Apponyímo.

To dokazuje, že se židé umějí brániti
hned a bodnč důrazně i tehdy, když někdo o
nich pravda pronese, uniž by bylo sabáno na
jádro jejich náboženských názorů. A katolí
kům nemá býti dopřána obrana ani tenkráte,
když drzým a uepoctivým způsobem šlape
jizlivec po základních článcích jejich víey?—————————

Moderním lidem zcela vyhovuje. Ku příkladu
Détinova Marte, absolventka 2. měšťanské třídy,
byla brozné na to hrda, že »její< Dírka je při
tom Časopise redaktorem, hrda byla též krásná
Berta Šnáblova, jíž věnoval »Milka« báseň +Když
kvetly růže.c »Svoboda= vyhovuje i nižším tří
dám, jež se o vydání první, totiž čtyři čtyřkyrvou
a v ústraní je čtou.

Kvarta je hrdinou done,skrz naskrze moderní
třída. Dírka je rozeným organisátorem.

vVíte co, hoši, podruhé vydám aspoň šesta
třicet exemplářů, budu je prodávati po 3 I.r:jce
řích a za výdělek si koupíme kopací míč, Naše
meruna je beztoho už jako bramborale

Druhé číslo vyšlo.
Bylo ještě skvělejší, Dírka překonal sám

sebe. Umyl si při tisku mastné ruce od škubánků,
po nichž zůstaly na prvním číslene nepatrné stopy,
tatíkovi sebral všechen dopisní »korunníe papír a
tiskl. Mandl vrzal pod pádnými gesty Dirkovými,
Jak opíral se o hektogratickou plochu, Číslo
druhé bylo sensační. H. sefezal celý nábožensko
mravní systém vyučovací na padrť, milostné básně
tábly rekyně jich, jak kyselá okurka s lákem, fo
rum zaslání bylo obohaceno kritikou kluka škol
níkova, psa páně ředitelova a protestem proti pro
Cessím, do »Svobody« vrazili kvartání i starého

na »sandvekécha před ním svorně utíkali. Také

exemplářů, jež vytiskl Dírka místo slibovaných
destatřiceti, byl mimořádný — jeden zlatý a dvacet
krejcarů.

»Koupíme si míč brzy«, těšil se Dírka a při
pravoval číslo další. To obobaceno bylo o novou
rubriku uměleckou. Ale nešťastně počel umělecký
kritik »Milka.« Roshněval se před vydáním čísla
s Bertou Šasblovou a skritisoval její blas a braní

Němečtíliberálnía hlavně židovští stadu=
jící dali heslo, že odvážný tupitei katolictva
se wusí se hájiti. Pražští baršáci „ve jménu
vědy“ jsou přitom. A — proto české student
stvo musí poslonchati, aby ukázalo, jak jest
svérázné, svéprávné, volně přemýšlející, Titéž
„volní myslitelé“ němečtí, kteří při své veliká
volnosti sahají na hrdlo vašeho národa, kteří
pro národ náš mají slinu potapy, kteří jsou
zkrátka katany skutečné svobody, najednou
nacbázejí mezi stadenty ochotné dobrovolníky.
Israelité a jejich liberální a pokrokoví ná
hončí pracovali o to, aby v případě potrestání
Wabrmanda vypokla stávka studentstva na
všech rakouských universitách, totiž aby aka
demikové přestali navštěvovati universitní
přednášky. Aby pak český student pro svoje
samostatné, svobodné hledisko nebyl pomlu
ven jako zpátečník, dal se v této příčině za
přáhnooti do jha buršákův. Akademikové čeští
prohlásili, že v případě definitivoího rozbod
nutí Jiberáloích, židovských studujících budou
stávkovati také. Jindy se volá: „Pryč od.
Vídoě! Pryč od Němcůl“ — Při komandu
protikatolickém však se na svéprávnost našeho
národa zapomíná. Syn české katolické matky
tiskoe přátelsky bezohlednou dlaň židovského
burše. „Neue freie Presse“ kowmandaje, proto
v zájmu vlastenectví mají dělati čeští stadenti
židovsko-německým generálům a kaprálům
ochotné kmány.

Tak „brdě a svobodně“ tedy si počínají
čeští akademikové v době, kdy všeněmeští
baršáci banobí všecko české, kdy Němci tak
okázale šlapou po našich jazykových právech,
kdy německo-židovaké krahy vedou tak úporný
boj proti zřízení drahé české university v Brně.
A české studentstvo odhodlalo se vstoupiti do
řad vojska německého bez výbrad, nežádalo
ani, aby za jeho ochotu zuse Němci aspoň za
račili, že nebndou proti spravedlivémo poža
davka drahé české university již protestovati.
Drobá česká universita jest tedy patroě pro
zaslepené stadentetvo menším kalturním po
žadavkemnežhájenínepootívýcha fanatických
výpadů německého prvfessora proti církvi
katolické. Lidé, kteří chtějí ubíjeti surově
svobodu celých národů, kteří chtějí barbarsky
zkracovati zvláště práva celého národa našeho,————Ú
s takovou vervou, že Berta žalovala ne sice u
okresníh> soudu, nýbrž bned u nejvyšší instance
— u svého tatíka,

Poněvadž stížnost nešla obvyklou úřední
cestou, totiž nejdříve prostřednictvím sestry Máli,
pak tety Mici, paní Šnáblové a babičky, byla zá»
mítnuta rázným pohlavkem. Ale stížnost u nej
vyššíbo místa měla ten neblabý následek, že před=
nosta domácího nejvyššího soudu rodiny Snáblovy
stěžoval si u nejvyšší atolice soudní v ústavě, to
tiž u pana ředitele Stoklasy, že nevede se řádný
dozor na časopisy v ústavě vycházející. Zostřena
pozornost, censura pracovala bezvadně, zkonfisko
vala celý náklad šedesáti výtisků čísla čtvrtého a
tak krátký nadějný život zmařile,

=Kdo z vás se jmenuje Milka?« ptal se pan
ředitel Stoklasa,

Oči obrácené na nohatého, v krátkých kal
botách chodícího Puškvorce prozradily rdícího se
patnáctiletého čabouna. »+Podívejmese na Pu
kvorce, milovat už umí, jak píše; ale pravopisně
psáti neumí, Kdybyste si radši umyl rucel

Kdo pak z vás je ten Jindra ?«
Nikdo se ani nehnul.

»Že vás nechém po škole, Puškvorče, kdo to
je? Ať nesedíte v karceru sám.« —

sJe to váš Jindra, pane ředitelil«
Jindra dostal ihned z pídné pravice otcovy

sa své politicko-satyricképráce honorář,
>Dudeš sedět také jak ostatníl«.
A seděli: Dírka, Puškvorec, mladý Stoklasa,

Potěha, Pešula, Plavec v karceru a smolili +arcerní
řeckou práci.

Všichni byli skrašení, jen Dírka ne. »Jenco
vyjdu«, povídal, »já si na ten $Salářní dleadrián
rakouský posvítím. Človéka zavřou na čtyři he
diny a dodají mu sem ani vuřta 6zato mémjim 
dálsti řechou.práci? Nikdy nel Trestofk, když -:



zajisté jsou tyrany a nikoli mušř toužícími po
svobodě. Svoboda nejpřirozenějších práv Ce
lébo lida českého? Ai, tof maličkost; důle
žitější jest pro akademickou mládež zacbrániti
jedoobo cizího štváče, aby mohl besuzdoě
zneuživati svobody k dalšímu zneuctívání vědy
a k dalším strannickým výpadům, Riegře,
Havlíčku, Palacký, dobře že spíte!

Zatím tedy k stávce nedošlo, poněvadž
Vídeň pokynula k zatímnímo klido. Zato však
čeští studnjící s baršáky svolali protestol schůzi
na včerejší den proti „útlaku vědy.“ Jak
vášeň sbratřaje|

Dopis z Prahy,
Nová doprava v Prase. Po jubileu dvaceti

letého psaní a rámusení v novinách došlo ko
nečněpočátkem: letošního května k zabájení
dopravy mezi Starým Městem pražským u
Král. Hradčany pomocí dvou autobusů. Stalo
se tak za slavnostního ruchu na starobylých
Hradčanech, jejichž obyvatelstvo slibovalo si
od jakékoli komonikace splnění tažeb nejtaj
nějších. S nadšením zabájená doprava však ne
trvala dlouho a jest nyní přímo k politování.
Misto slibovaných čtyř Lutobusů jezdí nyní
pouze jediný, který obstarává doprava mezi
dvěma nejpamátnějšími a nejvíce povznesení i
rozkvětu vyžadojícími čtvrtěmi pražskými, Jak
jediný podobný dopravní prostředek může dc
státi podobné veliké úloze, to představiti si
naprosto nelze, a takto si Hradčanští rozřešení
palčivé otázky dopravní také nepředstavovali.
To jest zahájení dopravy pro jméno a pro nic
jiného, ježto celá akce neslouží k uspokojení
ani těch nejideálnějších a oejskromnějších oby
vatelů hradčanských. Chce-li městská rada
pražská přičiniti se, aby mezi oběma městy
byla skutečná, potřebám obyvatelstva vyhovu
jící a elektrickým podnikům se vyplácející dc
prava, mosí Se outně postarati o dostatečný

* počet aatobasů, poněvadž jeden — naprosto
nestačí.

Se zavedením dopravy autobusové ze Sta
rého Města na Hradčany byla zastavena zár.
veň i doprava přes Karlův most motorovými
vozy po dvou a půl roka trvající činnosti. Ve
dení spodní, které bylo zřízeno proto, poněvadž
vrchní vedení bylo by malebný vzhled mostu
Karlova poškodilo, nikterak se neosvědčilo a
starobyléma mosta tomuto v podstatě velice
uškodilo. Kdo zná, jak vypadal Karlův wost
kamenný před zavedením dopravy vozy elek
trické dráhy, a kdo zná, jak vypadá nyní,
Dajimé u sousoší, kde jsou kvádry zábradlí od
neustálého otřásání ohromně těžkých vozů přímo
uvolaěny, musí se vy-loviti 8 uspokojenitm, ša
nesmysloá ta vozba byla zastavena. Kdyby
správní rada elektrických podniků byla 1avedla
po mostě Karlově dopravu vozy té formy a
tvaru, jaké projíždějí v jiných městech, totiž
vozy menšími a lebčími, mobla doprava zůstati
a mosta nebyla by uškodila. Správní rada však
zvolila k dopravě přes Karlův most typy vvzů
přímo předpotopních, ohromně těžké a veliké,
které působily velmi škodlivě ve dvojím smwěro:
poškozovaly jednak most, jednak spodní vedení,
jež bylo nutuo neustále spravovati. Noc jak
Doc po celou dobu půltřetího roku, co toto—————————————
lepí pytlíky, přinese s1 ještě peníze domů a my?
My si přineseme blad le

A skutečně, jakmile vyšel Dirka (ono vlastné
to jakmile bylo až v druhém pololetí), vydal obr
něný protest v nově obnoveném časopisu »Svo
bodé«, z něhož vyjímáme: »Častokráte dostalo se
mi důtky, která bolela a ranila, ale ránu tu mi
moje pečlivá Marta svým spartánským chováním
zbojila; nyní všsk přiznávám se, že mi při tak
krutém pokárání, pokárání otrockém, hodném
člověka jako je ten známý karabáčník jako je pan
c. k. ředitel Stoklasa, zasazene byla rána nezho
jitelná, nezacelitelná. O jednoho z'raceného čic
věka, o jednoho proletáře gymnasijního více“
Jistě stihne mne smrt, budu muset vyjíti z gym
nasia| Jisté stihne mne zákonná známka z mravů
— s můj otec, který bohužel zaslepen je kleri
kálním a byrokratickým štvaním, dá mne na šev
covství. Nechci se chlubiti, ale pravím tolik, že
cítím tolik duševních sil v sobě, že bych mohl ty
karabáčníky naše zničiti, to však oni pochopili,
vzali mi půdu pod nohama, jsem zničen. Místo
zastáncem svých spolužáků budu ševcem, místo
tlučení do zastaralých copatých řádů budu tlouci
cvoky do starých škrampů. Půjdu, půjdu s myslí
brdinnou, nebojím se pekla, nebojím se ani ver
páakul Mějte se dobře, soudruzi v utrpení le

Labutí píseň redaktora Dírky skončila sku
tečné na verpánku. Nebojí se ani pekla, ani ver
pánku, ele potěbu svého tatíka se brozí a dělá
dobrotu

Pečlivá jeho Marta, frekvententka třetí tříd
měšťanské školy, zpívá mu na potkanou: »Já byc
si ševce nevzala«, a vodí se mu s nobatým Pu
škvorcem. Dírka za to furientsky kouří před pro
fessory, je samostatný, disciplínou středoškolskou
nevázený — ševcovský učedník, — Inu mučedník|

spojení trvalo, přicházeli dělníci, vytrhali dlažbu
a apravovalí spodní vedení, které tímto spů
sobem nesmírně se zdražilo. „Obnova“ byla je
diným z listů českých, jež neopomíjela apo
sorňovati ua škodlivost elektrické dopravy po
mostě Karlově, až konečně tato byla zastavena,
když byly vymrhány přímo nesmírné sponsty
peněz na neustálé její spravování.

. Kéž pánům na Staroměstské radnici pražeké
jsou tato fakta výstrahou před podobnými, ne
dosti promyšlenými obecními podniky, jimiž
pražeké poplatnictvo neustále jest bičováno!

» +
*

Nehotovost výstavy. S veškerým důrasemmu
síme vytknoutí úšasnou nehotovost jubilejní vý
stavy pražské, což zatlačuje do pozadí všechny
obvyklé události týdenaí. Jest skotečně s po
divem, ze architekti výstavní mobli tak leda
byle, ba lebkomyslně hřešiti oa dobrou vůli
výkonného výboru výstavoího,že ředitel výstavy
vládní rada Hotowetz.nepostaral se, aby vý
stava v den svého zahájení alespoň čestně se
representovala. Ovšem, architekti výstavní ce
měli dosti na tom, že valná část budov pouze
z polovice jest hotova; oni přidělali si práci
ještě větší různými věcmi, bez nichž výstava
skvěle byla by se obešla. Jednou z těchto jest
úplně zbytečné a neomluvitelné zboření krá
lovského pavilonu v ústřední síni průmyslo
vého paláce, svědka to mnoha nezapomenu
tolných slavnostních okamžiků výstav minu
lých. Pavilon tento, v němž stanul sám císař u
král František Josef, neměl býti abořen, jeho
odstranění nagvali sluší činem vandalským a van
dalstvím také zůstane.

Výstavní architekti měli si rozmysliti,
nežli provedli čia tak neprozřetelný, tím více,
že do doů zahájení výstavy nepostarali se o
náhradu, ba nemobli vůbec postarati se pro
naprostý nedostatek času. Královský pavilon
zvedal se ušleobtile v paláci průmyslovém, jsa
koranou výzdoby, jeho ústřední síně vhodnou
a spapilou, a každý, kdo spatří, co výstavní
architekti na jeho místě zbudovali, zúplna te
prve ocení, jak nepromyšleným činem bylo
jeho zbourání.

Jest snad v paměti čtenářů novin výrok,
učiněný panovníkem v Praze u příležitosti
poslední jeho návštěvy, znějící: „Jen když to
není žáduá eecessel“ Z výroku lze snadně od
voditi, že punovníku, jebož umělecký cit, jak
známo, skvěle jest vytříben, gecesse 86 neza
mlouvá. Za to zamlonvá se výstavním archi
tektům, jichž díla, některé výstavní budovy,
jsou přímo útokem na lidský cít! Řešení se
cessních budov vyžadaje velikou zběblost a
skušenost architektonickou u nedá se odbýti
nějakým odkonkáním různých návrhů a plánů
secessních stodol v věmeckých a zabravičních
vůbec časopisech. Různé výstřednosti stavební
nelze přece nazvati architekturou moderní doby,
jako nelze nazvati groteskní klobouky někte
rých výstředních dam, chodících po pražských
promenádách, slušnou ženskou modou, pořád
ných žen důstojnou. Architektora jako vrcholný
výtvor umění stavitelského vyžaduje velikých
vědomostí a výzbroje přímo exaktních věd,
aby všestranně vyzbrojen mohl woderní archi
tekt tvořiti nové a nové, a nikoli kopirovati
Špatné vzory z různých okreslených architekto
nických illustrací, čímž povstávají konečuě
stavební nestvůry,

S obdivem patřili jsme na zahájenou ju
bilejní výstavu v roce 1891, s obavou vstoupili
jsme do letošní výstavy jubilejní, ani z poloviny
hotové! Kéž rozhodující činitelé vezmou si
z neblahéh. současného stavu výstavy poučení
a bledí napraviti všemožným úsilím velikou
chybu spáchanou, aby tí, kdož do výstavy za
vítají, mohli za vstapné také něco viděti!

Obrana.
© ov. Janu Nepomuckém již zase

„s hlubokou nčeností“ rozjímají lidé, kteří by
si napřed měli zjeduati obstojnoa znalost
aspoň nejdůležitějších události z dějin našeho
národa. „Český Učitel“, který z veliké znalosti
Husa ještě před několika lety doporučoval
koupi podvodnéhbopamfletu „Pogiova“ o Husovi,
zasedl též 13, t. m. pa sondnou stolici nad
církví katolickou, rozhoduje o existenci av.
Jana. Prý věda historická (a mesi bistoriky i
ultrakatolický W. W. Tomek) dokázala nad
slunce jasněji, že žil ve skutečnosti jen jediný
Jan z Pomuku, ten že nebyl žádnou svatou
osobností za živa, če byl utopen pro něco ji
ného než pro zpověď české královny a Žes0u
časníci o tomto historickém Janu jinak mlavili,
neš pozdější legendy. — A proto jen sekat
do těch „klerikálních“ výmyslů! „Mlavpravdu“
volá patbeticky orgán organisovaných jiš nad
jsem svého ubobého článku a radí učitelstva,
ak t>to má k dětem o našem světci mloviti.

„Mluv pravdul“ voláme naopak my vůčí

pntel Uboták, který tak mélo z bistorie sv.ana sná, odvužnje se poučovati jiné. Nestydatou

lí na př. jest tvrzení, še sám Tomek dokazoval,
že byl Jan z Pomuko jediný a še nsš světec
nebyl svatou osob.ostí. Naopak Tomek sám ve
své poznámce v dějinách měste Prahy domnívá
ge, še ezistovalí Janové dva. Četl jsi, Iháři, místo
to? A jestliše jsi ani toho nečetl, jak smíš
drze sám poukazovati na výzkumy vědecké?
Plšeš, še důkazy vědecké proti +frkvi jsou
„tak pfesny, určity a závažny, že jen nevzdě
Janec může je popírati a znevažovati. Ale
církev je popírá a znevašuje.“ A teď kdo jest
vlastně novsdělanec? Myslíme, že člověk, který
prozrazoje velikuu —gooranciv příčině Jitera
tary jak katolické tak nekatolické o av. Jano
Nep. Nikoli Tomek, ale právě katolický historik
Fr. Štědrý dokazuje v pilně sepsaném a blu
boce promyšleném díle, že byl Jan Nepomacký
(čili z Pomuku) jediný. Tak tedy církev vě
decké důvody „popírá a znevažaje“, Slyšel jsi
aspoň někdy, „bistorický kritiku“, o spise
Štědrého? A kdybys jej byl četl, nemohl bys
sekati mečem do fantastických vidin, které se
zlíbly v tvojí vlastní hlavě, Znamevitébo kul
torního vůdce má pokrokové učitelstvo, které
místo vlastního svobodného stadia papooškuje
newyslivé fráze po svém vychovateli. A odkud
slovutný pisatel vyzkoumal „bezpečně, zaru
čeně“, žo nebyl umačen sv. Jan pro zachování
zpovědního tajemství a že současníci jinak o
mučedníkovi mluvili než pozdější zprávy?

Proti „pravdě“ má prý církev pouze ne
zaručené pověsti „a má prý živý jazyk.“ Kde
jste zas tuhle sebral? Snad jste historii toho
jazyka prozkoumal na základě — sprostých a
lživých veršů Macbarových. „Historiku“, my
tvrdíme zcel» určitě, že by] nalezen nepora
Šený jazyk ov. Jana. Snad jsta se popletl
lbaním Macharovým o jednom řečníku z Malé
Strany. Jaká nyní jest podoba nalezeného ja
zyku, O tow vám mohou podati zpráva ti lidé,
kteří místo skládání záštiplných bajek jdou 60
na ten posvátný ostatek podívat.

Radíte učitelstva, co má dětem o sv, Janu
vykládat.. Zapomněl jste dodati, že by bylo
též povinností vylíčiti před dětmi kanonický
proces, zcela zaručené a mnohými přísahami
poctivýcha inteligentních lidí stvrzenéudálosti,
jež zjištěny po utevření hrobu světcova. A tomu
právé se pokrokáři vyhýbají, jak jen mohou.
A právě ty podivahodné objevy (a nikoli ne
zaručené pověsti) přiměly církev k prohlášení
sv. Jana za světce. Podrohé si trochu aspoň
jednou přečtěte to, proti čemu chcete si péro
nabronaiti, Vybnete se tak zbytečné blamáži.

stických předsu
napadána.

Jadrně, s pravou odboroou znalostí pojednává
zde spisovatel o vsniku, povaze a účelu inkvisice
církevní, zvláště pak © španělské, dc
týkaje se též kruté nesnášelivosti církve lutherské
a kalvínské, .

Stran 89. — (ona 24 hal. Íranko.

Při hromadných objednávkách značná slova.

Objedsávky vyřídí

administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

ků, jimiš jest církev nespravedlivě

který podal br. KolovratBaron Beck ladil jak
mohl na všech stranách k přijetí piloosti ná
vrbu. V debatě o pilném návrbu pravil bar.
Beck, že vláda má pevnou roku a pevnou vůli
očiniti pořádek. Nutnost jazykového zákona
usnává se všude. Hlasovati o předloze bade
skušebním kamenem a při něm 80 pozná,které
strany mají smysl pro potřeby a zdárný rosvoj
státu. A vyhrál zase bar, Beek. Pilnost návrhu
řijata 240 hlasy ze 4l0, tedy více než *,.
4 demokrati a čeští radikálové hlasovali

proti. Národní klub usnesl se hlasovati pro
pilnost. V mledočeském klabu doporačeno
členům, aby pro vojenské předlohy blesovalí,



Státnt rozpočet dle přání předsedů klubů má

zasedání sněmovny.
Německé liberální strany badou podporo

vat požedarky Němců z Čech ohledně -otácky
jazykové a o podpora badou prý požádání i
křesť. svciálové. Deputace něm. poslanců z Čech
snova v té příčině naléhala na ministerského
předseda bar. Becka. — Němci se zase apokojili.
Něm.ministrem krajanem jmenován starý známý
„přítel“ Čechů Prade.

Po pobřbu posl. dr. Herolda, který se
konal v Praze za veliké slávy — súčastnili se
bo iministři dr. Fiedler, Prášek, Ebeubocb,
mnoho poslanců všech stran, promluveno při
pohostění poslanců více výzoamuých řečí. Císař
dal vvsloziti vdově dra. Herolda soastrast.

Česká Národní rada problásila, že 4 0
hledem na protičeské ngitace jest mravní po
vinností Čechů, aby neúčastnili se německého
jubilejního průvodu ve Vídni.

Židovskc=něm. listy rozbonřily všecko po
krokové studentstvo, aby na obranu pověstného
pr.f. Wahbriaoda zobájilo stávku. Ale Benáty
všech rakouských oniverait varojí studentstvo
před takovým nepředloženým jednáním a
3 nimi různé vynikající osobnosti ze všech
stran. Ze stávky sotva co už bade.

Sitoace v Charvatska tezohledností bar.
Ravcha jest nejvýš napjata. Maďaron Raach
chce adusit každý projev nespojenosti s nyuější
vládou. Záhřebská universita zavřena a stu
denti rozprchli se po universitách rakooských;
v Praze se jich dalo aapsati na české uoiver
sité přes dvě stě.

Poznaňský ústřední volební výbor polský
ohlásil voličstvu polskému, že uzavřen opětné
volební kompromis s katolickým středem ně
meckým. Takto můře katolický střed získati
přes 20 nových mandátů. Kompromis tento
přišel vládě velmi nevbod; ta rozbití spolko
polského s katolickým středem počítala za
Bejvětší vítězství své protipolské politiky.

V raské damě mnozí řečníci obražovali
se proti připouštění židů ke slažbě v raské
armádě problašujíce, že židé jsou mezi vojskem
šivlem Škodlivým a rozkludným.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čeralleva. Schůzi velice krásnou měla

naše Jednota minulou neděli. Přednášeli vlp. J. L.
Petrásek o organisaci katol. mládeže, dp. J. My
nařík otémže a o zřízení politickém okresním, p.
MUDr. Aru. Pekař o sociálním postavení některých
stavů. Přednášky byly hlučné applandovány. Při
blásilo se nových členů apolku 16 — i pro orga
nisaci mládeže, mnoho členů přistoupilo k „Cba
ritě“, pojednáno o pouti na Sv. Horu, o návětěvé
jubilejní výstavy a kursu královébradeckém v
červenci. — Učioěna veliká společná objednávka
uhlí 4 shromáždění 8 povděkem přijali zprávu 0
příštích přednáškách svých příznivců mimoosadních.
Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
J. B. M. dr. Jes. Donbrava uděluje

sv. biřmování 18. května v Jeřicích, 19. v Lan
žově, 20. v Hněvčevsí, 21. a 22. v Nechanicích, 23.
ve Vel. Petrovicích.

Osmidenní výroční pobošnost v ne
minářském kostele sv. Jama Nep. počne
ee dne 15. £. m. o 5. hod. odpol. úvodním ká
záním, po němí budou litanie 8 požehnáním.
V den sv. Jana Nep. badou od páté hodiny ranní
až do hodiny osmé v seminářském kostele alou
šeoy tiché mše av.; v 8 hodin bude kázání ně
mevké, po němž zavítá sem processí z biskupského
chrámu Páně sv. Ducha, načež následuje tichá mše
8v., tak zvaná „devátá“. Slavné služby Boží počoou
o 10. hodině kázáním českým v kostele, a bude-li
povětrnost přísniva, také venku před kostelem. —
Ve všední dny po celou oktávu budou zde každo
denně slouženy tiché mše av. od 5. až do 8. hod.
rapní. V neděli dne 17. t. m. bude v 8 hodin
kázání a po-něm měe av. 08'/, hod. — Ve středu
a pátek bude obvyklá fandata v 8 hodin. — V den
ov. Jana Nep. bude ve 4 hod. odpoledne kázání,

p něm litanie s požehnáním Nejsv. Svát. Oltářní.e všecky pak ostatní doy, všední i zasvěcené
bude tatáž pobožnost o půlšesté bod. odpolední
a ukončí se v poslední den oktávy (v sobotu)
zpěvem ambrosiánským „Tebe Boba ohválíme.“ —

e středa v 6 hodin ráno bude slouženo alavné
reguiem sa + Marii Schlanfovou, po němž ti chudí
zdejší, kteří při celé měi sv. badou přítomní a
sa zemřelou, jakož i jiné dobrodince vábošnů se
pomodlí, budou s fandací, týmiž dobrodinol salo
žených, v oratoří ibned po mši ev. almožnon

podání — Rovněš ve čtvrtek bude slonženo v 6din reguiem sa + Jana Teichla, bývalého zdej
šího rektora a kanovníka. Po regalem bude opět
v oratoři rozdávána almužna těm chudým zdejším,
kteří při celé můj av. přítomní badou a za něbo
i Jiné dobrodince se pomodlí. — Protože dle vůle
zakladatelů těchto fandací mají býti chalí, kteří

chtějí býti poděleni, přítomní celé mši av.,
a jelikož se stávalo, že této podmínce jenom někteří
vyhověli, ale k rozdělování almužen se jich sešlo
velmi maobo, čímž ovšem ti, kteří při reguiích
byli přítomní, byli zkrácení, bude vždy almažna
dávána jenom tém, kteří této podmínce vyhoví.
Proto: jak ve středu, tak i v následující čtvrtek
přiblas se každý chudý, který na almužnu nároky
činí, v seminářské fortně o lístek, a to přede měl
8v.; po mši se pak lístkem v oratoři vykáže. —
Každý však musí přijíti před G, hod. ranní, jelikož
mezi mší av, lístky. vydávány nebučou! — Thema
kázání v letošní oktávě svatojanské: „Osmero bla
boalavenství v životě ev. Jana Nepomackého.“
(Cyklus kázání).

Pre řádné schůze městského
zastupitelstva v Hradci Králové, jež od
bývána bude v pátek, dne 16. května 1908 o 3.
bodině odpolední v zasedací síni městského zasta
pitelstva. 1. Zpráva a návrhy revisního odboru
stran vyřízení účtů obecních důchodů, ústavů,
fondů a nadací za rok 1906. 2. Zadá se vybírání
dávky z vlasu od 16. květaa 1908 do 31. prosince
1908. 3. Zadá se vybírání dávky z piva od 16.
května 1908 du 15. května 1909. 4 Zadá 80 vy
bírání dávky z libovin od 18. červoa 1908 do 31.
prosince 1908. 5. Návrh na změnu usnesení měst
ského zastupiteletva ze dne 265.února 1908, čís.
prot 1627 stran výše dávky z lihovin, k jejímuž
vybírání od 1. ledna 1909 do 31. prosince 1914
vyžádáno býti iá svolení zemského výboru. 6.
Vyřízení rozpočtu na rok 1908 a žádostí s ním
souvisejících.

Z Klieperova divadle. „Vodopád
Gieasbach“ a „Šrážka vlaků“ od K. Horkého. Se
bralo doo 9. května sdražení „Tyl“. „Vodopád
G:esabach“, báseň v jednom dějství, líčí nám br
dinku Elišku, která odmítla virtnosa houslistu
Šlechtu, bojíc se genia; Šlechta zraní si ruku
(ale nezapomene se dáti dříve dobře pojistit a pak
vybrat pojistné jako by přišel k úraza), vrací se
k Elišce, která se zatím provdala za konsula Ber
vice. Ten kdesi na drahém konci avěta, před pěti
již lety, zmocnil 8e dopisu Šlechtova, v němž oa
(Bůb ví proč) doznává, že nepřišel k úrazu, nýbrž
Že sám se zranil. Nyní využívá toho Bervic, aby
donutil Šlechta k odchodu do ciziny; Šlechta pak
přizná se Elišce, že je vlastně podvodníkem. A
tento podvod uvede Elišku do takového vytržení,
že se vrhne do propasti. Starý, k omrzení opo
ulonchaný sujet manželské nevěry, oděný novou
dekorací, spestřený kurivsními historkami — ale
nepravdivý, nepravdivý až běda. Že by se Eliška
„bála genia“, to je prostě nesmysl, zkušenosti od
porující. Nemožnou je historie s dopisem — a
nejméně logickým je konec; překvapí vás, to je
pravda — ba spíše zůstaví vás v úžasu, že se
ptáte: Proč vlastně vrhla se Eliška do propasti?
Jaký prospěch pro Šlechtu, nebo pro ni? A pro
efekty susd nebylo nutno chodit až do Švýcar.
Jako bychom u nás neměli hory, vodopády, Šin
deláře a králíky, Ovšem je nesmírně dojemné, kdyš
déda Šindelář za scenou abíjí rakvičku . . . pro
králíká,... a to vnakne Elišce myšlenkuna srort.
To jsou asi hlavní vady kusu. Přednosti jsou tyto:
pěkoý, až na malé výjimky plynný verš, jenž ae
dobře poslouchá; kresba náladově velmi zdařilá a
některá místa poeticky neobyčejně cenná. A proto,
necháte-li se uvésti dějem. nerozbíráte-li jeho chyby
a nemožnosti, může ve vás „Giessabach“ zanechati
dobrý dojem. U nás přispívalo k nému mistrné
podání hlavních rolí; pí. Paulová (Eliška) vžila
se do své role úplně a hlabace procítěnou brou
uchvátila všeobecně; těžší úlobu měl p. Paul
(Šlechta), ale jeho talent snadně překonal obtíže.
Z ostatních líbil ae mi svou přirozenou brou p.
Dvořák v úloze dobráckého Šindeláře. Drama bylo
zoamenitě pastudováno. V nových dekoracích bylo
by si přátilepšíperspektivy; avětelnéefektybyly
místy svláště dobré pro sklenáře. — O „Srážce
vlaků“ nechci se šířiti. Je to bezcenná fraška,
která může sice způsobiti o Sylvestru mnoho
smíchu, ale na opravdovou srénu se nehodí. —
Orchestrální sdružení tužilo se dosti; musí však
přesně začínati a voliti kratší vložky, abyae před
stavení neprotahovalo přes Li hodio. Dr. Aliguis.

Z knihovny a čítárny městského
růmyslového musea v Hradec! Král.

dubnu navštívilo čítárnu v 10 přístupných
dvoubodinách 620 osob. V čítároě vydáno na
418 žádanek 207 odb. spisů a 293 předlobových
děl s 18.462 jednotlivými předlobami. Domů za
půjčeno v místě 217 osobám 202 avasky knih a
860 předloh. Do okolí 9 osobám 19 svasků a 334
předloh. Od května jest čítárna otevřena i ve
středu od 4- 6 hodin odpol. Nově vykládá se:
„Árchiv fr Buchbinderei.“ — Do kursu 0 pojiš
fování nemocenském a úrazovém přihlásilo se na
40 účastníků; jest tedy odbývání jeho zajištěno.
Doba oznámí se přihlášeným písemně. Druhý kurs
pro intarsování dřeva odbývati se bude v červnu.
Přihlášky přijímá řiditelství musea.

Slabá paměť Proslulý předseda pokro
kového klubu p. dr. Klampar prohlásil v silácky po
vedeném saslánu, še p. kandidát professary Prchlílk
nedal návrh k pořádání schůze proti klerikálním
útokům na škola, že týšnenavětěvuje schůzí klubn,
že není asi Členem
votoého p. předsedu, že je jeho poviaností, aby

aspoň sám si přečetl uveřejněnou bilanci o celo
roční práci klaborní „v Osvětě lida“ č. 88. ze dne
4. dubna 1908 a vypořádal si příslušný dčet a pi
Batelem této správy, z níž vysvítá, že p. Prchlík
je již professorem, že byl ve va'né hromadě 31.
března t. r., že navrhoval něco jménem výboru
literárního odboru klubu a že dalším návrhem
p. Prchlíka, die nešťastně aspoň stylisovené zprávy
novinářské, bylo uspořádání protiklerikální echůze.
Můžeme enad věřiti, že úřední orgán přiváší po
ctivé správy o klabovní práci, a nemáme povio
nost, abychom referát „Osvěty lidu“ podrobovali
nějakému vyšetřování, zdaž tvrzení spočívá na
pravdě. Jestliže snad referáty „Osvěty lidu“ ně
kterému čleou klubu škodí, nejsme za to zod
povědoi my, když sdělení „Osvěty lidu“ využi
jeme ku příslušným dedakcim. Nebudeme závoditi
se sl. předaedojctvem pokrokového klubu v hru
bých slovních výrazech — v tom obledu pokro
káři jsou nepřekonatelní — a upokojíme ge tím,
že jsme mu dokázali igaoranci v tom, čím proti

Pan Prchlík opravuje: Ctěnýpane
redaktore! Žádám Vás, byste na základě $. 19.
tisk. z. v zájmu pravdy uveřejnil na témž místě
s týmiž písmeny, jako byla zpráva ve Vašem listě
ze dne 8. května t. r. č. 19., oadepsaná „Proti
klerikálníma útlaku ve škole“ .... ., tuto opra
vu: L.) není pravda, že kandidut professury nu
reálce, František Prchlík, navrhl v Pokrokovém
klubu protestní schůzi, nýbrž 2.) je pravda, že
návrh na p.řádání této schůze vyšel z výboru
Pokrokového klubu, v němž týž nozasedá a jehož
schůzí se po delší dobu ani neúčastnil, tím méně
pak nějaký návrhučinil, nebo nějak v té věci spo
lopůsobil. V úctě Frant Prchlík. V Hradci Králové
dne 13. května 1908.

„Uuvěta lída“ dne 4. dabna v delším
referátě o činnosti Pokrokovéh> klabu v Hradci
Králové otiskla do slova a do písmene tato slo
va: Pan prof. Prehlík referoval pak o účelech za
loženého literárního odboru a navrhl jménem vý
boru, aby členové tohoto odboru platili 20 hal.
měsíčního příspěvku, což rovněž jednoblasné schvá
leno. Dalším návrhem, bylo uspořádání veřejné
protestní schůze lidu v Hradci Králové proti kle
rikálním útokůw na svobodu školy a učitelstva.
Návrh tento došel jednohlasného schválení a uspo
řádání schůze aloženo zvolenéma výboru.

+ Karel Brož. Bývalý zasloužilý ředitel
zdejší c. k. reálky, upřímný a bdělý přítel mlá
deže, osvédčený paedagog zemřel náhle 9. t. m.
jako ředitel reálky v Praze-VII. Zesnulý v po
sledním čase horlivé se staral o rychlení stavby
nové reálky v Holešovicích-Babnech, kde se po
čalo vyučovati od 2. škol. pololetí. Pohřeb jeho
konal se za velice četné účasti zvláště z krahů
intelligence dne 13. t. m. na hřbitov Olšanský.
Z Hradce Král. k pobťbu se dostavili p. ředitel
Libický a p. dr. Hruška.

Schůze městské rady dne 11. května.
Žádost p. V. Bigla za pronájem travin, jež dosud
najaty měl, vyřídí se při dražbě travin. — Vsato
bylo oa vědomí, že p. Ervinu Frioklovi, obchod
vedvucímu, uděleno bylo povolení ku výčepu a
drobnému prodeji pálených lihových nápojů v domě
čp. 163. — Žádost p. Jindř. Komárka o koncessi
vinárnickou pro dům čp. 142 předloží se živoost.
odboru. — Vzata byla na vědomí zpráva p. měst,
zvěrolékaře o výsledku prohlídky vozův a závodů
mlékařských v měsíci dubnu t. r. Průměrně denně
bylo prodáno 2348 1 mléka dobrého, 486 | sbíra
ného a 324 | smetany. — Vzato bylo na vědomí
dobrozdání technické kanceláře o vzniku výbuchu
v kamnech bytu p. Jos. Růžičky v obecním domě
čp. 89 a dále, še c. k. místodržitelství, zavádějíc
řízení vodoprávní a vyvlastňovací o projektu úpravy
spojené Orlice v trati 00 až 04 při ústí její do
Labe, ustanovuje místoí fizení na den 25. května
1908; místníbo řízení tobo sůčastoí Be za město
pp starosta u měst. radní Russ — Projekt ten
8 pomůckami vyvlastňovacími, jakoá i plán o vý
kupa pozemků, jež expropriovány mají býti, vy
loženy jsou k nablédnutí v úředních hodinách
v městské teobnické kanceláři, — Opatření 8e u
činí, by v době vyučování v budově obecných a
měšťanských škol byly otevřeny vždy mimo vchod
hlavoí i vchody proti scbodišti pro přídad paniky.
— Béře se na vědomí, že okresní výbor schválil
koupi pozemků č. kat, 279 a 281 v NovémHradci
Králové ve výměře 1 j. 581 čtv. sáh k rozšíření
lesního majetku a správa městského zahradníka o
ničení housenek, konaném pod jeho dozorem.

Valná hromada „Spolku českých
průmyslníků textilních“ odbývalase mi
nalou neděli v aule obchodní akademie sa veliké
účasti. Sobůzi zabájil předseda spolku císařský
rada Jos. Bartoň, uvítav přítomné, zejména pří
tomné hosty. Dr. Batěk uvítal člony jménem měst.
rady a sdělil, že podáno již přes 8000 petic pro
sřízení čes. obchod. komory v Hradci Králové. —
Přijate též v tom smyslo resoluce. Vyšloveno přání,

sulátu v Praze. Konstatována malehatá potřeba.
aby vláda co nejdříve zřídila „Vydší pri
myslovou škola textiiní.“ — Po vykonaných fol
bách následoval banket v Grandhotelo, kdežpro
peseny přípitky. Na národní účely vybráno sdo:
450 koru. ,



wu. Počinajíc dnem otevření aš do uzavření jo
bilejní výstavy, pořádané Pražskou obehodní a
Zivnostenskoa komorou, budou vydávány pro nárětě
vovatele této výstavy snížené zpáteční lístky do
Prahy rak. záp. dráhy za následující oeny: Z
Hradce Králové přes Velký Osek do Prahy rak.
sev.-záp. dráby I. třída K 1560, II. třída K 1070,

také jako vstapní lístky pro jednu návštěvu ju
bilejní výstavy. Doba platnosti těchto jízdních
lMetkůobnáší 5 dol, počítajíc v to den, kdy byly
koupeny. Platnost jich přestává půlnocí pátého
dne. Zpáteční lístky opravňají jeak použití vlaků
osobních. Rychlovlaků nesmí býti použito ani proti
doplacení. V neděli a o svátcích jest však použití
rychlíku čís. 2 aneb rychlíku následního v připo
jení k osobnímu vlaku čís. 402, z Praby rak.
Sovero-západní dr. odjíždějícímu, dovoleno, a
sice do stanic na trati Velký Osek Golčův Jeníkov
doplacením rozdílu mezi normální cenou vlaku
osobního a rychlovlaku. Pokud trvá platnost těchto
zpátečních lístků, lze jízdu oa cestě do Prahy i
nazpět jednou přerušiti. Snížené zpáteční lístky.
jest nutno při vetaju do výstavy dáti razítkem
(P 1908 K)označiti. Vykáže-li se cestující při zpá
teční jízdě lístkem, na němž není razítka výstav
níbo, doplatí dle sazební tabulky rozdíl mezi jedno
duchou cenou rycblíkovou a dvojnásobnou cenou
vlaku osobního. Pro děti nepovoluje se jiná sleva,
než jest v tarifa již obsažená (poloviční lístek při
osobním vlakno).

II. místní výstavka učedníckých
prací v Hradel Králové pořádácabude ve
dnech od 6.—12. července 1908 v kreslírně c. k.
vyšší reálné školy za součinnosti městského prů
myslového musea, pokračovací školy průmyslové,
místních a okolních společenstev. Ve achůzi zá
stupců společenstev, dne 3. t. m. konané, zvoleni
se zástupců lěchtu korporací do výboru pp.: za
předsedu Aot. Libický, ©. k. řiditel reálky a po
kračovací školy prům., za místopředsedu Jan
Rabas, uměl. zámečník, za referenta Mil. Oehm,
odb. učitel a tajemník prům. musea, za zapisova
tele p. Joa. Huňáček, odb. učitel a mistr krej
čovský, za pokladníka p. Hugo Pávek, prof. c. k.
odb. školy a komisař III. živn. spol. — Výstavky
mohou se súčastniti učňové, kteří se nalézají nej
méně 6 měsíců v učení, jakož i ti pomocníci, kteří
letos obdrželi za vyučenou. Mimo umfatní spole
Čenstva usnesla 86 i společenstva v Třebechovi
cích, Plotištích, Černilově, Pouchově, Kuklenách
Předměřicích, že sůčastní Be učhové výstavky. —
Význam výstavek těchto byl všeobecně uznán
jako nejvhodnější prostředek ku zdokonalení do
rosta živnostenského po stránce mravní i prak
tické, proto naděje Be výbor výstavní, že
podnik tento najde hmotné i morální podpory u
všech činitelův, jimž pokrok avzdělání živnosten
skéko dorostu leží na srdci. — Výstavka vedena
bade dle pravidel c. k. ministerstva obchodu.
První cenou poctěné práce zaslány budou na ú
střední výstavu učednických prací vPraze v srpnu
pořádanou na výstavě jubilejní. — Všechny pp.
mistry účastněných společenstev žádáme, aby u
možnili svým nčňům účast na projektované výstavě.

Valná hromada „Dobročínnéhoko
mitétu dam“ v Hradel Králové konatise
bude dne 20. května o 3. hod. odpolední v míst
nostech „Rudolfina.“ Ku této valné hromadě ae
tímto místo všeho jiného oznámení uctivě svou
všichni p. t. přispívající členové ačlenkyně spolku.

Na sociální kurs, který pořádánbude
ve dnech 12,—19. července, dobrotivě věnovali
účastníkům na knihy: vldp. Bambas, professor
v Příbrami 10 K, sl. družstvo „Vlast“ « jednota
katolických tovaryšů v Praze brožury. Nejmeno
vaný dárce věnoval 2 K. Prosí se o laskavé pří
apěvky a kniby na adressu jednatele Jos. Poláka
v Hradci Králové v Adalbertinu.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Vabledem ku snížení sazby bankou rakousko
uherskou usnesla 80 správní rada v poslední své
schůzi sníšiti od 15. t. m. úrok se vkladních kní

šek na 4%, až do dalšího ustanovení.
Spořitelna Kraleohradocká. V měsíci

dubnu 1908 uloženo na vkladní knížky K 152.781-63,
vybráno K 190.789 03, vklady koncem dubna 19 08
K 12,490.803-19, na oypotéky půjčeno K 19.400 —,
placeno K 166.424:49, na bypotékéch koncem
dabna K 9,514.729-82, cenných papírů v zásobě
K 3,188.0J0'"—, uložené přebytky K 1,707,880'17.

Na vzdělání KR dítek veVídníjazykem mateřským přispělo se v březnu spolku
Komenský“ ve VídniV./1. Margaretenstrasse 100,

klecí vydržuje 2 obecné školy, 2 opatrovny a 6jazykových škol, v pol. okr. královéhradeckém:
Hradec Král. Věeob. úvěrní společnost20 K, Stol.
epolečnost „PánůKmotrů“ u Košťálů 7 K, J. Urban
10 K, Odbor N. J. 9.6 K, Ústř. Svas obch. a
prům. zřízenců 5 K, V. Janeček 1 K, III. tř.

pět školy 860 K. — Hradec Králové Nový.Jednota 10 K, Občanská záložna 5 K. —
Nechanice. Holý Jan 1 K, Včelaře
— Předměřice n. L. Obecní úřad20 K, Společný
rolnický cukrovar k actění pam. + člena p. JUDra
F. Srdínka 20 K. — Předměstí Pražské. Tělotv.
jednota.„Sokol“2 K. — Sadová.A. Blažek4 K.
— Borětice. Obecní úřad 10 K.

Pěvecké jednoty „Libuše“a „Vlasti
mii“ © Kuklemách, členové „Prrní čoské
pěvecké a hedební župy“, též „Jednoty spěváckých
spolků českoslovanských“, pořádajív sobotu dne
16. května 1908 v. sále hotelu „Černý kůň“
půvecko-hudební akademii s vybraným a pestrým
programem. Začátek o 8. hod. večer. Ceny míst:
I. místo 1 K, IL místo 60 bal, místo k stání 40
hal. Předprodej lístků v obchodě p. Ant. Šoaby.
Žádá se zdvořile vášené obecenstvo, aby místa
svá včas zaujalo.

Z Opatevie m.L. Jakojinde tak i unás
nemile dotklo se občanstva katolického, že dítky
Školní nešly na processí sv. Marka. Staří si dobře
pamatují, „že to vždycky bývalo.“ Proto ohradili
se zvláště rodičové dítek svými podpisy 8 provo
láním k okresní školní radě, žádajíce, aby opět
dítky prosebných průvodů so účastnit mohly Všech
podpisů (i v přiškolené Pohřebačce) bylo 233
Většinou se podepsali otcové. — O nás a boz nás
se jedná. Myslíme, že rodičové mují výhradní právo
Ds své děti i ve škole; vždyť škola 81 postavili a
vydržují za své peníze; nejsou děti k vůli škole,
ole škola jest k vůli dětem. Mují se v ní vzdělá
vat pro celý život. Vzdělání však bez náboženství
jest nemožné a proto se děti ve škole musejí
cvičit 1 v náboženství. „Základem vychování a vy
učování musí býti Kristus a účelem jeho život
věčný“, praví Komenský, výborný učitel. Škola
s církví musí jíti ruku v ruce, jinak se práce ne
daří a mládež ge nevychovává, ale sesurovuje. „My
myslíme“, praví Havlíček, „če musí být církev a
škola spojená, má-li zůstati církev pravou církví
a Škola pravou školou, a nenáležím: tedy do počtu
lstivých nepřátel křesťanství“

Zabít bleskem. V sobotu dne 9. května
o půlpáté hod. odpol. roszuřila se pradká bouře
nad Čsrnilovem a okolím. Blesk sjel do stavení
roloika Skákala, prorazil stěnu a zasábl u zavře
ného okoa sedícího 1lletého jeho syna. — Kroupy
padaly značLé velikosti a zvláště u Výravy způ
sobily škodu na pokročilejších žiteoh.

Veliký balem letícísměremjihovýchodním
bylo viděti v Cernilově « okolí minulé pondělí po
3. hod. odpolední; — letěl nejspíše z Pruska.

Z Nechamicia. Německo-židovskáfirma
pana Máje tuží se, aby nalapala hojně rolníků pro
svoje dodávky. Pan Máj ml. nabízí po okolí raif
feisenkám prášky, vápno a uhlí. A rolcíci ge ne
chají snadno pohnouti, zvláště když má ieraelita
agitaci šikovně gorganisovanou. V každé vesnici má
nějakého důvěrníka, který mu za nějakou skrovnou
odměna rolníky nadbání. Hezky dovede mluviti a
české peníze bráti; zato však nechť si vzpomene,
k jaké národnosti se přihlásil úředně. Naši lidé by
už přece mohli býti trochu uvědomělí a také
věděti, že mobou býti obsloužení zcela dobře
podniky národními. Co vrátí německý igraelita na
Šemu národu z toho, Co na nás vyzískí? Nikdo
samostatné rolníky nemůže uutiti, aby svoje po
třeby kryli u firmy nečeské.

Poměry okresu nechanického. (Pokr.)
V raiffeisenovce je rolník svoboden, nezávisí ua
měšťáckém činovníku, tu není vysokého slušného
pro úředníky ani tantiem, tu si vedete, rolníci,
samosprávu peněžní sami sobě a pro sebe, pro
tože výtěžku můžete užíti pro reservní fond nebo
na obecní účely. Nač ve městě bohatě podporovati
byrokraty nebo socialisty? A tek vznikla raiffei
senovka v Dohaličkách a — slyšte lidé — tam
ji založila „Černá ruka“ nebožtíka p. faráře, ta
ruka, které se náš Bohnmilek nejvíce bojí, a kdyš
mu paměť, nebo chatrné plíce vypovědí službu,
již tu v jeho řeči straší „černá raka“. Chraň,
Bože, aby se ta „černá“ ruka dotkla jeho bílé,
čisté ruky! V Dobřenicích také „černá ruka“ sa
ložila raiffoisenovku a v Kratonobách p. farář byl
prvou příčinou,že byla založena, a také i na Problazi.
Ta „černá ruka“ není závislá na záložně a spo
řitelně nechanické, protože „černá ruka“ si ne
může nic vypůjčiti na fara — a os „ksicht“ v Ne
chanicích nic nepůjčují! Náš Bohumilek na raif
foisenovky se zlobí, protože má menší tantiemy,
obchod neletí, obrat peněz je mdlý v ústavech
městských, protože se peníze ukládají v raiffeise
novkách. Pak se divme, že „Černé ruce“ všude
vypověděl boj a že nenávidí venkovské raiffeise
novky. Proč si to „hloupí sedláci“ zakládají, aby
úpěli pode jhem černého klerikalismu? Že jim ta
agrárnická raka raději „na floku“ neupadne, když
tem nesou své úspory pro čas potřeby!

Výsledek voleb v Nochanmicích.Jak
jsme se zmínili o volbách v okresu, skutečně ve
městě Nechanících radniční strana agitovala a
zvláště p. B. V. tajemník tak, že přívrženci šli
k volbám pro radniční strana jako jeden mož.
Ale i opposice vykročila uvědoměle a statečně

tak, že pénim pověděla peprnou pravda, jak semají volby dle zákona prováděti. Co se ještě nikde
nestalo, u nás i mrtvý volil. Utekl se hřbitova;
mrška hrobař nesavřel hřbitov. Teď vidíme, že
starý hřbitov nepostačuje, kdyš mrtví s něho
k volbám utíkají. Proti volbám všech 3 sborů je

rekurs. — Jsou důvody, aby volby znova
yly provedeny.

Bomitská fraška v Pardabicích. Ná
sev její: „Oeskýnárod aotázka židovská“ Be
brána ve 8j kluba dneednáních v
4. L m. Osoby: Dr. Bok, MUDr. Bchulhofa

MUDr. Yohrysek. Pokrokářím křesťanským tak
poskytoata příležitost, aby omlavili před křesťan
ským lidem své spojenectví se šidy. A židé sase
si chtěli udělati před křesťany lacinou reklamu.
S.fistika řečníků váak nenalezla v blavách roz
vážných oběinů půdy -úrodné; ti mobou souditi
dle stále se opakujících zdrcajících fakt jasněji
než dle frází celého tuctu semitských řečníků. Dr.
Bouček útočil jen na klerikalismas katolický. O
pověstném „Wanderrabinovi“, který statisíce židů
ještě v tomto století popleti, nevěděl ie. Židov=
sko-klerikáloí Talmud také novykládal. O chybách
židů mlavil velice opatraé, a to tak, aby zase židé
mobli jemné výtky lshce vyvrátiti. Dělalo to do
jem smlavené hry; vždyť jsme neslyšeli uváděti
výrazná fakta, jež přímo kfičí a proti nimž marao
co namítati. Dr. Bouček poklonkoval, co všecko
židé musili trpěti. Ale o utrpení prvních křesťanů,
o bescitném pronásledování katolíků českých 8e
strany busitů — nic. O bezobledném vyhazování
katolických dělníků z fabrik od socialistů — také
nic. Křesťanství se ma nezamlouvalo. A najednon
odporačoval lásku k bližnímu. To jes: přece zá
sada katolická, kterou židé vůči nám nejméně
provádějí. Zato však s nesčetných kuzatelen kato
lických zásada ta jest hlásána. Také mluvil o
sionismu —jakoo Červené karkulce. My zase víme
dosud tolik, že sionismus bují nejvíce tam, kde
již mají židé nidvláda nad křesťany, zvláště tam,
kde jich jest většina. Pak ovšsm mohou dávati
svojí individualitě plaý průchod, až ujařmené
křestanstvo novychází s nářku. Kde jsou židé v
nepatrné menšině, tam ovšem k vůli kšefia dělají
na venek veliké ústupky. Prý antisemitismus po
stránce národní není oprávačn. Pan: doktore, kolik
znáte židů v českém území zrozených a vychova
ných, aby se přihlásili v úsemí poněmčeném kče
ské národnosti? Kolik? Vždyť židé zde v samých
Pardubicích němět tolik okázale. Novíts nic o tom,
k jaké národnosti židé v českých místech zrození
přiblašovali se šmabem na samém Novém Městě
Pražském? — Dr. Scholhof vyznal, že židé všude
se hlásí k pokrokovým stranám. Iou ovšem —
ke katolické straně se nemůže hlásiti ani rabíg
ani košerák ani žid modlící se na řemlacích. A
což ti židovětí revolucionáři v BRasku! Ti jsou
teprv až příliš pokrokoví! — Smáli jsme se, když
p dr Vobryzek odporučoval, aby židé byli při
bíráni do našich podniků, abychom těžili z jejich
bystrosti. Vždyť snáme konce takových „et comp.“
Semita obyčejně křest. společníka vydsaje a pak
místo ziska má křesťan jsátě opletání pro bankrot.
Jestliže se prodeje oves jetelem, je dobře; za
seje-li su tam kokotice, pak běda. — Ovšem nej
lepší světlo vrhala na pokrokové debatéry ta
okolnost, že byli shromáždění pod Štítem podvodné
„Oavěty lidu“. která tolik neurvalým způsobem
na katolické Čechy útočí, ale i k židům germani
sujícím jest velice galaatní. OJ té doby, kdy „Osvěta
lidu“ tak horlivě pos.uhovala dra Lbotovi, kdy
místo rázného odsoazení jeho násilnictví hleděla
škoditi zbitému knězi, učinili si o nÍ správný po
jem i slušné krahy mimokatolické. Nás už na nej
krásnější slova nechytnete. Známe vás dobře die
skutků.

Drůbošnické výstavavPardubicích.
Zdejší spolek pro zvelebení chovu drobného, hosp.
užitečného zvířectva a pro ochranu zvířat pořádá
opět jako jiná léta o svatodušních svátcích ve
dnech 6., 7., a 8. června t.r. v zahradních míst
nostech hotelu „Střebský“ velkou všeobecnou vý
stavu drůbeže, holubů, králíků a výrobků i sou
částek s chovem tím souvisících. Výstava jiš nyní
těší ne svláštní pozornosti kruhů interesovaných.
K výstavě dochází bojně přihlášek od známých
našich předních pěstitelů. Zajímavou novinkou vý
stavy této bude, že vzorná zvířata odměněna budou
čestnými cenami a že oceňování zvířat díti se bude
dle bodového systému, který u náš dosud není
zaveden a dle něbož tudíž poprvé v Č-chách
bude posuzováno. Systém ten jest spravedlivý a
veškerá libovůle soudce jest při něm vyloučena.
V době výstavy bodou vypouštění poštovat holubi
na velikou vzdálenost, což poskytovati bude zvláště
pro odborníky zajímavou podívanou. Právem mů
Žeme se tudíž jiš nyní na výstavu tu těšiti. Při
hlášky k výstavě nutno zaslati nejdéle do 25.
května t. r. Ředitelství drah povolilo slevy pro

předmětyvýany. Poplatek sa dovoz s dráhy ana dráhu čítán nebude, tak že pp vyštavovatelům
šadné výlohy novznikoou. Na nákladních listech
musí býii poznamenáno „Výstavní předmět pro
výstavu v Pardobicích.“

Z Moeřie. Dne 5. t. m. počal J. M. nejdp.

kn svou letobní visitačnícestu a to ve víkariátu hořickém.Již za Milovicemi pozdraven byl
vadp. vikářem a c. k. patronátním komisařem,
v Milovicích pak samých vdp. děkanem 5.0. k.
okr. hejtmanem dr. Peckou a c. k šk. inspekto
rem, jakož i školní mládeží a pp. učiteli. Pro
mluviv několik ardečných slov k dětem jakoži
k ahromážděným jiným katolíkům, prohlédl si

nejde visitátor nově opravenývkusný chrám Páněa udělil vrchnopastýřské požehnání. V Hořicích
očekáván byl u sochy sv. Floriána p. ©. k. soud
ním radou a jinými pp. úředníky, posdraven jsa
dražičkou Radlovou a Viaklerovou, ubíral se fa
dou dětí a přečetného katolického lidu do děkan
ského chrámu P., kde u dveří přijet byl sástepci



městské rady a jiných úřadů. Chrámem“Páně do

sledaího místa naplněný a bohatě květy osdobenýa blabolilo Hallerovo: „Eece sacerdos“, před
nesené spůs>bem jen hořiokémuchrámovéme sboru
vlastním Po vykovaných obřadech s srdečné pro
mlavě J. B. M. odebral ee do děkanské budovy
vkusně ozdobené, kde přijal zástapce úřadů, načež
bylo ještě týš den bifmování školních dětí; ve
čtvrtek pokračováno v biřmování, v pátek pak
byla skouška z náboženství, při níž odebrála se
dojemná scéna. Když totiž při podobonství o mi
Josrdoém Samaritánu tázal se nejdp. biskup, sklo
piv se k chlapečkovi ze 2. třídy, má-li také jeho
rád a jak to má projevovati, tu vzal Čiperný žá
ček nejdp. biskapa bes dlouhého rozmyšlení kol
krku a políbil ho. Vůbec byl nejdp biskap dětmi
a matkami 8 dítkami na rakou přímo oblebán.
V sobotu odejel nejdp. visitátor do Mlázovic, aby
se na večer opět vrátil do Hořic, kde má sídlo
po dobu svého pobytu ve vikariátě.

Komvertitka v Hořicích. Dno 3 t. m.
učicila evangelička Klára Pítochova vyznání víry
slavným spůsobem v ruce vdp děkana Jos, Kousala,
aby mohla přijmouti sv. biřmování.

Z Holle. Okresní ústav (stravovna) pro
besplatné zprostředkování práce a služeb má
k disposici výhodná místa pro zemědělství. Upo
zorhujeme na to veškeré nezaměstnané a práci
hledající dělníky a dělnice toho odboro, aby vždy
v zájmu svém v ústavu zdejším o práci se hlá
nili, kdež se jim vše bezplatně obstará. Rovněž i
pro temeslníky máme stále vždy místa k dispo
sici, jako: kovářské, obuvnické, truhlářské a j.
Divadlo. Spolek div. ochotníků „Klicpera“
oslaví dne 16. t. m. památku 100. výročí naro
zenin Jos. Kaj. Tyla představením ve prospěch
Tylova fondu, z učhož dle zpráv má zřízena býti
škola v uzavřeném území. Bylo by si tedy přáti,
aby představení to nabylo rázu alavnostního při
vyprodaném domě. K představení tomu byl vy
brán působivý Šamberkův obraz národal „Joe.
Kaj. Tyl“ — anímka to živola a utrpení Jos.
Kaj. Tyla. Představení toto „pohostineky“ Ge
opakuje v nedaleké obci Ostřetíně ktémuž účelu,
čímž spolek „Klicpera“ ukončí tato sezonu. —
Za příčinou divadelního představení odkládá Ol
bočka všeodborového sdražení křest. dělnictva již
uobystaný tamburašský koncert, jelikož nechce
poškoditi slavnost eminentně národní.

Z Nev. Bydšova. Pří okres. poradě uči
telské, dne 8. t. m. odbývané, zvolen za delegáta
do zem. konference učitelstva nepřítomný učitel
p. J. Černý, který požívá od rozpuštění říšské
rady stálé dovolené, jsa odstěhován v Praze. Zdaž
pávové na jisto věděli, že p. Černý zcela rozhodně
volbu přijme? Anebo to bylo předem s p. Černým
vyjednáno? „Zklerikaliaovaná“ vláda dle všeho
není tak zlá, když pokrokovému učiteli smýšlení
protikatolického uděluje tak dlouhou dovolenou,
aby se mohl cvičiti v boji proti „klerikálům“ a
redigovati „Čes. Učitele“.

Ze Šachova u Berohkrádku. „Naši
vyhráli na celé čářel“ Tento výrok pronášený
egrárníky, můžeme i my katolíci nyní proněsti
z plných plic a od srdce. O nás veřejnost do
posud ničeho nevěděla, ale když jeme již prošli
třemi boji, uznáváme za vhodné veřejnosti se
ukázat. Před rokem o volbách do říšského sněmu
voliči nevolili dle srdce, ale ze strachu, že by
nedostali potah do polní práce nebo nějakou tu
mez k vysečení. Musil volíti kašdý tak, jak byl
Da kom závislý. Letos do zemského sněmu to
bylo již rozhodnější, samostatnější. Přes to, že
mnoho voličů nemoblo voliti pro nedostatečnou
daň, dostal náš kundidát jen o 4 hlasy méně. „Do
třetice všeho dobróbo“, praví přísloví. I my jsme
prošli boj třetí; ten byl velice perný. Byla to
volba do obeeního zastupitelstva dne 6 dubna.
Museli jsme agitovati rozhodně, neboť u nás jest
víska sice malá, ale půda borká. Vyjádřil se člen
agrární strany, že, kdyby nebylo u nás těch asi
tří dtouralů, kteří „rozšťonrali“ všechny voliče,
šlo by všecko ve starých kolejích, jak to chodilo
všdycky. To mělo býti takto: Malá třída měla
volitijz těch velkých, prostřední třída zase ty
velké. A ti velcí? Jsou-li jiš zvoleni, mohou si
voliti, koho chtějí. — My jeme to však chtěli
jinak. Agrárníci nejdřív říkali o fankcích: „Já o
to nestojím. — Já také ne“ Ale teď vidíme ma
jejich kyselých obličejích, jak to upřímně říkali.

evují si tvrzením, že prý před volbami jsme
měli schůsi ve sklepě, že jsme měli mnoho plno
mocí. No — úradu jsme měli, ale rozhodně jsme
ji neměli s nepotřebovali míti ve sklepě. Nemu
íme si totiž počínati jako krtkové. Jestliže vidí
sgrárník v katolické světnici tolik tmy jako ve
eklepě,pakasimázraktrochunakaženýodproti

ckého tisku. Hlavní bitva pro nás skončena
vítězně. Nyní jest potřebí, aby noví činovníci
borlivou prací dokazovali, že chtějíze všechsil co

ebjt sloužiti zájmům obecným. Zdař Bůh naší
Z Habrů. 10. května dopoledne odbývala

$0 zde v zále pana hostinského Engelbertha ne
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nám nepřátelského tisku, Po té promluvil pan
děkan Tarek z Golč. Jenfkova o nůtnosti organi
sael obecních či místních a orgaoissce okresní
zvláště a dokazoval, že strana naše jest nutnou
a potřebnou jak z ohledu na náboženatví tak i
z ohledů národohospodářských. Po řeči pana dě
kana rozpředla se debata o účelném provádění a
vedení organisací; zvolen okresní důvěrolk a
okresní komité Za okresního důvěrníka byl zvo
len osvědčený a vytrvalý pracovník pan Josef

důvěrníků bylo patraé; všichni alíbili vytrvale a
zmužile dále hájiti naše zásady a působiti pro
Šíření našich vznešených idel a snah.

Z Gulě. Jeníkova. Právě se zasasují
nová figorální okna do našeho děkaoského chrá
mu Páně, zhotovená firmou J. Pazdera v Prase.
Jame vděční panu děkanovi Tarkovi, že 30 stará
o zvelebení našeho milého kostela, který nyní
bude jedním z nejkrásnějších v okolí.

Z Úáslavě. Boj o záložnu, k němuž už
dávno se schylovalo, propukl v letošní valné bro
madě celou Bílou. Příčinou jeho jsou většinou
čistě osobní věci, které však přikryly se péčí o
hmotný prospěch členstva, stále ohbrožovaný ne
rozbodností ve stavbě záloženské budovy. Uvedli
jsme již na těchto místech onu nešťastnou malo
městkou politiku, která hledí jen na dnešek, a
posoudili jsme také ono nešťastné sobectví mužů,
kteří dovolili, aby sáložně uklouzl objekt cenný a
za něj pak zjednali jí objekt dražší, proto není
toho třeba znova připomínati. K prospěchu fioanč
bibo ústavu, jakým má občanská záložna býti a
jakým byla, jest, aby všecko osobářatví i všecka
politická strannickost ustoupila. Valná hromada
byla dosti pohnutá a není jí ještě všecko skončeno,
neboťmá býti svolána ještě bromada mimořádná. —
Od nepamétných dob měli občané čáslavští krásnou
procbázka do Hejdova a odtud podél potoka ku
Kalabousku. Ale časy se mění. Cesta, původně 2
metry široká, scvrkala se v posledních letech, až
letos úplně zmizela pod ostrým rádlem. Pole ná
leží prý velikému rolníku a nájemci velkostatka.
Vzpomínáme-li, jak svého času zdvižena byla
bouře, že cesty obecní mizí v polích p. sousedů,
bylo by záhodno vyšetřit, zdaž také tato cesta
není jednou z nich. V Čáslavi, kde kousek té o
svěžujcí procházky jest dosti vzácný, jest přímo
příkazem zástupců obce, každé rušení něčeho ta
kového bájiti. — Divadelnictví naše při zakončení
sósony zrovna nebylo dvakrát šťastné. Pp. ochot
níci sáhli k pověstnému dramatu „Páni“, kde kněz
a úředník stavění jsou do světla velice smutného.
Nevíme, proč zrovna bylo zvoleno toto drama, kdyš
přece letošní sézona přinesla řada jiných novinek.
Bylo to snad z galaatnosti k pí. Abigail, která n
nás nedávno přednášela? Čí snad z pouhé do
jemné příchylnosti ku katolickým kněžím a úřed
nikům? Myslíme, že se tím rozhněvané pokrokové
panstvo na předáky našeho ochotnictva přece jenom
neusmíří. Aby pak stánek mus byl ještě více di
skreditován, společnost p. Sedláčka usmyslila si
tu sabráti Vrchlického „Godiva“. Proti hře, jejíž
decentní provedení na Vinohradské sceně nearazí
nikoho, nemáme ničeho, ale proti tomu ohlášení
hry lze jenom v zájmu umění ostře protestovat.
Oblašovati hru s proloženými slovy, že Godiva
má jeti nahá, jest urážkou básníkova díla, to 8e
na vlas rovná hausírování 8 pikantnostmi. A k tomu
se vážná společnost snížiti nemá. — Dne 10. května
přednášel Vráz v Dasíkové divadle o svých ce
stách. Přednáška těšila se velini horlivé pozoraosti
a slošné návštěvě, ač obecenstvo v poslední době
bylo přímo zábavami zaplaveno. — S opravon
chrámu Páně má Be počíti již v nejkratší době.
Práce zadány byly p. Minaříkovi.Čeká se jen na
ustanovení městského ingenieura, který by vedl
vrchní dozor. Zvolený již dříve architekt p.
Obešlo resignoval a tak nezbylo než vypssti nový
konkurs. Spolu s ním obsazeno bude i místo
městského tajemníka. — Budeč Čáslavská oslavila
památku Sv. Čecha přednáškou p. prof. Jaoouše.
Přednáška byla velmi informativaí, ač proticírkevní
stanovisko básníkovo cení tak zcela bezpečně do
kásáno. A správy z úst přátel jsou často velmi
tendenční. Pokrokovým p. posluchačům bylo však
ještě i to málo a byli by si přáli slov hodně
ostrých a naprosto odsuzujících.

Z Čáslavská. Jako minulá léta i letos
chystala se sociální demokracie oslaviti první máj
řadou schůzí a přednášek po okolí Čáslavském.

Mezi hafo zavítali i do Tupadel, kde ohlásilitábor lidu. Katolíci, zvědaví na ten tábor, šli se
podívat; ale přítomnost jich polekala řečníka, že po
nezdařeném extempore do těch černých k vůli
zachránění reputace pustil se do agrároíků. To
mají za to, že při říšské volbě pomáhali Jiráskovi
a še i teď tak rádi sociálním demokratům drší
palec. Aby to napravil a také tém černým při
solil, přihlásil ne pověstný řečolk z Čáslavě ke
slovu, ale místo applansu oklidil hromadu
směchu. Stydělise i jeho stoupenci, takže když
vyzváni byli, aby se dali na památku toboto slav
ného dne fotografovat, nes Jich než hratička
a bo S Čáslavě ase Žlobů.To ovšem ne
vadí, aby ve svých časopisech uváděli, še bylato
mohutná, im tní a machoslíbná maaifestace
pravých a jedisýchspasitelů lidu. — Katolická
organimcejesttraemvokuzvláštěorangelíkům,

kteří, dokud byli mladočeši ve foru, drželi s mla
dočechy a kdyš se nyní přiblížil Konec mlado
češství, silně se drží strany agrární. Nemobvuce
jinak, aspoň tleskají různým notorickým opilodm,
kteří, ač jmenem katolíky, v alkoholickém rozja
ření katolické straně a kněžím nadávají. Máme
zaznamenáno již několik případů a upozorňijeme
naše stoupence, aby bez ohledu příště jména těchto
na cti otrbačů zjistili. Bade jim dána příležitost
Jinde se rozhovořiti. Když dnes protivníci každého

boed atíhají a do kriminálu ho dostati se snaší,
nezbude neš i Je tímto způsobem o společenském
taktu poučit. — Některým organisovaným pánům
s učitelského tábora nedostačuje už ani organi
Bace. Jsou to zvláště mladší kollegavé, kteří by

podlaby, a proto chtějí prý saložiti extra pokro
kovou organisaci, nebo postaviti v Čel) dosavadní
břitčejší a cejchovanější pány. Bylo by jenom zá
hodno, aby tó pánové učinili, spadla by tak

jako dosud u mnohých pokrokových p. kollegů,
kteří zůstávají hezky vzada, nechávajíce kaštany

tabat jiné, kteří pak se narůzných místech, potřebajíce to neb ono, vymlouvají, že jsou ubo
hými obětmi. Tedy s kuráží do toho, náš lid bude
tomu velmi povděčen. — Mohou-'i míti v Praze
pokrokové obchodnictvo, proč my na Čáslavsku
nemobli bychom mít pokrokové ochotnictvo? A už
je také máme. V jedné obci, pardon mésté se
právě uvádí do života. Ovšem až o tom uslyší,
budou se hrozně zlobiti, že zas ta „Obnova“ nedá
pokoje. Neboť sa nic se naši pokrokoví páni tak
nestydí, jako když jim řekne někdo „pokrokář“.
A pak že se nepracuje v stavovské organisaci.

Z Komova mad Doubravkou. V mi
nulém čísle ohlášeno bylo, že naše obec povýšena
byla na město. Zásluhu o to má také vedle p. dr.
Pacáka, který 8e věci té ujímal, i náš p. poslanec
Fr. Šabata, jenž v poslední době horlivě se zasazoval,
aby navržené povýšení bylo v brzku prohlášeno,
a svou intervencí na místech kompetentních toho
také dosáhl. Tolik v zájmu pravdy. O oslavě tohoto
vyznamenání, jakož i o oslavě památky založení
našebo města, podáme svým časem zprávy.

Z Kolína ma Labem. Bourací činnost
našich pokrokářů, kterou beztrestně v minalosti
prováděli, otevírá našemu občanstvu oči, takže i
ti, kteří z počátku 8 uimi začali sympatisovati,
mají jich už dost. „Česká Stráž“ jest nad tím celá
pryč, že i starý „Sokol“ nechce tancovati podle
píšťaly, řezané v domě u okresního hejtmanství.
Tak si krásně ten cejch p. p. p., to jest „pra
patentovaný pokrokář“, připravili, a on si
nechce dát žádný vytisknout. Ani doktorské assis
tence nepomáhají. — Nějaký filosof dal se do roz
jímání v posleduím čísle Stráže o nekonečnosti a
při tom, jak to pokrokoví iilosotové tuze rádi dě
lají, zabrousil i do theologie. A s neomylností
jen těmto „vědcům“ vlastní pronáší, že peklo a
nekonečnost trestů jeho je čirá nemožnost. P. fa
ráři a seniore Dušku, je to pravda? Velmi rádi
bychom slyšeli, souhlasíte-li s tímto názorem vámi
protežovaného a doporučeného listu. Možná, še
si myslíte: Pro pokrokové taky katolíky je to
dobré, já už svým ovečkám to vysvětlím, aby ta
kovému žvastu nevěřili. — (Co vše odváží se Ča

sopis pokrokový svému čtenářstva předkládati, u
kasuje i lokálka „Papežská stolice v konfliktu
prasko-polském“. Ví, že papež Poláky opnatil, aby
si nerozlil ocet 8 Berlínem (iuu každý cikáu dle
své planety hádá), ví, že církev dovede seděti na
dvou stolicích (snad ta Kolínská, která se drží
evangelia a při tom fedruje atheistický názor po
krokové etrany) a ví, že arcibiskup Kopp jest
bakatistou nejhoršího rázu. Nejsme ctiteli a obdi
vovateli toboto německého biskupa, ale tolik i li
berální listy přinesly, že on povstal proti vyvlast
ňovací předloze polské, mezitím, co velectihodné
evangelické rady mlčely, a evangaličtí předáci ji
odhlasovali. Nebylo by lépe něco z domácnosti
těchto České Stráži tak blízkých spolabratří u
víře povědět? — Kolínu dostalo se konečně po
dloubém jednání zastávky na dráze státní společ
nosti. Pro dvojjazyčný nápis je nyní půtka, jako
by některá dráha neb některé nádraží měly ná
pisy jednojazyčné — české. Zvláště durdí se na
to Č. Stráž. Nnže, ať velobení pánové dr. Drtinu
a dr. Masaryk do toho uhodí, vždyt prý mají
takové konexe a takový vliv! Potomstvo bude jim

žehnat, dyš nás osvobodí od té němčiny, všudese vtírající. V tom ohledu je o nich málo slyšet;
či pro Wahrmunda nemají času? Inu košile je
bližší nežli kabát!

Z Kroumé. Jakých úspěchů lze dosíci
vzájemnou, společnou prací a sralým pochopením
předůležité svornosti, potřebné v podnikání pocti
vých, šlechotných snah, dokazuje náš křesťansko
sociální epolek. Neuplyne téměř ani Jediné neděle,
ve které by náš katolický lid nebyl v různých
důležitých věcech poučovám, posilován, v ná
ženském přesvědčení utrrzorán. Pořádají se před
nážky zemědělské, dělnické, náboženské, lékařské
i politické, s nichž zajisté kašdý posluchač odnáší
si domů mnoho dobrých rad na oestu životem,
plsým intrik, úskokův a nástrah na duši i na tělo
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vení spolkového života a katolického ducha v naší
osadě. Nedávno založený divadelní odbor setkul
se tu s opřímnými sympatiemi našich milých
přátel. Viděli jsme to při prvním vystoupení spa
nilých členek ochotnické drušiny v pondělí veli
konoční a podruké dne 8. května, kdy s neoče
kávavým úspěchem sehrána Flekáčková časová či
nohru „Návrat“. Prostranná místnost hostince p.
Brázdova nemohla ani více diváků pojmouti. Každý
chtěl viděti opolek ve veřejné činnosti. Bylyt
roztručovány jistými lidmi všelijaké řeči, ale ty
rázem utichly, jakmile výsledek divadla vešel
v Širší známost. Obsažná tato činohra pro začáteč
níky v pravdě obtíšná, sebránu byla k největší
spokojenosti všech. Jest to až ku podivu, kterak
jednotliví členové všili sa do přidělených jim úloh.
V osobě Václava Svobody, poubého to trahlářeského
tovaryše, poznali jame upřímoě smýšlejícího, nad
šeného bojovníka vznešené idee, duši šlechetnou,
každé oběti pro sachránění bližních schopnou,
eminentně katolickou. Ostrým kontrastem téhož
jest mladý Kopecký, sociální demokrat, zapřisáhlý
nepřítel všeho katolického. Těžce zkoušenému otci
jeho dostalo se aspoň té útěchy, že viděl syoa
svého kajícně umírati, s Bobem se smířiti. Starý
hospodář a soused Křemep jest tu typem počti
vého katolického tatika, který jedině v návratu
k Bobu a víře vidí nejlepší lék pro „pokrokový“
dav. Časová tato hra peskytla nám vzácný du
Ševní požitek a mnobé mravní ponančení. Když
jsme viděli tu spousta nadšených našinců, tu za
plesalo srdce uaše a duší zachvěl mohutný, já
savý výkřik: „Nám uikdo nic nendělál“ Ano,
s takovým lidem možno bez bázně a etrachu hle
děti budoucím bojům vstříc. Sebevědomía hrdost
sálala každému z oči a ústa mladých i starých
usmívalase radostným pobnotím, že ti opovrhovaní,
vydědění také něco dovedou, dokáží. Že není jich
údělem jen uši schlípnont, kopance snášet, scho
vávat se a mlčet, jak „osvícení“ diktují. Jeo tak
dále na započaté dráze, přátelé! Podporujme se
vzájemně! Předhánějme jeden druhého v svědo
mitém vykonávání povinností! Učme se samostat
nosti, majíce ve svém středu obětavého, milova
ného otce, vldp. faráře. V sobotu jest opět schůze,
při které referuje p Astr, redaktor „Práce“.
Přijďte zase všichni vyslechnonti vývody úst po
volaných. Nuže, na shledanou v sobotu!

Antikvární

knihy
a ve velkém výběra má na skladě

Nejlepší reklamou pro vonné Kay omodňníí2m 3 hl 0 ve

závodje jeho | Tžoé oůimenánek
Moleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších fizdních řádů.

Různé zprávy.
Z Musea království českého. Na

místě zvěčnělého rady dra Joa. Hlávky zvolen
dne 1.t.m. sa předsedu musejního sboru archaec

logického J. M. nejdp. biskup královéhradecký
Thdr. Jos. Doubrava a za inspektora sbírky před
historické p. řed. Jan Felemano. Za člena kura

toria sboru Matice České na De če yčnáléhoKarla Petra Kheila svolen p. JUDr. ČeněkKlier,
náměstek ředitele Městské spořitelny pražské.

Sjezd katolíků českoslovamských
v Praze 1908. Na sehůzi delegátů katol.
spolků a korporací dne II. t. m. v Praze zvo
seno přípravné komité sjezdu toboto, jehož před
sedon Vojt. br. SchOnboro. Jednatelství příprav
vého komitétu jest v Praze 357-II.

Američtí kate!. Čechové zavítalitento
týden do staré vlasti své, aby tu nabrali nových
sil pro duši svou. Zastavili se nejdříve v Praze,
kde se jim se strany katolické dostalo nejardeč
nějšího uvítání.

Pravdn o peotuponémJesnitovi z
Karvíma. Již dříve otiskly proti rudým lžem
katolické časopisy, že svrhlý čin jesnitův jest vy
myŠleninou. Bděleno též v brněnském „Hlase“, žo
na časopisy lež tu šířící podána žaloba. Nyní pak
£ pramene zvlášť kompetentního ce dovíčáme, žo
jest správa šířené rudými listy, „Cepem“ u „Ča
sem“ zcela rozhodnou lží. Vyšetřování soudní jest
v prouda, Zdaž svůj „omyl“ protikatolické listy
dobrorolaě opravit

Velitý sjezd katolického relnietva
českého, spojený s valnou hromadou „Sdružení
českých katolických zemědělců pro král. české“,
konsti se bude o svátcích Svatodušních, v neděli
a v pondělí 7. a 8. června £ r. na Svaté Hoře
u Příbrami. Promluví na něm přední naši řečníci
a poslanci. Prosíme, aby přátelé naši zabájíli usi
lovnou agitaci pro sjezd tento, jenž má býti skvělou
manifestací náboženského přesvědčení našeho lidu
selského, jakož i jebo boje za hospodářské po
VznesenÍ své i národa.

Kritika přemýšlejícíhoprotestanta
o vědě Wahrmnndově. „Čech“cituje se 104.
čísla (ze dne 5. května) protestantského listu
„Deutsche Reichspost“ o Wabrmondovi tento po
sudek: „Nyní opět nová jeho brožura: „Ultramon
tan“. Obrana o čtyřech oddílech. Přiznáváme ae,
že odkládáme tuto brožura s největším stadem,
že 8e najde universitní professor německého kmene,
který tak podobné dílo sepíše a že uajde se pro
to nakladatel, který myslí. že tím poslouží evun
gelické věci. — Wahrmand bojujé ve avé nové
brožuře hlavně proti inšpruckým Jesuitům a prof.
theol. dra Fonckovi, který označil je) jako plagi
atora Hůckla, Hoenebroecha a jiných. A profeagor
Wabrmund píse bned na první stránce: Pater
Fonck působí na theologické fakultě iošprucké
jako profeasor exegege. Jest-li v tomto oboru již
něco jmenování hodného vykonal, nevím. — Toble
jest nejenom „nevědecký“, ale i nezpůsubný top.
A tak to jde v celé brožuře, i při tak zvaných
věcných úvabách. Předkládá zde kasuistickou mo

rálku, dále pověsti o vybánění čerta, úvabu opa
peži Klimentovi VL. a vypočítávání relikvií, a to

všechno má dokázatí duševní i mravní spastlost
v dnešním katolicismu. Wabrmund rozbodně po
pírá, že by byl ve svých spisech užil Hickla. To
může býti formálné správné. Ale i v této brožuře
zjevuje se úžasná

Z nejčernějších hadrů, jež možno najíti, udělá se
nějaký strašák a řekne se:
Nenapadá nám obhajovati snad jesuitskou kasuis
tickou morálku, neb chránit Jesuity atd. I dle na
Šeho přesvědčení máme zde co činiti se zlými
věcmi. Kdyby však tyto věci tvořily celek, pak by
se byl již katolicismus sřítil i bez těch „straš
ných ran“ p. prof. Walrmunda. Poněvadě však
vše uněhojest jednostranný a proto nespravedlivý
obraz, a poněvadž jest zde viděti úmysl, vše 8e
směšniti a umrtviti posměchem, zcela chápeme
rozhořčení v katolickém Rakousku, a chápeme, že
nechtějí tohoto muže jsko pri fegsorakatolických
církevních dějin dále trpěti“ — Tak píše tedy
list protestantský. A čeští pokrokoví studující,
kteří ani vědecké podstatě sporu nerozomějí? Na
vzdor odborným znalcům musejí dokazovati la
ciným protestem, že jsou také nábožensky velice
osvícení, že bez zvláštního studia jsou přesvědčení
o „potlačování vědy a pravdy.“

Charakteristický obrázek ze že
lesaiee. Jak židé všude za nepatrný peníz chtějí
bodně užiti, jak dovedou terrorisovati, kde jim to
jest jen poněkud možní, jak zahrozí bojkotem
tomu, kdo se jen málo odváží proti nim veřejně
spravedlivé slovo promluviti, to známo jest obecně.
Passažéři křestanětí, kteří často vlakem jezdí, u
mějí vypravovati celé kroniky, jak se dovede žid
v kupé roztahovati k nepohodlí jiných cestujících.
Ieraelité cítí svoji sílu a vědí dobře, že železniční
personál ubýbé jim všemožně. jen aby měl pokoj.
Moc Ieraele jest. veliká. „Týden“ dne 8. t. m.
přináší tento charakteristický obrásek: „Jedu
vlakem. V oddělení sedí mimo mne a soudního
úředníka, známého z Prahy dva vílenští židé dle
rozhovoru obchodní cestující Coatující ti baví se
hlasitě a docela nenuceně. V následující stanici
vstoupí do sousedního ženského kupé aličná divk“,
Oba cestující sedí od té chvíle jako na jehlách.
Konečně mladší otevře dvéře a beze všehovejde
do kupé — — Za chvíli slyšeti odtamtnd hádku.
Dívka si stěžuje vatoupivšímu průrodčíma na „Hdo
těrného pána“, průvodčí dotěravého pána žádá, aby
ibned opustil neoprávněně zaujaté místo. Cestující
všsk „není dnešní“, „má právo sedět, kde chce“
— a neodchází. — Na nejbližší stanici přišel sta
niční přednosta, kázal cestujícímu odstraniti 86 ze
ženského kupé, avšak ten nyní spustil stavidla své
výmluvnosti — že ei bude stěžovati na brubé jed
nání zřízenců — a dodal s významným posuňkem:
„Víte, kdo je to pan Taussig?“ „Nevím“ odvětil
v rozhorlení přednosta. Avšak přece mu así roz
břesklo v hlavě, neboť sice ještě přísně velel:
„Okamřitě opustíte toto kupé, aneb Vás dám
ihned vyvéstl“ Velel, odešel, avšak — více
nepřišel! Vlak ae bnul a cestující zdstal „klidně“

čt v ženském kupé dále. Až teprve po
chvíli, kdyš dokázal „své právo“, přešel zase k nám.
„Du bist ein wackerer Kerl!“ přivítal jej obohsdní
přítel, který po celou dobu jako avědek se zájmem
sledoval běh „událostí“ — Později jsem ee do
věděl, že průvodčí i přednosta dostali od ředitestva
dráhy pokyn, aby na příště se chovali k cestu
jicímu obecenstvu sdvořilejil Kdyby bývalo v důtce
nebylo výslovně napsáno „ke stížnosti vídeňského
cestujícího kupce Mojšíše Jerusalema“, nevěděli
by provinilci železniční, kdo vlastně slovem „cbe
oenatvo“ jest míněn. Jméno cestojícího kupce jim
však věc objasnilo. Jak nenápadné a přece vý
rasné to provádění hesla „Svůj k svéma“, které
U nás má jen zcela, zcela planý zrukl“ — A židé

chtějí jen a jen rovnost, Jim prý se mijak o
frovkaí a nadvládu nad jinými nejedná.

Kornfolů s Tansigem. Rakoosko-Uber
sko má svůj čelesářský, prádelný, eukerní auhelný
kartel — nyní má dojíti také ke kartelu petru
lejovému. Jest však spor o kvotový výdělek mezí
skupinou ostravských, pardabských a rjeckých
raffioeurů. Aby došlo k vzájemné dohodě o rebachu
a zvýšení ceu, jednají nyní epolu za uherské ra
fineary president uberské kreditní banky, člen
magnátské «němovny Kornfeld s ředitelem ústavu
pro rakoaský pozemkový úvěr rytířem Tauss'gem.
Na čem se židé Tausig a Korpfeld uradí, to kře
»fané zaplatí.

Sjezd soukromého úřadnlctva po
řádá u příležitosti letošní výstavy v Praze ve
dnech 28. a 29. června Zemská jednota soukro
mých úředníků v království Českém v Praze II.
Myslíkova ul., čla. 4.

Maďarský uastamce spravedlnosti.
Proces býv. ministra apravedla st Polonylho (jme
noval se dříve Pollack a jest původu židovského)
8 poslancem Lengyelem vrhá ostré svě.lo ne vlád
noucí strana maďarskou. Lengyel byl aice odsouzen
pro topení Polonyiho, ale přes to rozmáchává pi
navé prádlo Polonyibo, chtěje způsob.ti nový proces.
Lengyel píše: „Polonyi jest zakladatelem uher
ského obchodu 8 dívkami. 13 roká vydíral maji
tele bordelů a nevěstky Již ve svém mládí v bor
delu pověstné jedné kuplířky sbíral bonorář za
vlády policejního ředitele Thieza. Působil jako «
chránce zlodějů, osvobozoval je od trestů a dělil
Be 8 nimi o výdělek. Účastnil ne krádeží ve Št.
Hradci a podvedl uherský ústav pro úvěr pozem
kový o 29000 K. Svého mandátu znenžil k dělání
peněz a Rosy Wallersteinové k alidičatví v okolí
císařové. Všechny tyto žaloby se mu tenkráte po
dařilo udusiti, když státoí zástupce i soud byli na
jebo straně. Budu opakovati tyto žaloby tak dlouho,
dokud aebude každý v Uhrách přesvědčen o ni
čemnostech Polonyiových“.

Rvět Německa, kníže Filip Ealenburg,
jeden ze sloupů, které po delší dobu tvořily ne
proniknotelný krub kolem císuře Viléma, ocitl se
za mřížemi. Provicil se křivou přisaboa tvrdě, že
se hříchu proti příroda nikdy nedopouštěl, ač nej
novější svědkové mu to dokazují.

Désný rozsudek vynesen v procesu ko
vačickém, v němž na lavici obžalovaných octlu se
mnoho Slováků a Slovaček „pro poburování proti
maďarskému státu.“ Třicet pét obžalovaných od
souzeno celkem ua 80 let vězení a k 11000 K
pozut Utrpení Slováků volá k nebi o pomsta.

„Šťastné“ Ubry Chrástavost maďarskou,
jako by Ubry byly nejšťastnější zemí, nejlépe
charakterisuje předloha zákona o vystěhovalcich,
kterou podal ministr vnitra br. Andrássy. Zákon
ten sostřuje dosavadní předpisy z r. 1905. Vypo
čítává,kdose smívystěhovata stanoví podmínky,
za kterých se umějí vystěhovat různé podniky.
V odůvoduění poukazuje se na to, že za posled
ních 6 let vystébovalo se z Uher 800000 lidí. To
jest zrovna útěk z vlasti do cisiny.

Jak se dělají milfomy. Dle. Hlasu
Brn. byly nedávno na buree „uvedeny“ akcie
báňských závodů arcivévody Bedřicha ústavem
pro pozemkový úvěr Bylo totiž vyloženo 12500
akcií k opsání. V celku jest papírů těch 62.500
kusů, nominální cenv 600 K. Celý akciový kopitál
obnáší 25 milionů K Z těch 62.500 kasů podržel
bývalý majitel báňských závodů 250J0 kusů, bez
pochyby sc závazkem, že je v určité Inůté neprodá,
12600 bylo nyní dáno na bursu a zbytek ponc=
chán ústavu pro pozemkový úver k prodeji pod
rukou. Základní cena papírů je 400 K, uvedeoy
byly na bursn kus po 72u K. takže ústav vydělal
ubratem ruky jen na těch 12.500 kusech 4,875000
K. a zbytek 250000 kusů prodán bude dle vásho
za oeny ještě vyšší, tak že na ních banka vydělá
nejméně 9 mil. K. Obchod ten jí vynese. přes 12
mil, bez obledu na výdělek, který banka měla
při nákupu papírů, poněvadé pan Taussig asi rov
ných 25000 nezaplatil. Zbývá otázka : Stojí akcie
ty 760 K za kus? Dle bilancí vyplací prý se i
při svém vysokém kursu 69, ale bilancenejsou
úplaě spoleblivy, zvláště proto, poněvadž většinu
akcií má sám ústav. Až je na burse draho prodá,
možná že najednon bude naskakovati akcionářům
husí kůže.

Proti „počeštění“ Vídmě! To bylo
heslo, kterým odůvodňovali němečtí nacionálové
svoje vystoupení proti pobostinským hrám Národ
ního divadla ve Vídai. — Nejednalo ae tu ovšem
sdaleka o nějaké „počeštění“, avšak je samozřejmo,
še se od představení očekávala mimo jiné tské
jakési morální podpora českého živlu dolnorakon
ského. Byla-li tato podpora morální —- nikterak
nebezpečná druhé oárodoosti dolnorakouské —
tímto způsobem znemožněna, měla by býti pro
stým a samozřejmým následkem zvýšena podpora
českého školství vídeňského, Toto zajisté je velmi
důležitým činitelem v otázce zachování nemalé
části českého národa rodnému jazyku, a bylo-li
přece alespoň částečně zbudováno přes odpor
mocných, budiš beslem všech dobrých Čechů:
Pomoc českým školám vídeňským dosud atávají
tím (2 obsené, 2 opatrovay a 6 škol jasykových)
s případně umožnění sřízení škol nových. Pří
epěvky posílejí se spolku „Komenský“, Vídeň V/I.



retenstrasse 100, který ochotně zašle za tím
účelem aložní lístky a vděčně přijme adressy
příznivců českých úkol, na které mohl by se
8 úspěchem o pomoc obrátiti.

Katolický kněz národním mecená
Šem. Zesnolý farář ve Mšecí, vldp. Josef Jireš,
ve své závěti odkásal 10.000 K Ústřední Matici
Školské.

Ponžívání sádry ku hnojení Jetelů.
V poslední době obrací k sobě pozornost agro
nomů sádra jakožto výborná přísada při bnojení
zejména jetelů. Umělá hnojiva, kterých ae nyní
používá, mají také svoje nedostatky a ve mno
hých případech nepřinesou žádaného užitku, který
by byl v poměru s nákladem nu ně vynaloženým.
Nejideálnějším bnojivem je chlévský bnůj; bohu
žel bnojiva toho je příliš málu, takže se bo ne
může použiti ke všem pozemkům. V sádře máme
všsk výborný prostředek k rozmnožení hnoje
chlévského; přímíšením sádry ke baoji obdržíme
výborné bnojivo, jehož můžeme použiti re znač
nějším měřítku. Použivání eádry ke hncjoní jest
mnobem výhodnější než požívání vápna, neboť
sádra zachovává dusík, nrychluje tvoření se ledku
a podporuje tvoření se kyseliny fostorečné, čehož
vápno večiní. Sádra svadno vniká do spodních
vrstev půdy, čímž vysvětlují se velmi dobré vý
sledky, docilené používáním sádry při p stování
řepy a j. Ovšem že sádra nemůže konkurovati
s omělými hnojivy; sádra jest věsk uejlepším
prostředkem ke vhodné úpravě chlévského houje,
nmožňajíc jeho vydatné a rozšířené použití. K to
ma účelu hodí ee mo.hbem lépe než vápno. Pule
hnojené sádrou podržuje přirozenou vlhkost o
mnoho déle oež pole neaádřené; hodí se tedy
sádra jako výborné baojivo na luka, trávu; zne
hodnocující přimíšené traviny jsou jejím působe
ním odstraněny a výnos luk znamenitě zvýšen.
Sktad aádry nachází se u semenářské firmy Frt.
Viktorin v Hradci Králové

Čestné člemetví. Katol. národaí stadent
stvo, sdružené ve spolku „Česká Liga akad.“,
zvolilo jednomyslně na řádné valné hromadě sa
čestné členy muže jak o vědu tak i o spolek zmí
něný vysoce zasloužílé. Jsou to alovutní pánové:
prof. dr. Musil 2 vídeňské university, prof. dr.
Kordáč z prsžské university, dr. P. Vychodil, red
aktor „Hlídky“ z Brna, a farář Lehner z Vinohrad.

Proti ehřipee. Svařte řebříček a odvar
oslaďte dobrým medem Vypijete-li ráno a večer
kofitk řebříčkového čaje, musí cbřipka povolit.

Rýma odstraníme takto: KávovouJžíci
plnou kafrového prášku dáme do nádoby více blu
boké než široké a přilejeme vřící vody tolik, aby
nádoba byla do poloviny naplačna. Nádobu pak
překlopíme papírovým trychtýřem, odstřihneme ve
špici tolik, abychom do otvora mobli vstrěit nos a
vdechovati kafrové vodof páry po 10—16 minut.
Po 4—5 hodinách se to opakuje, a inejtěžší rýma
zmizí obyčejné již po třetím pokusu.

Zabrádky při domech, menších rozměrů,
jež slouží pouze za ozdobu, json jaeným důkazem,
že při vší citlivosti máme pramálo praktického
ducha. Uvažujme. Zabrádka o několika čtvereč
ných metrech plna květin, cestičky pískem vysy
pány, snad někde i besídka divokým vínem obe
střena, to vše dice hezké, ale v kapse nic. A
přece i tu dalo by se vyzískati pár koravek. Jen
více nízkých ovocných atromečků d> sahrádek.
Takové stromečky větvemi svými rozvádějí s0 na
dvě strany jako víno na zdi, takže možno je pé
stovali podél cestiček, na zdi, na stěnách besídek,
při plotu, aniž by překážely a anad květinám
světla ubíraly. Správně a souměrné takto vypě
stěné tvary ovocaé j-ou pěknou ozdobou zahrádky
a což blavního obtěžkány bývají množstvím ovoce,
které ta dosahuje mnobem větších rozměrů než
na vysokokmenech; hračky bývají až 1 kg těžké.
Kde možno, má 66 zasaditi stromeček aogreátu, ry
bísu, i malioy v prutech pěkně rozvedené, na zdi
nebo besídkách i víno se dobře hodí a to vše
srovná se při praktickém smyslu pěstitele s rů
šemi a jinými ozdobnými květinkami. Směle možno
tyrditi, že ze zabrádky o několika čtverečných
metrech Ise při nejmenším získatí 20—80 K. A
to 3a nynějších poměrů také něco znamená. Pra
meny příjmů máme hledati na všech stranách u 8e
všemi počítati, byt i malé byly. V našich zahrád
kách musíme spojovati krásné s užitečným, tak
Siskáme dvojnásob,

Pěstitelům bramborů. Bramboryroz
hodně nemají se sáseti několik let za sebou. Hnůj
nemá se vyvášeli DApozemek teprve z jara. Ne
mají se sázeti očka ze staré, vyžilé, hnilobě pro
padající odrůdy. Jest potřebí některé nové drahy
vyskoušeti předem v malém, kam se hodí, poně
vadši některýmnejlepšímodrůdámnesvěděípůda
kašdá. Hnojení dusíkaté jest pro brambory velice
výhodné Zemáky nutno převláčeti časně; nejsou-li
v hrobkách, nechť se projíždějí pleščkou jako řepa.
Po uklizní zemáky ukládají se obyčejně do
sklepa na vysokou hromadu, kde se nemohou
vypotiti, což jim škodí. V teplém sklepě jiš po
vánocích počnou povážlivě klíčiti. Je-li aklep Špatně
větraný, brambory se spaří a hnijí. Brambory s da
žinon šlutou přes svou velikou oblibu u nás jsou
méué trraniivé neš brambory s dužinou bíloa. Aby
nepodlebaly zkáze, se ve sklepě vrstva

písba,aa nižrosloši sesravé, vypocanéhlísyve

ve výšce 30 cm, přikryjí se novou vrstvou písku
načež dají se naň zemákynové atd. P

„Banka Slavia. Tento předníčeskýústav
pojišťovací dosáhl za správní rok 1907 v odboru
životním výsledků všechna minulá léta značně
převyšujících a zejména jest pozořůhodno, že ke
Blavii obracejí se čím dále četněji osoby, uzaví
rající pojištění na veliké kapitály. V řečeném roce
bylo Slavii podáno 7752 návrhů na pojištěný ka
pitál K 27,552.830-—, z nichž bylo vybotoveno
6763 pojistek na kapitál K 23.330.930 —, celkem
pak banka Slavia měla koncem roku 1907 v plat

nosti 62900 pojistek na kapitál K 146 290.30328,
při čemž roční pojistné dosáhlo výše K 5,629.19248.
Pojištěných kapitálů po členech zemřelých a kapi
tálů na dožití pojištěných jakož i důchodůva penal
vyplaceno bylo v témže roce K 2 124.408 97, aš
dosud pak vůbec Slavia vyplatila 97,214 430.97,
vedle toho rozdělila členům odbora životního, plalo
tím zároveň nělechtilý příkaz vzájemnosti, čistého
zisku K 2,092.766 63 Za jediný poslední rok 1907
této dividendy bylo vyplaceno K 266 345-96. Mě
rou znamenitou vzrostly zároveň (éž reservní fondy
banky Slavie, které dosáhly imposantní výše K
41,718.166.—. 77 '

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 9. května 1008 1 bí

p nice K 1780— 1800, šita K 14 80 — 1550, jebene
be K 10'00—10*80, prosa K 11*00—00:00, vikve K 00 00
až 00:00, hrachu K 00:00—00-—, oves K 7*00—1760

čočky K —— až ——, jahel K 23 00—32'50, krap K
2200—4400, bramborů K 2-60—3-20, 1 hl jetelorého
semene červeného K 000"00—000-—, raského K 0009-00,

1 bl. jetelového semínka bílého K 00-00 — 00"—,
máku K 00—0'00, lněného semeneK 18-00—1000, 100
kg žitných otrab K 14'20—00:00, 100 kg pěenilných
otrab 1450—00'00, 1 kg másle čerstvého K 3-30
až 2-64, 1 kg másla převařeného K —00 —00'00,
1 bg sádla vepřového K 178— 180, 1 kg traroho
0-33—0*40, 1 vejce K 0-05—0-00, 1 kopa cerele K0:0—
aš 0'00, 1 kopapetržele K0-00—0"00, 1 kopa kapusty
K 000—000, 1 hl cibule K 10*00—10'60, kopa drob,
zeleniny K 100—1'50, 1 pytel mrkve K 400—600,
1 kopa salátu K 000 — ©—, 1 bočka šrostek
K 00—0, 1 hl jablek K 00.00—00.00. Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 9. května 1908odbýraný,
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 249 hektol, žita
+24, ječmene 64, ovma 256, prosa 5, vikve 8, hra
ohu 8, čočky 00, jahel 6, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máka 2'/,, — 3) Zobniny:
petržele — kop, okarek O kop, kapusty 0 kop,cibule
8%:/, hl, drob. zeleniny 50 kop, mrkve 35 pytlů,
brambor 86 hl, salátu — kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hi, hrušek 00 hi, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 5 kusů, podsvinčat 530 kusů, kůslat
36 kusů.

(Za:láno.)

Litoji svého jednání a odprošaji katolíky Sami
Bické a v okolí.

Ve Smiřiclch, v květnu 1908,

J. Fetr, pokladník na dráze.
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ohuti :
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První česká ako. spol.na orient. oukrerinky
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TV. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.

Palmy
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2 3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10—15 zl, 3, 4—6 zl.

n —aTovárna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkráz spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIILkerJózsel
korát 16 A. — Praha,
Ferdinandova tě. 45. —

Výdoň-VIL,Mariakilferstr.
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úředně koncessovaný závod elektrotechnický

systémprof.Zengra v Hradci Králové. |
X X| 8 viceletou zárukou zařizuje a skouší | (JÍ| Jiříkomatřída254. Jiříkoratřída24. | X *

Zařizováníolektr. světla,telefonů atelegrafů. —Dynama. —Motery. — Voškoréolektr. potřebyma skladě.
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ruhlaře MěstskáspořitelnaveVys.Mýtě
zúrokuje veškery vklady

nanábytektvrdýaměkký 44 <+

do stálé práce : dnem1. dubna1908počínajíc.
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výě:

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

přijme za výhodných podmínek

A. Novotný, *
-| torárnanábytku

v Týništi n. Orl.

Aorrorotoorrétss:pěbřěěhh oitěiiěbhátřářěřttt

Vřele doporačuji velodůsí. duchovenstva.
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Fr. Viktorin v Hradci Králové, sa
m

závod semenářský a materiální a prodej ačelařských potřeb.

Věslí vosk se kupuje neb vyměňuje za hotové mozistěsy.

P“ Zádejtecenník. WBohatý výběr vzorků moderních
druhů na obleky a asvrchníky zašlu na požádánífrankoknahlédnutí.CIT "T"

Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
1: devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna

1 Záložní úvěrní ústav |p
š v Hradci Králové. :
3 :

Vklady na pokladpoukázky4 odednevloženído dnevybrání.

fav vkladů konoem únbno K 18,000.00744.

leon ©©, | Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústavu

AIE
© Mojito: Polřišeké družebnotiskové vHradel Králové. — Vydavatelasodporědnýredaktor AntenínPoshmen. —Tiskembiek, knihtiskárayvHradelKrál



-Příloha
Za + děkanem zbraslavickým Fr. Alf.

© „Memem.

František Alf. Ilem narodil se v Lito
myšli r. 1829.Otec jeho, panský kovářa „kar
šmíd“, byl pravé „lešetínské“ silné povahy,
matka puk velmi jemného, sbožného citu, kte
rážto oba rysy jevily se V povaze p. děkana.

Jako filosof a pak theolog psal básně do
různých časopisů e podpisem Svobodín (Fraut.)
Lánský. R 1864 byl vysvěcen na kněze a ústa
noven kaplanem ve Zbraslavicích u etařičkého,
přísného vikáře Tichóbo. Svojí vlídností a trpě
livostí získal si mladý kněz přísně svého šéfa
a ochoval si ji až do jeho úmrtí.

Potom nějaký čas působil ve Zrači, až
r. 1861 opět vrátil se do Zbraslavic, jsu v této
osadě farní ustanoven duchovním správcem.
A zde zůstal až do své smrti. Hned v prvních
letech pracoval děkan Illem o vlasteneckém
uvědoméní lidu, založil čtenářskou besedu,
ochotnické divadlo a záložna. Když přivedl
ústav pcsledně jmenovaný k rozkvětu, ustoupil
skromně do pozadí. Hlavním pravidlem jebo
života byla svědomitost a důslednost. Povahy
byl hluboce zbožné. Lid ho vzpomíná i jako
dobrého kazatele. Od r. 1877—1886 pracoval
v dochovní správě sám. Ke každémn byl vlídný,
ochotný přispěti v potřebách duševních i hmot
ných. Jako k otci chodívali kolátarníci k pana
děkanovi tázat se o radu, měl-li kdo z nich
něco podpiknouti. Děkan Illem vudebíral množ
ství časopisů a založil farní koihovnu pro lid.
Zvláštním při něm bylo, že byl tolik otevřené
a přímé pocaby, že jak smýšlel tak i mlovil,
politiky v tomto smyslu oeznaje.

Asi před 20 lety vyznamenán byl dělník
na pile ve Zbraslavicích stříbrnou medailí za
to, že 40 let v jednom zívodě pracoval. Děkan
měl při připínání řeč, v níž vyzoamenanéma
sonvěkovci blahopřál, že jeho činnost již zde
Da zemi uznána jest — on pak (řečník) že
snaží se, co dělník na vinici Páně břímě dne
j horka snášející a po 40 let pracající, by
jednoa po životě tomto od Pána té vinice
uznání a odměny došel. Páni od úřadu nablédli,
že p. děkana pominoli a po nějakém čase přišla
medaile zlatá! — Tak přímé byl povahy! Při
tom však skromný. Ve svých kaplanech spa
třoval své dachovní spolubratry a pečliv byl,
by i věřící smýšlení toto znali.

R. 1866. přitrhlo i do Zbraslavic vojsko

proké v obromném počto. Tehdy polní hlídačocházka zastřelil praského poddůstojníka,
který, z jakési příčiny se rozhbněvav, za ním
e tasenou Šavlí se hnal. Skutek ten měl míti
hrozné následky. Prusové v tom spatřovali snad
vzpoura domácího obyvatelstva. Děla vyvosli
na kopec Poapil, namířili na město a hrozili
bombardováním a vypálením všech osad 3 ho
diny kol do kola ge rozkládajících. Tenkrát p.
děkan s předními občany svojí výmluvností
Zbraslavice před vyplněním hrozby té zachrá
pil. Hoatil totiž Šťastnou náhodou ve faře pros
kého generála a důstojnicsý štábní sbor po

a to bylo pro Zbraslavice štěstím. Při

obědě po ty dny brála před farou pruskábudba koncertní kusy;proto žertovně říkával:
„Já jsem odbyl pruskou vojnu při samé ma
sice l“

Při návštěvě císaře Pána v Hoře Kutné
r. 1906 představen byl děkan Illem Jeho Veli
čenstva co nejstarší kněz na okrese. Tázán jsa,
kdy zlatý záslužný kříž s koranou obdržel, od
pověděl, že v roce jubilejním 50letého pano
vání Jeho Veličenstva, a dodal: „Nyní již ji
ného si nepřeji, než abych odměněn byl i od
nebeského Pána, a šťastnou hodinku smrti“
Panovník přání tomu, pronesenému starcem na

pohled zdravím kypícím, ge usmál, slovy „toe tak hned při jeho výborném vzezření ne
bade“ a vlídným pokynem s p. děkanem 8e
rozloučil.

Mimo jiná vysnamenání obdršel děkan
k 50. jub. kněžství od rodiny patrona svého,

poru AdolfaSchebkastříbrnývěnecvavřínový.
Úspory pozdějších let odkázal kostelu

ejš sa přispění některých dobrodinců : dal
rásně vyzsdobiti. Založil též fondaci pro ře

ditele kůru a choralisty, čímž ve Zbraslavicích
po sobě zanechal trvalou a milou památku i
pro věky příští.

Činnost jeho charakterisoval jeden vážený
učitel, s ním dříve působící, slovy: „Jestliže
kdo ve svém životě vzorně působil — pak
byl to p. děkan Illem!“

První kostel v Chrasti u Chrudimě.
Kdo v létě zavítá od Chrudimě do Chrasti,

vstapu na náměstí patří vo zalíbením na
osti velký kostel sloha renesančního, obklo

poný bujnou zelení mobatných kaštanů. Utášený

to pohled!Jindy tak ovšem nebývalo, Do roku
180 stala blíže západní řady do:nů na náměstí
proti kostela rozsáhlá, jednopatrová Školní bu

této badovy byly mimo očitelské byty také
masné krámy a městeká strážnice. Na západní
straně budovy té byl dvorek obehnaný vyso
koa zdí.

Jmenovaný kostel byl vystavěn v letech
1710—1717, poněvadě dřívější kostel, který byl
moobem menší, požárem r. 1709 velmi utrpěl
a také nevybovoval potřebám osady.

První kostel v Chrasti byl svědkem útrap
válečných lida poddaného v první polovině
XVIL století, v něm během 10 roků (1636 —1646)
rosický farář Jan Vojtěch Švanda, potomní
děkan chradimský, konal, „jakž na věrného pů
stýře náleží, složby Boží podle nařízení církve
svaté katolické“

Jelikož také první (r. 1668 svěcení zde
Kartaziáni na kněžství) a třetí (posvěcen 8u
fragán biskopa vratislavského) biskup králové
bradecký starého kostela v Cbrasti častěji po
užili při muohých vrchnopastýřských výkonech,
přebývajíce větším dílem v Chrasti, bade snad
mochého zajímati, co se zachovalo v písem
ných památkách chrasteckých o kostelíku, který
již zmizel s povrchu zemského na dobro.

Nejstarší matrika chrasteckou započal
Václav Antonín Kotych, toho času kantor chra
stecký, těmito slovy: „Léta 1709 dne 15. au
gosti vyhořelouěstečko Chrast u v něm všecko:
jak předně kostel se vším co koliv v něm bylo,
zvonice, zvony, děkanství, škola, v ní všeckno,
též matriky, ratbouz se vším, jak od Hendricha
Švába oheň vyšel, tak všeckoy domy v městě,
stodoly až za dolní brána, u vdovy Verony
Macháčkovy dům spálil; stal se mezi drahoa
hodinou s půl noci po Nanebevzetí Panny Marie.“

Poněvadž požárem tím většina písemných
památek byla zničena, můžeme *i o věkterých
statích dějin města Chrasti z doby starší na
črtnouti jen obrazy mlhavé, mnohovšak zůstane
zatemněno na vždy.

Bylo-li ta i tam po zmíněném ohni v mě
stečku z dob minalých „pro paměť“ něco pc
psáno, z toho dne 23. m. listopadu 1726 oheň,
který zachvátil nový kostel, radnici a 36 domů,
tooho neušetřil. Mnohem zhoabněji zařil požár
dne 27. m. erpoa 1774: z celého městečka zů
stalo pouze 8 chalap s domkem pobodného na
podměstí Chrašickém a v městečka zámek, dě
kanství a 3 stodoly.

Počet těch, kteří byli očitými svědky uve
dených pobrom, meošil se rok po roce, po čase
vypravovalo se o nich již méně, až konečně
nadešla doba, kdy se za celý čas nikdo již ne
zmínil o nich, ani o událostech, které 8 nimi
Bonvigely.

Tak na příklad o kostele v Chrasti, r.
1709 vyhořelém, před dlážděním nynějšího ná
městí (před r. 1896) vědělo se pouze, še kdesi
na náměstí blíže silnice stával a že hned po
vyhoření krytem s nouze (prkenoým) byl 0
patřen.

Kdy a kým kostel ten byl zbudován a kdy
byl zboťen, o tom nepodařilo se mi vypátrat
záznamu. Z listin, v nichž o tomto kostele je
zmínka, soudím, že zbudován byl na počátku
XVII. století a že při stavbě nového kostela
bylo použito stavební hmoty ze starého. Po
kusím se tedy výrok svůj odůvodniti.

V trhové smlouvě, jíž Bohuše III. Kostka
z Postupic léta 1642 ve středu před sv. Vítem
prodal právem zástavním dvůr a klášter Podla
žický, městečko Chrast a několik vesnic Mí
chaloví z Chlama a Košamberka za 6048 kop
grošů č., kostel v Chrasti se neuvádí, ač po
dací kostelů ve vei Rosicích, ve vsi Chrašticích

a„pode vsí Skalou pode jménem sv. Vrbaty sepřipomíná.
Dle toho obyvatelstvo městečka Chrasti

navštěvovalo kostel v Chrašicích a v Rosicích.
Roku 1577zboží bývaléhokláštera Podlašického
dědil Albrecht Slavata z Chlumu, který byl
jako jeho oteo Diviš velikým příznivcem jed
noty bratrské, jak o tom svědčí slova v arti
kulích cechu tkalcovského s r. 1589. („Sbor
bretrský“ byl v Chrasti již za vládyZdeňkaII.
s Postapic r. 1468—1610.)

Po Albrechtovi Slavatoví koupil pozůstalý
statek „Chrastockoj všecken a všelijakej“ Václav
Berka = Dubé a s Lípy. Poněvadž týž dno 6.
července 1600 náhle zemřel, byl statek Chrast
připsán ve středu po sv. Vítě r. 1601 pozůstalé

vdově Markétě Berkové slipy ana Rychmborceza 96000 kop míšeňských. Vesmlouvě trbové
nejsou podací kostelní vyjmenována. Z tobo

soudím, še byla tatáž jako při nastoupení Michala s Chlama a Košomberka r. 1642. —
-© Dle poslední vůle Markéty Berkové,

zději provdanéTaleberkové, r. 1630 v pon
neděli emrtelné sepsané s v zemských des

úch v knise instr. č. 226 léta 1689podlit. A.
90 vepsané, připadl statek Obrast jejímu voaku

Matyášovi Ferd. Frant. Berkovi hraběti z Dubé.
Do plnoletosti jeho vedla opráva statko Chrasti
matka Františka Hypolita Eusobie hraběnka

Byl-li Matyáš F. F. Berka dne 3. listo
pada r. 1636 plnoletý, kdy v Praze vyřídil
příznivé „důležitě potřebnou žádost“ Chraste
ckých, nadepsanoa jeho matce, nedalo se zji
atiti.

Okolo Nového roku 1644 zavítal na
Rychmbark, kam Chrastečtí na něho se obrá
tili se žádostí o zmírnění povinností robotních
a 0 částečné slovení dávek obilních i peněžních,
jež dluhovali vrchnosti. Matyáš F. F. Berka
vyřídil žádost velmi inilostivě 'ještě na
Rychmbarce. (Dokonč)

Kulturní hlídka,
Volný myslitel také se můše mýliti? Skupina

samozvaných reformátorů, kteří si rozdali sami
vysvědčení o nebetyčné moudrosti a učenosti, po
čínala si při své volnomyalítelské práci tak seba
vědomě a vyzývavě, až samým rozvážnějším po
krokářům překypěla úluč nad tím pozérstvím a
diktátorstvím. Pokrokový „Přebled“ odbyl tyto
trpasličí „aristokraty dacha“ hodné řízač, poukázav
na jejich simělé překracování a neomylnictví. Nyní
zase v čls. 6. „Ženského Obzora“ věnuje Jan
Ziegloser delší článek Julia Myalíkovi, presidentu
české sekce Volné Myšlenky a redaktoru časopisu
„Volné Myšlenky“ u „Havlíčka“ na Král. Vino
hradech. Z článka vyjímáme doslovně:

„Vaše osobní vystoupení vůči mně v dubno
vém čísle „Volné Myšlenky“ nemobu nazvati sice
příkrostí, jak by se zdálo, neboť pak by Vaše
„kritika“ nesměla býti farizejskou, nýbrž upří
mnou a spravedlivou, což jest mošné jen v pole
mice o názory.

To však tu není. Jestliže přece zastavají 86
u Vašich kulatých slov, u Vaší nezkrocené sou
sedské chvástavosti, činím tak proto, abych učinil
natué objasnění všeho, v čem jste 56 ve svém
výpadu vůči mně dotkl, a abych bez pardonu na
stavil Vám před tvář srcadlo, které jest Vám již
na čase předložiti.

Podávám trochu žádané bistorie.
Kolébka „Volné Myšlenky“ byla ve „Spolku

volných myslitelů Augustina Smetany“, z jeho
vůle vyšlo naše pětičlenné vydavatelstvo pro ča
sopis „Volná Myšlenka“, které Vás pověřilo re
daktoratvím.

Ano, zůčastnil jsem ge všech přípravných
prací. — O své vlastní vůli vystoupil jsem z to
hoto poměru, jelikož Vaše prazvláštní osobní
vlastnosti znemožnily moji spolapráci.

Že jsem byl - sa těchto okolností — ovlá
dán určitými pochybnostmi, se kterými jsem 86
v kruhu svých přátel netajil, nepopírám. Zajímavo
však, še nebyl jsem osamocen, důkazem toho, že
drabý člen vydavatelstva pan Václav Adamec
(který má nepopíratelné záslahy o prvopočátečný
rozvoj „Spolku volných myslitelů Angustin Sme
tana“) vystoupil s vydavatelstva taktéž, aniž by
v tom směra byla mezi námi nějaká úmluva.

. +. Osudem vynešen, uchracoval jate od
počátku vše, co se dalo, vším se okrašloval a
ježto uemáte potřebné autokritiky, nepozorujete
ani dnes, že po všem nadšení, které ve hnatí bylo,
přichází se k positivní práci a dělbě práce, ve
které se tříbí duchové.

Vy však provádíte neomalenosti za neoma
lenostmi (vis jen afóru s firmou B. Kočí; výpad
na ligu Čechoslovanů bez vysnání) a za takového
stavu věci není ani důstojao pro české hnutí
voloomyslitelské, aby Vás bralo v ochranu a do
konce se za Vás bilo.

V nenávisti vůči mně napadáte i mou čin
nost vydavatelskou 8 „Ženským Obzorem“, revue
českých žen, v blábové naději, že by se Vám
mohlo podařiti důležitý tento list v uašem kul
turním životě poškoditi. .. .

Konečně přicházím k poslední věci, které
jste využil proti mně, totiš mého formálního sporu
se sl. Zdemkou Wiedermannovou. V té době, kdy
zmíněný můj spor se vedl, nezajímal jste 86 0
slečnu Zdeoku Wiedermannovou s ženská otáska
Vám byla španělskou vesnicí, a dnes 8 ní ráčíte
koketovati přes to, že dříve jste ji s despektem
odbýval; ale poněvadůdaes se bes mí hnutí
„Volné Myšlenky“ neobejde (a to se mělo vědětí
hned v prropočátku), blabovolač ji usnáváte sa
hodnu své pozornosti.
- © Veslku jednání Vaše odmítám jako oškli

vý, nemravný zjev, a zbraně, kterých užíváte,
opětně charakterisují Vás samotného. Znám Vás

v medbalkáchadle todo ai K o k annocizího pochlebenatví, kterou se ráčíte mne
nooslňoje; vím jem tolik, še 60 noštítíte ničeho

„ repoobybašhosvéhon Enilsskye něčím m spora lenky
amerických Čethů sKe, Žákov, zanášíte do hautí
klerikální Btváčství, potouohlost a papolství, 26



obalené v sentimentálnosti a strachu před du
ševně vyspělejšímí lidmi, neš jste sám...

Vy pak si buďte vědom, že bnutí nedrší
Vaše průměrnost, nýbrž še hnutí oelé bodnotí se
prací všech vážných spolupracovníků, a tím jsem
s Vámi hotov i veřejně.

Jinak pro práci ve buutí Volné Myšlenky
mém smysl dál a tím přecházím přes Vaší osobnost
a Vaše nechutnosti, neboť Vaše obmezené jednání
a ješitnost rozsóvá jen všeobecnou nedůvěru a
pechut... .“

Tak že by vyhlížel mladý generál přeučeného
bontí za novými, nejvyššími cíli? Je-li pravdou
posudek Ziegloserův, zač stojí svobodomyalnost,
svéprávnost a rozhled těch vzdělanějších pokro
kářů, kteří s bázně před volnomyslitelským pra
nýřem uctivě projevovali oddanost i poddanost?
Vědo, pokroku a Svobodo zastřete si tvář!

Proč wmnoaílidé tak veliký odpor k osrkví
cítí? Výmluvné vysvětlení toho zjevu nacházíme

pod čarou 'v „Hlasech Pokroku“ ze dne 9. května.ýž list otiskoje článeček Alfonsa Celby „Proč
jsem vystoupil z církve?“ (Celba tam uvádí mezi
příčinami svého vystoupení: „Posvěcený monaig
Dor zpronevěřilmaličkost přes7 milionů korun...
klerus, obzvláště ten vysoký ani prstem (!!) ne
hnal, by zmírnil zločin svého poavěceného kolegy.
(Papež, jenž spotřebuje ročně pouze na 200.000
korun (??) na svoji garderobu, nedal ani haléře).“
— Ubožák zmatený podvodnými tiskovinami snad
tedy ani neví, že v Svatováci. záložně kradl ku
rážně husita a že Drozd pro svoji nedbalost byl
od katolických listů důkladně kárán. Neví, že
kněžstvo jak chudší tak bobatší sebralo mezi Be
bou s krajní občtavostí statisíce na ty, kteří mal
versacemi husitskými byli poškozeni. Ubohý vy
stouplý muž věří tolik podvodnému tisku, že si
ani nedovede vypočítat, jak jest možnuo, aby nej
rosmarnější kavalír celých 200.000 korun apotře
boval na svoji garderobu. Tu by přišlo na den
přes 647 K. Nehraničilo by to přímo 8 šílenstvím?
Ale ubožák tomu věří. — A kdy žádali poškození
socialiaté Bebela a jiné velice bobaté předáky
soc. demokracie, aby jim byly dány peníze, 0
které je četní zlodějští pokladníci rudí okradli?

A ubohý Čelba pokračuje: „Uvedu poslední
případ, kde páter Rivi (?) a jeptiškou (??) Fu
magliovou prznili v klášteře jim svěřeném (v ja
kém „klášteře“ a od koho svěřeném, prostoduchá
dušičko?) chovanky, drubý, kde kněz na místo
svátosti posledního pomazání umírající tuberku
logní dívku znásilnil“ — Už dost, opravdu dost
Chndák posud nevi, jak tyto nepravdy, šířené od
záštiplných podvodníků, jsou zcela vyvráceny. Ne
umí ani napsati správně jména těch, o kterých
tolik hločně se mluvilo a psalo, a teď myslí, že
mu vzešlo světlo A „pokrokový“ žurnál, místo co
by ubožáka poučil, jak jest zmámen podvodným
tiskem, ještě mu prohlášení otiskuje, aby se jím
mámilo lidí více. Ve jménu pokroku! A odkud
takové smutné zjevy? Což lze si mysliti, že by
si troafal protikatolický tisk tak nectně své čte
náře balamutit, kdyby katolický tisk byl dosta
tečně rozšířen? Jistě by byl značně opatrnější,
jestliže by cítil nad sebou účinnou a pilpou kon
trolu. Dostaly se tomu muži do rukou časopisy
vysvětlující tendenční Švindle protikatolického
tisku? I z tohoto případu vysvítá nutnost, aby
každý katolík staral se ze všech sil o rozšíření
katolických listů. Jinak podvratný tisk bude hlo
dati na zdravém kořeně našeho národa stále
8 větším výsledkem.

Kristus a vyučování dějepisuV soudní síni
odehrál ae v posledních dnech podivný případ. P.
AL. Majer, převor k:áštera ve Lnářích, byl dne 31.

prosince r. 1907 odsouzen k pokutě 30 K aknádě útrat 128 K pro urážku na cti, jíž epácbal
dle žaloby ve své přednášce dne 21. října, v níž
o dru Bartoškovi řekl, že vědomě lhal aneb že
je nevědomec, nasval-li Ježíše Krista osobou le
Gendární na „světovém“ kongressu voloých mysli
telů v Praze. Z tohoto rozeudku se převor Majer
odvolal ke krajskému soudu v Plzni, který roz
sudek okresního soudu zrušil a převora Majera
obžaloby sprostil. V rozsudku soud praví: „Řeč

žalovaného konaná dne 21. řijna m. r. Va jendovolenou kritikou. Historičnost osoby Ježíšovy
je tisíciletími dokázána a to nejvážnějšími svě
dectvími; proto, tvrdí-li někdo, že Ježíš neexisto
val, skutečně mlaví vědomě nepravdu. Chce-li
někdo o 'osobě takového dosahu mluviti, jako je
právě Ježíš Kristus, má studovati vážné prameny;
přavil-li tedy, že jest jen legendární, prozrazuje
zajisté nevědomost“ —

Tedy až tam jeme došli. Iotelligent, doktor,
duševní vůdce volných myslitelů, titán duchem,

člověk zázračný, popírá existenci Kristovu. Člověkjemuž na gymnasiu bylo učiti se historii, lous
řecké i latinské autory, jenž zajisté svědomitě
připravoval se k rigorosu, jeně zná vědu skrz
naskrz, praví najednou souhlasně s německým
freidenkrem Techirnem: „Hat Christus ber
haupt gelebt?“ Kristus jim nežil, církev křesťanů
povstalaapad samaod sebe, samood sebe po
vastalo Písmo sv. Nového zákona, samy sebou do
starých klaseiků, na př. do Livis, Tacita a poz
dějších jieb následníků dostaly se správy o křes
tanství. Anebo nebyl vůbec snad Livius a Tacitus,
nebyli svatí Otcové, kteří s důkladnoa podrobností
vylíčlli vše, co se týkalo Kriste? Ovůsm dle vol

ných myslitelů bylo by lépe, kdyby býval Kristus
nežil; „volná“ myšlenka jejieb zotročovala by
svými výmysly celé lidstvo. — Ale jest to dosti
podivné, jak s osobou Kristovou, hist »riokou,epo

chájní, zachází dějepis, historie. Jest pravda, že8e datuje dějepis dleroku narození Krista; ale
kdyby nenčilo o Kristu nábošenství, historie by
nepověděla stadujícím ve škole nic. V dějepise

emberově jest popis života Mohamedova, jinde
mluví se obšírně o Zuroastrovi, Budhovi, popisuje
se důkladně charakter doby před a po oněch o
sobách, ale o Kristu, jeho historickém životě, dů
ležitosti epochální nemluví; spoléhá samozřejmě
na náboženství jako předmět vyučovací, který
přece nikterak na ocenění významu historického,
kulturníhov dějinné souvislosti nestačí.
Mohou-li se oa gymoasiu opakovati dvakráte věci
o náboženství řeckém a římském v bistorii, ne
sčíslněkráte při čtení klassiků, proč nemohlo by býti
o osobě Kristově učeno v dějepise? Mohou-li
se na příklad v učebnici dějepisu Kameniček
Dvořák udávati prameny k soukromému studiu
žactva o osobě Lutherově, uváděti díla v německém,
francouzském, italském a latinském jasyku, proč
nemohou býti uvedeny i prameny o Kristu? —

Osobnost Kristova jest jako by vytržena
z Celé osnovy historie na středních školách, ač
důležitost její pro historii, pro kulturní poměry a
vysvětlení jich je nepostrádatelná.

A na školách vysokých? Na universitě? Po
celé čtyři roky studia neuslyší historik geriosní
přednášky o Kristu, jeho životě, ocenění jeho kul
turního, bistorického významu. Professor Drtina
v "dějinách paedagogicky jest nejspravedlivější,
Professor Masaryk dotkne se jen tehdy osoby Kris
tovy, aby mohl uvésti učení jebo v soustavu těch
různých pověstných — ismů svých, Poslacbači
universitní, kteří nesledují historických časopisů
všech i církevních, nemají ani potachy, jaké bo
batatví a zajímavosti leží v tom obrovském množ
ství pojednání v literatuře křesťanské. Nedivme
se tudíž, že člověk, který se honí za fantomy tak
vysokými, jako p. dr. Bartošek, může říci s Tschir
nem: „Hat Cbristua úberbaupt galebt?“ Lidé rázu
Bartoškova knězi prosté nevěří, nevěří katechetům,
profeasořigymoasijní o Kristu nemluví; aniversital,
pokud o něm mluví, staví ho na roveň různým
flosofům, význam jeho geslabují. Proto je přiro
teno, že člověk, kterému není nic svato, pochybuje
oexistenci života Kristova. Na kruzích učitelských
Jest, aby chyba tato v organickém vyučování děje
pisu byla napravena.

Zvláštní pomámka o muších vynikajících.
eNárod. listy“ dne 12. května (v odpol. vydání)
píší v příčině pařížekého pijáctví etheru: „Zvlášt
ním zjevem jsou také esthetičtí enobové, kteří
pijí ether proto, že Verlaine a jiní velcí dachové
rovněž této manii boldovali. Dnes vůbec nepro
nikne do veřejnosti žádná nořest, při níž by se
nenváděl příklad několika velkých mužů přítom
nosti nebo minulosti jako polehčující okolnost.“ —
Ergo jest pravdivo tvrzení živlů nevěreckých, že
mravnost stoupá ee vzděláním i bez posily nábo
ženské? Nejbystřejší mužové, kteří měli vzdělání
obrovské, chyborali často daleko hůře než prostý
člověk, mající srdce upřímně věřící. Pokročilá
Paříž jest významným dokumentem.

„Tmářský“ skutek přece někdy vhodný i pro
pokrokáře. Macharovi uštědřil „Svatobor“ cenu
1000 K za sbírku básní „V záři hellénského
slunce“. Jsou to peníze z nadace kněze Filipa
Čermáka. Bylo by záhodno vyčítati ten dar ka
ždému člověku nekatolických názorů? Nikoli;

porování umění, nikoli pak právě pro účel přísně
katolický. Zajisté však zakladatel při svém šle
chetném úmyslu se uenadál, že cenu tu obdrží
Jednou muš, který elídí ostřížím zrakem, jak by
mobl církev zmrakat a který tolik často o koěžstvu
a katolických avětcích křiklavě lhal. Ovšem že
Machar brzy zase se odmění novou elegií o infe
rioritě, zištnosti a tmářetví katolického dachoven
stva. — Nechceme poddanskou vděčnost, zavazo
vání křídel ušlechtilého vzletu zlatými pouty. Ale
snad nám sami pokrokáři dovolí šádati, aby spi
sovatel, jemuž peníze katolíkovy nejsou nijak černé,
zachoval aspoň k církevním kruhům spravedlnost.

Skrělý dur. Václav brabě Kounic věnoval
v úterý svůj velikolepý palác v Brně, mající cenu
700.000 K, Hlávkově aniversilní nadaci bročnské,
Všecka čest takovému šlechtici!

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Volební praltiky s00. demobratů. Při volbě

poslance do říšeké rady v Badenu zvolen byl
v ožší volbě křest. sociál Zeiner proti soc. dem.
Vinarskému. Sociální dem. podali proti volbě
protest. Jakých praktik soc. dem. při volbách
do Hšské rady poažívali, dokazuje právě případ
při této volbě. K volbě mesi Zejnorem a Vi
narským vydali s00. dem, plakát, na kterém

stalo: „Volte Vioarského! Každý pro Vinarského neodevsdanýhlas jest neplatný!“ Takovým
podvodným způsobem snažili 60 000. demokraté
obslstit voliňe,

Výsledníce ušlechťovaclch snah rudých listů
prosentovala se významač ca katolické schůzi
v Jihlavě. K přednášce kaplana dra. Hroznaty
Paoty dostavilo se též přes 80 socialistův. Když
se přednášející zmínil, jak učitel Talpa řekl
před dětmi ve škole, že kříž tam nepatří, že
jej sejme, spálí, volali rudí: „Výboroěl“ Koplan

hi poukazoval, jak urážel. Wabrmood katoky. Socialisté projevovali s urážkami soublas.
Dále mlavil o tom, jak rudí dělníci v Ada
mově na posměch sloožili „mši“, jak kněz Hein
rich byl u oltáře anarcbiston zastřelen. Socia
listé volali: „Ať žije, dobře učinili“ Kaplan
pak vykládal, jak ve Vítkovicích bodl hoch ve
škole učitele, v Ďakově zase přineslsi revolver
proti učiteli. Ve Francii zabil hoch matka pro
Jeden frank; a tu soudce řekl k porotcům: „Vy
se divíte tomu? Křiž, náboženství jete odstra
nili ze škol (R. 1882.) Dama, to je to blavní,
nikdy ničeho o Bohu neslyšel, ba samý špatný
příklad viděl .. .“ Při těob a podobných pou
kazech socialisté se cbechtali. Ke konci začali
dělatí rámus, pokřikovali a spastilí zpěv u
odcházeli zvolna, jsouce brdi na svoji „kultarní
práci“ Věra že k takové ašlechtilosti způsobů
velice lebce jest možno přiváděti; u radý tisk
činí se v tom směru horlivě,

Podporují dělnictvoči šidovský kapitalismus ?
Zase nový doklad. Na Prostějovsku jest ca
5000 dělníkův a dělnic krejčovských, kteří dc
stávají msdu zcela nepatrnou, skoro jako al
možno. Organisace křesťan. sociální společně
s Odborovou jednotoa počala ae starati o zvý
Šení mzdy. Leč soc. demokratický svaz, v němž
jest celá řada krejčovského dělvictva, postavil
se proti oprávněným požadavkům chuďasů
vůdcové rudí docela prohlásili, že není možno
více žádati od továrníkův a Konfekcionářů;
vědsť prý dvě továrny docela udělaly krach.
Jak ty židovské bankroty obyčejněžida „ochudí“,
o tom se rudí mooho ovšem nezmiňojí. Než by
bohatým semitům „ocbráncové dělnictva“ řekli,
aby trochu víc otevřeli přecpané měšce, raději
badoa na schůzích lamentovat, kolik koranek
který kněz požádal za oddarky nebo za pohřeb.
Kdo vyssává dělnictvo soustavně, tomu dají
pokoj.

Ve Francii se jich jiš odříkají. Neblabé
zkušenosti, které obce francoozské učinily všade
tam, kde se dostaly do rikou sociálních de
mokratů, jeví se ve výsledku voleb do obcí
konaných právě ve Francii. Pokad dosud je
zvámo, ztratili sociální demokraté radoice
v Brestu, Lille, Saint-Etienne, Lyono, Maraseilli
a Toulouse. V Paříži klesl počet socialistických
hlasů a v některých předměstích byli soc. de
mokraté rovněž poraženi. -— Tedy právě ve
velikých městech, kde dlouhou dobu socialistá
bouřili proti „nenasytným boržvům“, kde řá
dili nejvíce, slibujíce hory a doly, najednou
byli ocejchování lidem, že jsou hospodáří velmi
Špatnými. Což o tol Z ciztho rozdávati — na
to jsou radí ještě chlapíky. Ovšem jejich vůd
cové starají se piloě, aby při tom rozdělování
cizího jmění lví podíl dostali sami. Ale jakmile
mají pracovati positivně, jakmile sami mají
dobkásati chuf k oozištné, obětavé námaze, už
je konec. Vydírají poplatnictvo jako turečtí
pašové — a přitom lidu ee vede stále hůře.
Tam, kde neznají socialistickou positivní práci
hodně z blízka, ovšem dosud jejich laciným
frázím věří,

Upřímné dosnání. V Linci dne 27. dubna
pořádána schůze hostinských, na níž radý po
slanec Weigany prohlásil: „Nám se stále od
odpůrců vytýká, že pášeme terrorismus. My
800.demokraté netrpíme žádného dělníka, který
se k naší organisaci nepřipojí, Také vy nesmíte
trpěti žádného kollegu, který jest mimo vaši
organisaci.“ — Jen hodně avobodomyslně!

Vyšší rudá statečnosi. Dne 5. května ko
váno před čtyřčlenným senátem kraj. soudu
v Chbradimi přelíčení se 12 socialisty z Pardu
bic, kteří 19. července m. r. přepadliv bytě
rodinu národ. sociála Vlčka s velkým sástapem
jiných soadrahů. Vyrazili dvéře a ohrožovali
ho na životě. Rodina Vlčkova byla insaltována
již dříve různými nezbednostmi rodých nesná
šelivců. — Vočer 19. července m. r. vznikl
s urážek spor mezi Vlčkovými a nájemnicí
Horáčkovon. Radí vracející se právě z práce,
ušlechtile zakročili. Oblehli dům, ozývaly se
výkřiky: „Mašte ho, národní hmyze, národní
potvoro, my tě sabijeme“. Vyrazivše zamknuté
dvéře, ztýrali rodinu. A tak po zakročení stát.
zastapitelství došlo k soudu, kdež odsouzen
V. Melichar na 3 měsíce do těžkého žaláře,
dále Fr. Voženílek, Novotný, |V. Jeřábek a F.
Jeřábková dostali po 2 měsících, Fr. Jeřábek
6 naděl, Fr. Havelková pro přestupek $ 411.
5 dní. Sondrazi ovšem podali zmateční stížnost,

Okrádal bida. Jest to věru div, protože
radí obyčejně židovaký majetek tolik ochraňují.
Badý roznášeč „Východ. Obzora“ Ant. Hattla
kradi šikovně různé přípravky na boty v to
várně Lovittově v Pardubicich, Zloděj však dne
6. t přece i přes avoji chytrost bylprosrazen,
učiněno naň trestní oscámení s odevadán o. k.
okr. s2ada v Pardubicích, RNA



Mají ještě kus vlasteneckéhocílu? „Právo
"Jidu“ de 29. dubna napsalo: „Měšťáčtípoli
-tikové na místě, aby klerikálům čelili, probí
»rají se vším úsilím spory národnostní, tímto
nesmyslným jednáním však ženou vody D8
mlýny klerikální.“ — Takble mlaviti před naší
národní společností jest dovoleno pouze soci

„alistóm. Oo by se stalo katolíkům, kdyby tak
pobrdavě o národnostních záležitostech psali!

. "Psí blavu by na pás vlastenečtí kšeftaři strkali.
Máme čerstvé doklady, jak vláčeli cficielní
vlastenci blátem české katolictvo všecko pro
neprozřetelné přeřeknutí jednoho listu. Zkrátka

„„Právo lidu“ by bylo spokojenější, kdyby národ
místo požadování svých svatých práv odhodlal
se poslouchati rudých millionářů židovských.

„„Vlastenecké“ listy ovšem spolknoa radou pi
lulku trpělivě a ještě 8 poklonou.

Tyranství proti jinak smýšlejícímstoupá stále.
„Hlas Národa“ dne II. května oznamuje:
„V troblárně firmy Blecha a Mašek v Karlíně
vypukla dnes stávka z toho důvodu, že zaměst
navatel nechtěl vyhověti žádosti 8oc.demokratů,
kteří žádali za propuštění spolndělníka, který
jest národníto socialistou a nechtěl vstoupiti

-do organisace sociálně-demokratické, odvolávaje
-8ena to, že jest již organisován.“ — A tak za
„městnavatelé vůči radým despotům jsou nadále
téměř bezmocní. Nemobou 8e ani ujmooti ve

-vlastolm závodě dělníka, který není ochoten
platiti na socialistické řádění. A lidamilný Ma
sarykprotitakzpopnémuabezcitnémuterroru
rodých násilníků posud nemlovil. To bylo dů
ležitější ujímati se odsoazeného židovského
vraha než zjednávati svobodu tisícům dělníků
přiměřenýmzakročením proti radým otrokářům.

s . Speelelní podnikatelství staveb (
betenových a železobetonových.

De,ěnýt

Fr, Jirásek
Hradec Králové.

Provádí rovné | klenuté stropy,
základy pod stroje a budovy,
nábřežní zdi, zazdívky turbín,
vodní nádržky, kanalisace, mosty
trámové 1 klenuté z betomu,
železobetonu a z kamene lomo

vého dle systému Lioboldova.

|mm!

a

Nový, toho druhu jediný,
ryze český akřesťan:vávoů

s gramofony,
toilet. potřebami,

hračkami a po
hledními lístky

MILKA MALINOVA,Praha-Vil., 902,
nároží Bělského tř. a Rudolfovy nl. u výstavy.

M“ Neopomeňtezávod tento navštívit.JN

Velký výběr. —Levné, pevné ceny.

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
rádia, praporů

Kovar he náčiní
příkrovů, koberců a
ve výrobnách nejstaršího

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

Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —

kb 1ptealky, rospočty,vzorya hotovésboží

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.——————,,,—

Pánům sklenářům a zahradnísám

nabízíme sklo tabulové do pařenišť

30/80 em po 16 bal
2026„ „I2,
2424 „ „10,

50 kg imele sklenářského za 9 korun.

Sklenářské, zaručeně vyzkoušené diamanty kus 5 K.

Dodání kamkoliv drahou.
Sklady tabnlového skla.

EK.V. Skuherský,
© a k. dvorní dodavatel

Hradee Král.,.
= protihotelu„Merkur“Z———

KAKXKAKKKAXR
Mřeséíní livív

(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabisi

Biskupská. knihtiskárna,

čo am
03 PŮ

Veliký, skvostný portrét

J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
IPassepartout 35X 45 cm.)

provedl umělecký závodJ F. Langhans,
c. a k. dvorní fotograf
v Hradci Králové,

Cena 8 K franco.

LO
han,

nd

AS M ©
Prodá, se

pravovároční dům
v Hradoi Králové

o 3 poschodích se 3 krámy, kde se též nalézá
koncesse k výčepu lihovin, c. k. trafika a obchod
zlatnický, v živé a hlavm ulici za příčinou vyso

kého stáří majitele. Výnos6.BB
Chrámové svíce

voskové"ij svíčkya obět.před
dle liturgických před- měty pro místapout

pisů vyráběné, mcká, prvnější pří

polovoskové = Půoboné,obrázkyo
(ceresiaové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,
———————— svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě
Jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, svice obětní "Of

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,

Semořjmní ee DŘAo zm
mání stuhami rnčujevoledůst.krahům

a případnými nápisy, uchovam, ne většíspedi

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v iladé Boleslavi.
Vyznamenáno na výslavách:

medalie.Londýn 105, zlaté medaile.Praha
diplom čestnéhouznání. Videň 1006, zlaté modailé

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobkyvšestr.uznané,Vaorkyacenníkysdaro' »frauko

Z

KX

C.k. místodržitelstrím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ěX

LOD)ZG Ď-=
Nejdůso, biskup. konssoňí doporučený

umělecký závod
Jos. Kieslicha

v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů; kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní ulob. Krásné umě

lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.bezplatně. Mírnéceny a polidnost závodu dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a oměleckých výrobků.
== Závod založen 1891. ——

Legitimace u
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

a i dostati ize levně s

v Biskupské knihtiskámně v Hradci Králové,

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venetvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoš i

„k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zejících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plápy a ro zbotovuji úplaš bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bes nároku na oostovné.
Mnoho pochralných uznání po race a bronzová,

státní medailie z výstavy v Pardabicíéh.

OR“ Závod zalošen r. 1605,



Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slarnoslém

Moblekyli
všech druhů.

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

Wa.úění sansúvěrníspolečnost
zepssné společenstvo s ručením obmezeným

wHradciKrálové: (protiGrandhotelu):

zironje vklady4',/9/, 59, až 6%,
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907 Í
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
$ malém dodává rychle a výhodně.————
ACB3 X G6 KGBIX EBDX CBDX

žJan HorákJ
| soukenník X

fv Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
JŘ Četná uznámí zvláštěz kruhůvele
DĚ důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

i sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za

Welejemnélátky na taláry.

dobu více než třicetiletého působení.

4 Též na oplátky bez zvýšení cen!

zkoušku.

C6)X865XBRDXIE83X

PAMÁTKY.
na |. sv. přijímání
-Eb a zpověď =fb

ve všech cenách,

česky nebo německy,
a u velikém výběru nabízí

český závod

Em. Werner,
By. Jes. závod dovotionaliomi

a paramenty
V BRNĚ.

Vzorky franko! ©Obratem!

Ve prospěch sirotčince
„Ustav sv. Josefa“ v Zašové.
V roce 1907 odvedeno „Ústavu“ 9200 K.

mg- Každý "W

křesťanský dělníké
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze $ koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Učiňte, prosím, malou objednávku na

KGB X CSI XG83X 665 X C865

Mejlevaější a nejrkrusnějů

dětské vozíky |
Navštivenky

všeho druhů
nabízí

u velkovýrobcefirmy Biskupská
Jos.Ježek,| || znihtiskárna
v Hradci Králové.

dci Králové.

Žádejte cenniky. v Hradci Králové

P

V )

Zalténasr. 1860. Státnícezana výstavěvHořielch

Nejstarší a největší závod
umělého kamenoprůmysle
na českém soverovýchodě

v Hradci Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

ručuje svůj bohatě zásoboný aklad

Ae pomníkůleštěnýchMramorové zařízení
=!lipro uzenáře, řezníky, kavárny, cukráře :—

desky ma nábytek,
desky pro koželuhy atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

čemž kstdému možno se přesvědčiti. Páni
sochaři doporučují obecenstvu náhrobky ho

Bašto dáti přednost domácímu závodu.
Abych podal důkaz avojí průmyslové zdat

we

: Veloděstejnému

duchovenstvu!

dan Staněk, 335MaepráK oa S a ne
i dopornělti svů hojně sásobený

aklad ve vlastní dílněručně prace
vaných kostelních nádob a
jako: mopstrence, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
nky, nádoblya :d, Pe

v P ém alohu církevním, Staré

předméty znovu pravnje vpůvodní
lotenci a jen o ohní slaté a stříbří. Na požá dotvéráce za ukáska, rozpočty, nákresy nebcenníky frank
a veskerévýrobky a slacení ručím. Největší výsoba “
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednudaššího doaejstk vostnějšího. Ch kostelům úle
Vav placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky besosnné. Vile)posílámjá posvěcené.ND Lama" DZ

= ÚŽAS=
vzbuzují levné ceny mýdel a

avíček firmy:

= Josef Jelínek, ž
u mydlář vwHradoi Králové. u

Zvláštnost
závodu:

Osvědčené mýdlo jádrové, úsporné. | Levanda
lové mýdlo neutrální k bolení s mytí i nej

silivější kůže. „Saponit“ a „Albín“ 8vůníalkovou.

Cenníky zdarma a franko.

dan kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměleckýsárol —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 29pové blíže Ma

lého náměstí, dříve přes
ně ke bím)dope.m osbím) dopo

vyčejese

ku í oben chrů
měvýná od nejjeduodué

až kbohatěmufi
mému í aryzíIDE

rámy, sítěmi osasením.

Veškeré , skizsy | odborná rada latně, beze
vší záv káaznesti ku definitivníoklodnároe. *

RY“ NesóetnájvořejnáiZpisomnápochrajná uznání,<
Založeno roku 1896.

Koejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

©.k. vojen. a úřednických ústavů

náměstí Františka Josefa,
doporučuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení===
== eděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.

"vojepojyfaRMoupomosio70yRačteprohlédnoutivýkladnískříně.

Tovární sklad jemnýchsaken
všeho ní

|Angliekélátky,Pelerinydedeště.
i Solidní a vzorná obaluha.
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Katoličtí rolníci, vzhůru na
Svatou Horu!

Kdo jen trochu můžeš, dostav se na veli
kolepou manifestaci českých katolických zamě
děloůI

Po čtyřech letech bojů a práce naší po
třebojeme vzpražení a posily. Kam jinam
půjdeme ji hledat než tam, kde jsme poprvé
vztyčili prapor svůj? Ano na Svaté Hoře sej
deme se letošního roku opět. Dnové svátků
Svatodašních, 7. a 8. červen budou slavnost
ními dny našeho opětného shledání. Katoličtí
zemědělci ze všech krajů vlasti naší sejdou 8e
ve dnech těch ua posvátné nám půdě Svaté
Hory. Přijďte, bratři a sestry naše,v zástapech
nepřehledných, přijďte si stisknout race a
zahřát srdce s bratry a sestrami celé naší vlasti !
Nechť není jediné vísky české, která by na
slavnosti této nebyla zastoupena. Tam přehléd
neme svou minulost a vytkneme si další cíle
pro badoucnost. Přijďte, kdoš chcete nové nad
Šení načerpati pro srdce svá! Již does veliko
lepým slibuje býti tento náš sjezd. Ze všech
krajů s nadšením již dnes hlásí se účastníci.
Přijdou i poslenci katoličtí a to nejen ze zemí
českých, ale i zástapci jiných slovanských ná
rodů. Upomínku pro celý život odnese si z tétu
manifestace zajisté každý z účastníků. Na Svaté
Hoře dokážeme světa, že hnutí katolické ve
vlasti naší roste a mohutní a jen jemu že
patří budoucnost. Na sbledanou, bratří a sestry,
ve dnech 7. a 8. června ne Svaté Hořel

Program:
V sobotu 6. června t. r. o 7. bodině

več. v sále na „Střelnici“ v Příbrami valná
hromada Sdružení českých katol. zemědělců
v král. Českém,

„V neděli o Hod Boží Svatodašní
7. června: o 8.hod. ráno shromáždění účast
níků v hostinci a „Hendrychů“ (Březnická ul)

FEUILLETON
Máj —lásky čas.

(M) oMáš?.
+Mám zlatý dvacet. Ty nic?«
»Mně dal včera Procházka za »římské právo«

tři zlaté dvacet, no — vyhodil jsem si z kopýtka,
ale zlatý šedesát mám. Půjdeme, vidď?«

- *To se ví.c

Křížkův Toník a Vackův Pepík, oba právníci
v drubém semestru, se umlouvali. Zejtra první
májová neděle, a oni by měli zůstati doma? Za
celý svět nel Čelý život by si lo musili Toník s Pe
píkem vyčítatí, kdyby v slavný ten den májových
lásky vzdechů nevyvedli své z nejmilejších ven do
přírody z té zečouzené, černé, nevlídné Prahy.
Doma v Letenské ulici je tak pochmurno, vysoké
štíty starých barokních domů vrhají nevlídné stíny
na kostrbaté dláždění. V celé Letenské ulici není
přívětivého místečke, jen pivovar tomášský a ho
stinec »+Uzlaté lodi« vyjímaje. Všude je smutno,
Vysoká zeď ženského kláštera jakoby na člověka
v neděli padala, opodál v pravo je dům pověstný
Joupeinými útoky, je tam teď sdirekce«. Vůbec
v Letedšké olici o májové neděli nemůže se zůstati;
Toník s Olgou, Pepík s Růženou musí ven do

"Chuchle nebo aspoň do Podolí-Dvorce. —
Perno bylo k nesnešení. Pepík s Toníkem

dělali kavalíry. Zavedli své krasavice, hospitantky
oVýrobáku«, na parník, posadili je zrovna vedle
komína a kotle, sby jízdy užily, bavili je právnicky
důmyslně, až potili se při tom Toník s Olgou,
Pepík s Růžen .u. Parníček vesele pomrskával svým
sroubkem, vrtěl sebou po vlnkéch, šněroval Vltavu
od Palackého nábřeží na Smíchov ku »Bleskus«,
odtud k sareně«, vyhodil několik párků v Podolí,
zaduměl u Zlíchova, Bráníka. Až do Chuchle jeli
spocení právníci se svými společnicemi,

Za chvíli po občerstvení už byli v kole a
při zvuku řestičlenného »šramlu« -rozšoupávali
svoje malostranské podešve o cbuchelskou verandu
ve středu ještě jiných blažených lidiček, sepřaže»

v Příbrami, odkod vyjde průvod na Sv. Horu,
kdež o 9. hod. dopol. slavnostní mše sv. a
slavnostníkázaní. O 1 hod. odp. tábor lidu
a sjezd katolického rolnictva v městských s8a
dech na „Střelnici“ pod Sv. Horou, jehož průběh
bade :'

1. K zahájení tábora lidu a sjezdu pro
mluví: František Šafránek, rolník a předseda
z Dolního Města.

2. O úkolech ženy v organisaci“ promluví:
Františka Jakoboová, redaktorka „Jitřenky“
£ Prahy.

3. „O úkolech a organisaci venkovské mlá
deže“ promlaví: Ant. Kaňourek, selský syn ze
Strunkovic u Vodňan.

4. „O hospodářském výzoamua hnutí ka
tolickébo rolnictva českého“ promlaví: Josef
Šamalík, rolník, redaktor a zemský poslanec
z Ostrova na Moravě.

5. „O politických a kultarních poměrech
dnešních“ promluví Václav Myslivec, říšský
poslanec a redaktor z Prahy.

Přátelské pozdravy pronesou a slova se
ujmou katoličtí selští poslanci z Moravy, Kra
jiny, Korutan, Haliče a j.

Zajímavá scenerie vysoko
školského boje.

S katolickými universitány zacházeli po
krokoví kollegové na rakouských, za katolické
peníze zřízených universitách jako a vycrhely,
jako s psanci. Upírali jim práva nejpřiroze
nější, pronásledovali je až na nůž. A tací zpopuí
karabáčníci najednou zvedli pokřik, že nutně
musejí hájiši — svobodu na úniversitě. Uni
versitního professora Wahrmanda, který svým
protikatolickým pamflete-n dal příklad, jak
vědecká práce vyhlížeti nemá, chtěli hájiti ze
všech sil.

Mloví-li se až příliš mnoho o zneužívání

ných ne vojí a chomouty, ale přece hodně pevně
májovou láskou v páry. Toník však blažen nebyl.

Posoroval, že jebo Olga nápadně jest za
mlklá, oko její, jindy láskyplně upřené nu jeho
hebkým chmýřím opeřenou bradu, těká jinde, ne
véká však bez cíle, hledá někoho, Aha! Až to do
něho vjelo, to jest jistě ten Černovlasý kudrnáč
tam v koutě, kterého tak laskavé měří,

»Nekoketuj, Olol«
»Co máš zas, blázínku? Vždyť já tu ani

žádného neznám, s kým bych koketovala? Ty máš
vždycky něco. A ostatně, ty si myslíš, když jsi
mí dal ten prstýnek s semánkeme, že už na žád
ného ani kouknout nesmím. To se mýlíšl«

»Mlč, já to vím, že s tamhle tím vlasáčem
koketuješ! Stydět bys se mohla.«

+Co, já se mám stydět? Tak se mnou mluvlš?
Tady máš svůj pozlacený emánek, tu máš, na;
aspoň zejtra budeš mít na snídaní a na oběd.
S tebou je tak zábavale Ola odběhla, sebrala
zkoprnělému Pepíkovi Růženu z náručí a sedly si
do koutka ke stolu.

»Budu si nechávat od něho něco líbitl O
šumělý je jsko písař. Aspoň oholit ty své štětiny
kdyby si dal. To je temhle ten vlasáč jiný chlapík,
jsk ze škatulky vytažený, viď Růženol« Růžena
však už neposlouchale, ležela zes Pepfkovi v ná
ručí a tancovali nadšeně valčík dle pražského oby
čeje »na šest«, čili šlapákem. Ola osaměla. Zalétla
zrekem do jednoho kouta, kde osiřelý Toník za
píjel svůj žel, a do drubého, kde stél elegantně
oděný černovlasý kudrnáč. Ten zachytil její po
hled. Svižně prodrav se tančícími stál pojednou
před Olou a prosil krásně znějícím tenorem o tanec,

sKáňa Rubín, malíř,< představoval se jí a
unášel ji v taneční rej. Ola sajásela uvnitř, Přece
umělec, nemýlila se! Ne, mýliti se nemobla; když
hleděla nyní s blízka v krásnou jeho tvář, sněšně
bílou a mandlové růžovou, vroubenou něžně čer
nými kotletkami a kudrnatými závity vlasů, viděla,
že je to umělec. A jak mluvit uměl! Z úst jeho
vycházel vonný dech osvědčeného prostředků Lu
sinu, tančil jak Viscussi, blýska! očima jako Othello.
Ona blshem sotva dýchale.

Inserty se počítají levně,

Odmovavychásí v páich v poledne, | Ročník XIV.

náboženství, má se oyní také hodně hlasitě
mloviti o velikém zneužívání vědy, Vždyť teď
pod pláštík pokroku a vědy dovede podstrčiti
každý igaorant nejebatrnější protikatolické pam
flety.

Toho si byli dobře vědomi otlačovaní ka
toličtí akademikové; a proti tendenčoímu řá
dění, skrývajícímu se za maska svobody a kul
tary, zvedli důraznější protest. Ujaly se jich
jiné třídy katolicky smýšlejícího občanstva. Z
toho ovšem divoká bouře nová...

Před posledními událostmi čeští medikové
v Praze prohlásili jednoblasně stadentskoa vše
obecnou stávka z ohledů politických, bospo
dářských a taktických za nevčasnou ; tak ovšem
rozhodli tebdy, kdy sami studenti němečtídali
aviso, aby se počkalo se stávkováním. Zato
však 14. t. m. konali čeští i němečtí akademi
kové aspoň společnou protestní schůzi, na níž
přijata byla resolace, že shromáždění shodají
se s názory inšpruckého, vídeňského, Štyrskc
bradeckého, broěnského a černovického vy
sokoškolského stadentstva svobodomyslného,
že zastavení přednášek prof. Wahrmunda 0
církevním právu jeví se ústapkem a slabostí
vůči „klerikálním“ hrozbám. Stadentstvo plně
důvěřoje, že bude vyhověno žádosti inšpruckého
svobodomysloého stadentstva, aby totiž uči
telská činnost prof. Wahrmunda nebyla omé
zena.

(Tak tahali kaštany z obně čeští studojící
za úaše národní nepřátele, konajíce mouřenín
skó služby fanatickým utlačovatelům naší české
svobody, totiž buršákům. Jaký „rovnocenný“
ráz schůze ta měla, vysvítá markantně z po
známek mladočeského „Dne.“ Ačkoli „Den“
vyzýval též české studentstvo k stávce, přece
vypíchl „Čas“ škodolibě projev jednoho če
ského právníka proti „Doi“ pro jeho prý „bez
zásadné a obojaké stanovisko“ v aféře Wabr
muodově. To prý byl pozorahodný moment.
Nato „Den“ 16. t. m. mimo jiné odpověděl:
„My jsme však našli ještě jiné „pozorahodné

(O
Toník v koutě skřípěl zuby. Oči jí vydrápe,

nevěrnici, prstýnek s »emánkeme« zítra zastaví;
ta žába musí mu zaplatiti všecky ty kytičky fialek,
sáčky divadelních bonbonů, perafkové srdce ze
šárecké pouti. Tomu halamovi, jsk v duchu Kt
ňovi Rubínovi nadával, hned by vlil vitriol do
hezké jeho larvy! A co? Namluví si jinou. Za
chvíli točil se v kole s jinou, ale oči jeho toužebné,
bolestně a vyhrůžné zároveň točily se za Olenkou.

»Fešiček je to jak malovaný. Káňa Rubín
se jmenuje, je malířem. Ten ti zná barvy! Ten
mné jich najmenoval Ani jsem nevěděla, že ta
kové barvy na světě jsou. Takový milý jest a
milé jsou i jeho zvyky. Rukou stále ženiálně mává,
jako kdyby svůj talent lapidárními tahy zvěčňoval
ne plátné; načechrává si nervosně své kučery, jako
tehdá Kocián na koncertě v Rudolfině, pamatuješ?
A vzdělaný je, sečtělý, emancipovaný od šosáckých
názorů jiných mužských. On a Toník, to jsou
nebe a dudy! A pak, prosím tě, takový malíř, to
je přece jiná representace než advokátek, hladovící
stále po tučných processecb. Já ti ho mém tak rádal«

»No, no, jen se nezblázní,« konejšila roz
radostnělou Olu rozvážná Růžena, shezký je, to.
je pravda, ale Toník je hezčí a co více — upřím=
nější. Hodný jako dobrá putička. Kdo ví, jaký je.
to fanfaron! Ti umělci jsou amendři. Všimla jsi
si, jak včera zlatkami ten Káňa házel, jak pil beze
dně, po cestě domů opile žvatlal až k smíchu
hloupél«

»Dovol, to si zakazují. Předně, Káňa jako
umělec může si nějakou extravaganci dovolit. To
je šik, ženiální malíři by nebyli ženiálními, kdyby
se nevyréželi. Zadruhé Káňa nemluvil bloupě,
Připadalo ti snad hloupým jebo umělecké nad
šení, s jakým mluvil o barvě višňovky, jak vy
kládal o stříkané barvě nebes? Zkrátkety nejsi
duše umělecky založená, jsko já a můj zlatý
Káňa; my s jen my hodíme se spolu dobromady,
Mluvila jsem už o tom s maminkou, ta mi to
schvaluje|<

A pěkoč oděné slečinky se slunečníčky v ru
kou zabočily na Klárov, hemž Ola nesla Tonfkovi



Byla nak celého jednání, Předněten, šesohůso* sahájenapouzeněmečky,zudruhéten,Je
němečií studeníi u přítomnost českého studentetva
neldlí německému ani jm liborálům,
ač je faktem, že tito prodali prof. Wabrmunda
křesťanským sociálům, a za třetí, še Čas neměl
ani slova odsouzení pro to, kdyš německo
antisemiteko-radikální studenti ukřičeli, tedy
znásilnili, studenty zionistické (žídovaké), což
nebylo ani svobodomyslné, ani pokrokové. Jak
z těchto ukázek vidno, měli by studenti 14.
května sbromáždění teprve jak náleží sami
sebe vychovávat v opravdové svobodomyslnosti,
a ne jiným ji předpisovat a sami se jí ne
držet... .!“

Tyto výsnamné poznámky liberálního
listu mluví tak výrazně, že není potřebí dlou
hého rozkladu. Studojící čeští, jichž byla přece
valná většina, při své fanatické zášti zapomněli,
že dělají pa schůzi ubohé moořeníny buršákům
8 že v královské české Praze před tak velikým
počtem českého etudentstva by se přece aspoň
mělo začíti jednání jazykem českým,

Týž den, kdy mladočeský orgán ohledával
vlasteneckou tepnu našeho studentstva, asnesly
se vídeňské slovanské apolky, že nepřipojí se
k boutí německých stadentů v aféře Wabr
mundově, poněvadž němečtí studenti do téó
chvíle nezaujali stanovisko k událostem na uni
versitě zábřebské.

To tedy již byla zcela jiná mluva. — A
co vynesla českým technikům v Brně veliká
ochola k německýmburšům? O barších přinesl
dne 16. t.m. „Tagesbote“ oslavný úvodník, ale
— pro české „bojovníky proti klerikalismu“
oeměl slovíčka díků za to, že svoje česká sebe
vědomí zaprodali německému Michlovi ke Štva
nicím. Tak to chodí v Brně, Vlastenci pokro
koví a radí plijí českým katolíkům do očí,
ohrožují jejich život, řvou proti nim jako diví:
a na drohé straně poslušně poslubují záštip!
ným Němcům a germanisajícím židům.

Sám pokrokový „Přehled“ 16. t. m. praví,
že by stávka českého studentstva byla bezdů
vodná, zbytečná a škodlivá, dodávaje: „Kdo o
statně četl, co roktor německé udiversity dr.
Sauer dle referátu v „Bohemii“ (ze dne 12. t.
m.) pravil o součinnosti ťeských studentů v této
záležitosti na schůzi německých kolegů, kdo
četl, jak tento člověk, jinak jistě jeden z nej
lepších a nejsympatičtějších Němců v Praze,
připomínal německým kolegům rok 1897 a pravil,
žé tehdy byla německáuniversita v „kritickém
postavení“, ten bude se střízlivějí divati na
akci německých kolegů i z důvodu svého češství?
jéž je takovými projevy bezdůvodně uráženo,
neboť smýšlení a tradice českého studentstva
v otázkách pokroku a boje protiklerikálního a
jého ochota k součinnosti i 8 cizími národ
nostmi v těchto bodech byla prokázána více
než jednou a mobla by býti zaáma i rektora
německé aniversity.“

Jaké odměny se dostalo pražským českým
studujícím za to, že prohlásili 14 £t.m. „ne
zlomn.u solidaritu“ se stodentstvem inšpru
U
všechny jeho věci, psaníčka, kytičky, kus jebo
vlasů, atd. Stáli tam s Pepíkem, Věci ve všem
pořádku byly předány. Toníkovi ukápla z oka
slzička.

»Tak ty to myslíš, Olinko, do opravdy ?«
»Řekla jsem!s
>K vůli neznámému člověku chceš přerušiti

neši něžnou lásku? K vůli člověku, o kterém ne
víš nic, než že je hezký a má kudrnaté vlasv <

»Pan Rubín je malíř ženiální, dobude svě
tového jména, jest jemného srdce, uměleckého
cítu, pojede brzy do Sicilic«, odsekla dopálená

Olinka.
»Já myslím, že spíše jede do Transwaslu«,

ozval se dosud mlčící Pepík.
»Tak — do Transwaalu; vy znáte pana

Rubína, Pepfíčku? Že je to bodný člověk elegantní
a jemný?«

»To si myslíme, odsekl Pepík, »podívejte
se; tamhle jede v ekypážil«

Skutečně. Pan Káňa Rubín jel v ekypáži.
Strkal před sebou dvoukolový vozík, na ném ms
lířské rekvisity, patrony, brnce zeflekané váper

"nými barvami. dvoje štafle a jiných věcí, užiteč
ných při malířském pokojovém umění více. Pod
paží držel liniél, a ústa jeho, jemná, elegantní,
zpívala poloblasně pražskou:

Franta dostal ránu,
ež porazil nánul«

Jel do Transwaalu. Starý Silberer už dávno
potřeboval svou kořalnu omalovat a pan Káňa
Rubín mu jí zajel dnes k rozkazu svého mistra
okrášlit.

oJejej, jé myslela, že je to malíř a on je to
lump lakýrník. Odpusť, Tonfčku, jó?«

sJá nevím, Olo, nevím, až jak se polepšíšl«
-© Smířené párky kráčely po dvou k Letné a

malíř pan Kóňa Rubín v Transwaalu vytáhl už
třetí štamprli hořké a začínal, zavazuje si zástěru,
novou jemnou píseň pro mládence a panny: At
přijde ta kolera sem!
8

ckým v boji proti „klerikalismu“? Iti občasě

kali, Ze po přátelském jednání buršů s českými
akademiky zachovají buršáci nějaký čas aspoň
kuse zovnější slušnosti k těm českým živlům,
ješ pro Wahrmondovro beztreetnostfmanifesto
valy. Leč národně-sociální „České Slovo“ sdě
luje dne 20. t. m., jak vyzývavě chovali ce
baršáci dne 19. t. m. k průvodo národně-soci
úlnímu, který jim neubližoval. Klofáčův orgán
píše, jak boršáci ee vybrnuli proti průvodu ze
sabrady německého divadla, jak provokovali
smíchem a pokřikoráním, jak ze zahrady ho
zeno táckem. Kdo byl příčinou následujícího
krvoprolití? Klofáčůvorgán odpovídá: „Byla
to pověstná drzost německých buršáků, těchto
kavárenských povalovačů, kteří své tatíky okrá
dají a vPraze se válí, místo stadií, po k sajpách
a provokojí český lid na ulicích.“ Tak tedy cha
rakterisuje Klofáčův orgán ty německé svě
tlonoše, kteří projevovali farizojsky ve schůzi
s českými studujícími (i národně-sociálními)
veliký zápal pro vědu, pro postup kaltary a
— svobody. Tedy 8 darmochleby, 8 nestadují
cími povalovači, s notorickými násilolky cbtěli
zachraňovati naši stadující vyšší věda !?? Ovšem
že zároveň jsou v Praze šikanování studující
katoličtí, kteří ai vědy hledí. A koranu své
svobodomyslnosti postavili studující rakouští
surovými násilnostmi páchanými na katolících
v Inšpraku a Štyr. Hradci,

„Kulturní“ postup vysokoškol
ského studentstva.

Prostomyslný člověk by se domníval, jak
pokrokoví stadající v náhlých osvětových zá
chvatech začnou plnou parou závoditi s kato
líky ve vědě, jak horlivě bad-u studovati a na
základě zcela svobodného myšlení vynaleznon
nové veliké pravdy, o nichž se katolíkům ani
nezdálo. Loč mladé panstvo upravilo si cestičku
osvěty pohodlněji. Přesvědčovalo katolíky su
rovým násilím o své „mravní a koltarní vy
výšenosti.“

Pokrokoví stadající na vídeňské univer
sitě planuli velikým bněvem nad tím, že ka
toličtí studenti chtěli manifestovati rovnopráv=
nost svoji 8 jinými stadajícími tím, že dochá
zeli do university se svými barevnými odzosky.
Katoličtí akademikové stěžovali si do ústrků
rektorovi, který hodně opatrnicky jim radil,
aby zatím — odznaků nenosili. Ovšem že pro
testovaly katolické krahy proti tak podivné
svobodě. A v zápětí na to barbarské utloukání
práva pěstí a klackem.

Když mioulý pátek odcházeli katoličtí
technikové po stížnosti a rektora, schovavše
Svoje odznaky, zpívali za nimi pokrokáři po
směšné písně až k elektrické dráze, kdež došlo
k srážce. Nato v sobotu následoval demon
strační bami
kteří pak přepadeni, kdyš šli klidoš do klu
bovních místností. Přes zakročení policie po
krokáři pronikli aspoň postranními uličkami
k domu, kdež se snažili vypáčiti vrata. Policie
přikvačivší insultována, důstojaík policejní
málem by byl přišel o život.

V Štyrském Hradci měla se konati v ec
botu promoce katolického akademika Michala
Aldrianu, který jest zároveň sekretářem křest.
soc. rolnického evazu. Pokrokoví studenti jiš
jednou jeho promoci zmařili.

-© Čekali v honfa před aniversiton; když
Aldrian se blížil k oaiversitě s některými po
slanci a zástupem katolických rolníků, začali
pokrokáři bvízdati a pak fváti. „Hanba sedlá
kům! Pfuj pakáš! Dovnitř nesmíte!“ Do rolníků
tlučeno holemi. Rektor university před vstopu
jícím rolnictvem zavřel vrata. Za přihlížení po
licie bázeno na rolnictvo sbnilými vejci a ka
mením. Rektor před etadenty zpěčajícími se
ustoupiti — kapitoloval. Prohlásil, že vpustí do
university toliko Aldriana. Zatím dostavil se
katolický akademický spolek a za ním Aldrien.
Leč řev se stupňoval, a tak dal rektor nalepiti
vyhlášku, že se bude konati promoce 8 vylou
čením veřejuosti. Fanatikové tadíž dosáhli
svého cíle.

Dna 11.t m. v Inšpruku vytlačena všecka
okna a rozbita fagada na domě katolického
svazu „Austria“, Velmi mooho katolických
stadentů zraněno velkými holemi a kameny.
Při takových a jiných promyšlených přepadech
zlaté „kulturní“ mládeže není diva, še 64 a
tam v krajním rozechvění katolíci také oplá
celi. Ovšem jest dložno zachovati i při kraj
vnějšímdrášdění rosvabu, protoše se vytlonká
děkladný kapitál z každé sebe menší nepří
stojnosti tábora našeho.

Ale přes to jisto jest, Be vsteklé útoky
začali atudenti pokrokoví, še sahali ba občan
skou svoboda katolictva už dlonhý čas a če
jen sakročení policie zdrželo surovce pokro
kové od hromadných krvavých činů. Takové

Tvaktát poněkuddelší. Pan professor Drtina
jest důkladný pán. Nemoho epočítati, kolikrát
jsem to již v „Čase“ četl, ale vím jistě, když
udá se Drtinovi mluviti o klerikalismu a volné
škole, začíná obyčejně takto: „Církevnáleží
významem svým středověku. Kněžstvo bylo
jedinou středověkou inteligencí. Celý život byl
církevní a klerikální“. To jsou pevné kusy,
které 8 podivahodnoo honfevnatostí Drtina
předkládá posluchačům. Dobře si tuto látku
jednou pro vědy sestavil, vozí ji po Čechách
jako nezbytná zavazadla, která sice jsou dů
kladně odřena, ale služba svou posud dobře
sastávají.

Onehdy měl řečniti Drtina v typografické
besedě o Wahrmoadovi. Nuže to byla věra
snadná úloha: „Církev náleží významem svým
středověku. Kněžetvobylo jedinou středověkoa
ioteligencí“ a tak dále v nekonečné zmužilosti.
Francouz se domnívá, že stačí na všechny ob
tíže svým eapritem, Drtina zase chce všechno
vyříditi středověkem. Zdůrazní se hodně jisté
minuié věci, vystrčí se hodně vysoko středověké
chyby v životě a kázáních kněžstva, a pak ge
takovým starým haraburdím řeší veliké otázky
přítomné doby. Proti církví a katolickému
kněžstvu jest všechno dobré a co jest hlavního,
není tu potřebí svědomí, že se někomu ubližuje,
a nemosí se dbát! zákonů správného myšlení.

Socialisté jsou také takoví chlapíci. In
kvisice, Galilei, Bartolomějská noc! A tak řeč
po řeči, proud prázdných frází tábne se do
nekonečna, jako v řečnické Škole, kde žáci se
ovičí, anebo ve apolečnosti starých pánů, kteří

se baví. A že to nemá vztahu ka předměto?Nic neškodí, hlavní jest, že se mloví.
Ze svého středověkého inventáře avedl

Drtina toto tvrzení: „University byly založeny
jako ústavy církevní, ne aby pravdu hledaly,
nýbrž aby hotovou pravdu zjištěnou biblí a
Aristotelem vykládaly a šířily.“ Všechen vývoj
vědy ve středověku potírá vývody Drtinovy, a
jest se co diviti, že dnes, kdy vhlavních bo
dech středověk jest již vzdělancům znám, 3 ta
kovými tlastými nepravdami odvažuje ee Dr
tina na bílý den. Ovšem pokrokové poslachač
stvo 8nese všechno a jest tak duševně astro
jeno, že by raději zešílelo, než uvěřilo pravdě,
jež řečena jest ve prospěch církve katolické.
Za největší vymoženost vědy přírodní zajisté
považuje se dnes tak zvaní teorie vývojová, A
přece o nf mlavil jiš sv. Augastio a jeh> mí
nění přijal sv. Tomáš Aguioský, Suarez a jiné
uznané autority středověké. Již tato otázka,
která zaměstnávala a posud poutá maoho vě
deckých dachů, dokazuje, že Drtina vědeckou
práci středověk přistřihuje násilně dle své
jedoostranné šablony. Kdyby učenci středověcí
byli vědecky pracovali podle názora Drtinova,
oikdy nebyli by uvedli ve skoumání přírody
onen způsob, který znám jest pode jménem
wetody indaktivní, bez níť nebyla by přírodo
věda dnes tím, čím skotečné fest. Jestiť roz
blašována metoda induktivní (pozorování ze
zkušenosti) jako jedna z největších vymoženo
stí posledního věku; a zatím užívána byla již
středověkými mnichy, v nichž Drtina vidí str
nolé figury. Drtina, jako zaujatý evangolik, rád
by namluvil světu, že středověk co do vědec
kého postupu a badání zamrzl na jednom místě,
ale pravda dějinná vypravuje, še středověk byl
v nejvyšší míře dobou vědecky tvůrčí! O tom
blasitě mlaví takořka spousta objevův a vy
nálezů v každém skoro vědeckém oboru.

A tvrdí-i Drtina, že středověcí učenci vy
kládali pravda Aristotelem zjištěnou, prozra
zuje, že o rozdílu mezi Aristotelem a ondmi
vědoj nemá vůbec ani pomělí, ooš u universišního
profesora přímo ohromuje. Právě proto, še odlošslí
spekulativní a melofysické systémy školy řecké
(Aristotela) a Je skoumali přírodu přímo, dovedli
v několika letech více, neš flosové řečtí vy
konali postapem staletí. Ujišťovati tedy, že
středověká činnost vědecká končila v nezmě
nitelných článcích víry a v zásadách úlosofle
řecké (Aristotelovy), jest nejen nevědecké, ale
při tom ač hrůza nepokrokové, rozumíme-li
totiž pokrokovostí znalost věci a nestranné její
podání. Ať již tedy Drtioa měl ve své řeči
jskýkoli úmysl, tmosíme před celou vzdělanou
veřejností prohlásiti za nepravdu, jakoby atře
dověcí učenci byli přijímali hotové kapitoly
vědy antické a tedy i té Aristotelovy.

Středověcí učenci ragzili ve vědě nejen
nové cesty, ale vědění také kladně obohatili.
Scholastíka, o níž Masaryk i Drtiua často po
brdlivě mluví, naučila etředověkého člorěka
logicky mysliti a vystevěja sáklady prodalší
daševaí tvořivost. Již sv. Aoselm prohlásil, še
úkolem soholastiky mira> jiné jest nejen věřiti,
ale také věděti a rozaměti. Vědyťve středo
věku již jaeně Ise stopovati jádro světské



vzdělaností, která rozvíjí schopnosti svých pě
atitelů. Kdyby středověcí učenci byli měli to
obmosené a skrčené míiněcí, které jim Drtina

avi těch mohatoých základův api dalších kvádrů
vědních makepili. Že účinek ukazuje na povahu
příčiny, platí i tady. Ostatně, jak Drtina chvály
bodně sám sebe vyvrací, svědčí tato jeho věta:
„ve otředověku věřili, že člověk věděním svým
obsáhne veškerenstvo.“ Není-Již to dosvědčením
mohutných poratí, jimiž pohybovala tonha vždy
po hlubším a čirším poznání a vědění? A což
neměli v moderním již XVIII století sen 0ro
sumovém vysvětlení všehomíra? Drtina vyšel
proklínat, a jest nucen velebit. Kdyby nebylo
bývalo příhody s Galileem, neměl by věra Dr
tina svá povrchní aevšeobecňování nač zavěsit.
E pura ei muove! přece se točí! Na těchto
slovech si poocbutnává, ač i on by konečně měl
věděti, že tento výrok uevyšel z úst Galile
ových, nýbrž byl vytvořen jako protestantská
povídačkakterá v dějepisných pramenech z doby
ové nikde uení avedena.

Však mimo to spatřajeme ve vývodech Dr
tinových mínění, které všemi desíti podepisu
jeme. Ve své řeči zavrhoval středověkou věda,
která po jedné své stránce byla oporou nábo
ženství — a odsuzoval ji právě jen z tohoto
důvodu — a na druhé straně vypášel moderní,
nezávislou vědu. Tímto honosivým smyslem,
kterým o moderní vědě vyslovují se vždy Ma
saryk a Drtina, pokrokáři jsou omámeni tak,
še dle jejich řečí všechno na světě jest již vy
avětleno a že o Bohu a náboženství mlaviti,
jest jiš věcí překonanou. S touto chlubnou dc
mýšlivostí však nemůžeme si srovnati Drtinova
výpověď: „Člověk moderní v přemýšlení svém
stojí v jednom ohnisku elipsy, a ve druhém je
Ono neznámé, a ví, že obě ohniska nikdy ne
aplynou.“ Slyšte, to zase jest nepokryté při
znání, še rozam člověka jest sláb, omezen a
neschopen jasvě pochopiti svuhrn věcí, lo sma
mená, spojovati 6 nároky na nesávislost pravý její
opak: pokormeupodrobenost. Těchto důsledků Dr
tina seo ve své řeči ani nenadál, ale není ta
pomoci, v jeho čeči jsou jasně vyjádřeny. Těší
nás, že můžeme Drtinovi hezky z“příma říci:
poznej, že sám jsi promluvil ve smysle kře
stťanského filosofa: věda jako náboženství stejně
žádá přívrženců, ploých oné pokory, která jest
velikolepou částí zdravého rozamu. Opravdový
učenec, zasvěcený v tajematví své slabosti oněmi
divy, jež spytoval, sklání se v úctě před Tím,
který stvořil vesmír. A to jest právě dobrc

poné pokoření dacha lidského před duchemožám.

V celém oporu, jenž se točí kolem Wabr
masda, obybojí nepřátelé zásadně tím, že ne
rozeznávají hranio mezi náboženstvím a vědou.
a že hledají v nábožeoství vědeckého poučení
Dvojím způsobem zmocňuje se člověk pravd
náboženských: některých vědou, všech pak
věrou. Soabor všech poznatků náboženských
jeví se rosoma našemu zde v různé jasnosti.
Všechny však mají cosi společného v tom, še
žádný nejeví se nám zde v úplné zřejmosti,
protože kašdý obsahuje nějakoo nejasnost, Mno
bý z nich jest nejen předmětem víry, ale také
předmětem vědy v přesném slova smyslu, protože
může býti vědeckými důvody dokázán. Proto
chápeme, že u vlastních tajemstvích nábožeu
ských, u kterých rozumíme jen smyslu, co zna
menají, neznáme věak vniterných důvodů, jeou
četné etapně rozumové jasnosti a jistoty.

Vrhloli se tedy Wahrmoud proti nábožen
ství katolickému ve jménu vědy, dal na jevo,
že právě uvedených rozdílů nesná a Ze jich
neznají ani tě,kdoš svířili prach iu nás. Všechny
nábošenské poznatky měřiti vědou, jest buď
nevědomostí anebo zúmyslným čvindlem. Či
domnívají se opravdo, že náboženství jest věda,
jíž možno se naučiti a provozovali jako na

říklad vědy matematické? Kdyby náboženství
ylo pouhou vědou, stačilo by, aby člověk byl

nábožným, míti v pokoji černou tabuli a kus
křídy na čmárání algebraických rovnic. Ta
jemné a nepochopitelné není jen v nábošenství,
ale takó hojně v dostupné nám přírodě, A po
kud věda nerozplašíla tejemetví v přírodě, ne
mají hissatelé její práva, obořovati se na ta
jemetví náboženská. Od posnání podstaty věcí
jsme tak daleko jako byli očenci před dvěma
tisfciletimi, a proto také, aby sakryli svoji
malomoc v tomto ohledu, zástupci vědy málo
hrdinsky vrhají se na náboženetví, Osvědčovati
svobodu vědy, a to jen ještě kritikou negativní,
Da tomto poli, věra jest velmi snadné a po
bodlné. A protože touba lidská po poznání pod
staty věcíjest tak veliká, doporučujeme pánům
npiversitním professorům, aby svoboda vědy
positivními výsledky dokazovali tam, kde tak
činiti mají a odkudpořád bojácně ntíkají do
kasujíce tak, že jsou hrdipami za pecí.

Velicí fysikové, lučebníci, hvězdáři a při

rod oEpytol vůbeo hojně ve vlastním oborusvobody vědy užívali, obohacujíce rozum a
Uusnadňajíce svými vynálezy lidský život, ale
to jest posoruhodno, že právětito velicí učenci
náboženství vi vážili. Zatovšak nynější unb

versituí professoři, kteří vmísili ve spor Wahr
mosdův, hodně booří proti náboženství, ale ne
uplatňují ge nikde asnatelnými činy v těch
oborech, kde opravdu o vědu běží. Přemmílajíce
různé pojmy filosofické, kritisujíce a hluk pů
sobíce, čekají pohodlně, až některý z oprovdo
vých vědců namahavým bádáním nový pozna
tek světa oznámí. Věru byla by to vděčná práce
přesně vystibnonti, jak a pokad takoví filoso
fové k dobru života přispívají.

„Moderní vědecké myšlení jest svobodné“,
děl Drtina ve své řeči, O této vědě bez před
pokladů mlavil i Masaryk v říšeké radě. Zvučně
a hesky se to mloví, ale aení v tom pravdy.
Sami řečníci, kteří co chvíli heslo svobodného
myšlení na veřejaosti vyhlašají, v předpokla
dech se topí. Neukazuje-li i sám Drtina těžký
předpoklad, když vidí ve středověké vědě malost
a ztroalost, ač skutečnost mlaví proti němu?
Nepracuje-li e předpoklady Masaryk, jenž
v každé řeči o životě katolickém ukazoje pří
kré zaujetí? To še jest svoboda myšlení? Ne,
tislckrát ne. Aoebo nkářeme-li na Mahomeda
tak zvané svobodné bezpředpokladové vědy,
na Haeckla, jenž tak ocbotně jest tlumočen
uoiversitoím professorem Krejčím! Ten před
pokladu, že není a nesmí býti Boha, obětoval
všechnu vědeckou vážnost a vědeckou pravda.
Vždyť vlastní jeho krajané, učenci němečtí, ne
beze otada mosili dokazovat, že theorie vývo
jové zle užívá za účely bezbožeckc-matoriali
stickými. Nebo neznáme snad onoho hesla: že
samovolný pravzník života jest postulátem
vědy? Aj, co jest tento postalát vědy? Nic
jiného, než slavný, každému v oči bijící před
poklad, jenž svobodu vědy potírá až do zá
kladu. A postulát tento jest tím otročtější, čím
jasnější Jest, če pravá věda musí jej odsoaditi
jako lež. Nuže, i prof. Masaryki Drtina mohou
vykládati o svobodě moderaí vědy leda malým
dětem, které otázek těchto posud neznají.

* $
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Pýcha a pokora. Soad se některý ze čte
nářů zastaví nad podivným nadpisem článku.
Pýcha a pokora, jaká to zastaralá slova, mo
deroímu člověka tak středověce znějící| A přece
život denně nám ukazuje mravní obsah toho
i onoho pojmu. Lidé bezděčně často řídí se
pýchou a pokora jest jim odporoým kásaním.

Člověk jest stále týž od počátka. Cit,
který má, sám o sobě jest velmi důležitý, a
protože cit dotýká se vůle, a vůle jest vzpru
hou činnosti, jest jasno, že otázka citu, jej
člověk má sám o sobě, jest váhy nemalé. Člověk
se milaje a překročí-li v sebelásce meze, mi
laje se až k pýše. A právě nynější doba, af
křičí o rovnosti a bratrství sebe hlasitěji, při
činila se všemi prostředky, aby moderní, po
krokový člověk v řadě jiných sám sebe pře
ceňoval. Pokrokoví předáci, spisovatelé, profes
soři nezdravé sebevědomí do svých posluchačův
a přívrženců epou o závod a mají tu methode,
že to činí obyčejně se zakročením proti nábo
ženství, čímž mladí lidé snadno vypěstojí v sobě
sebeklam, že doščevně již všechno rozřešili,
o čem mluví oábošenství. Že tento směr v ži
voté mladých Jidí jest nebezpečný, jest jisto,
neboť vzbozuje žádost, žádost bes konce, kdežto
život podává tak málo. Opakuji ještě jeduou,
že všechno pokrokové mluvení a psaní jest
semenem, které v mladých daších přináší hojnou
žeň, která se jmenuje: nedba autorit, pýcha,
nezralé sebevědomí, neukázačné šádosti a ne
porosumění života, jakým skutečně jest.

Nuže, proti těmto vlastnostem člověka,
které jsou v něm vědy, ale v přítomné době
záslahoau různých osvěcovatelů stávají se epi
demickou chorobou, pravím, proti těmto vlast
nostem učení katolické podniká útok a snaží
Se je změniti ze sákladu. A to jest slávou učení
Kristova, že převrátilo člověka, že vytvořilo
pýše cit opačsý: pokoro, cit to, který neměl
ani jména v řeči lidské a který si jméno udělal
a má svůj dějepise a slávu. Nemáf pokora za
účel člověka snížiti, nýbrž povznésti. Pokora
jest ctnost, kterou panujeme sami nad sebou,
a ctnost jest síla duševní, jejímž opakem jest
slabost, která se projevuje pýchou a gazdravým
sebevědomím, které revoltuje proti všema.
A jest schopen a ochoten dach takto revolta
jicí něco zdravého založit?

o o

Dopis z Ameriky.
Jit několikrát povšiml jsem si nářku v ně

kterých českých listech na onen neblahý sjov
vystěhovalectví. Jeden list moravský —

nepamaeají se již který — slovy plačtivýmivolal kde kobo na pomoc, aby tato „neblahí
nemoc národní“ byla zažehnána. Kam to spě
jeme, když tolik tisíc doší českých (zvláště
slováckých) rok co rok nám Amerika pohltí
— — Tenkrát jsem oi myelil: To jistě jeon
jakési podezřelé c. a k. slsy, které se ta na
papír řínou. Vědyťto ponejvíce odchází lid,
který nejpootivěji daň krve i mosolů do Vídně
odvádí. Úhejspravedlivě několika málo črtami

toto národní neštěstí osvětliti. Ale předemzde
uvádím, že veškeré ovoje zkošenosti a tvrsení
opírám o život na americkém venkově; šivota
měst. milionových podrobně neznám.

Jisto jest: komu ve sturé vlasti dobře se
vede, ten nového světa nehledá (leč kdo ovšem
„masí“, to však případy mimořádné, jež nepa
dají ne váhu). A tu bych nejdříve každému

Amerika je země práce. To pověstné americké
„čas json peníze“ není frází. Ovšem pracovat
8e musí všade, bez práce nejsou koláče, — to
platí po celém světě, ale v Americe dvojnásob.
Ale to je jisté, de v Americe pracovilost přinese
hojnou odměnu, kdežto v Evropě poctivou prací
ještě málokdo zbohatl. Mám ovšem na mysli
běžný život zemědělský a dělnický. Vizme pří
klady. Tisfce rodin přichází sem téměř zcela.
bez peněz. Ty praskly oa přeplavbu, železnici
atd. a zde bylo nutno szapočíti— dlabem. A
dnes po 20 letech práce jistě polovina lidí
těch, které před lety bída s vlasti vyhnala,
eměle mohla by v Čechách sakoopiti si velko
statek.

Nepřeháním. Můj soused tu často mi líčí,
jak bídný život vedl v Čechách. Rodiče jeho
žili kdesi blíže Svratky. A oechtěli-li hladem
amříti, museli se pustit do světa. Několik rodin
dohromady koupily si koně, tomu naložily kus
peřin, trochu živobytí, malé dětí a pustily se
tak na dalekou cesta -— do Raska, kam byly
vylákány klamnými sliby. Kolem satarodin po
dobným způsobem tehdy z této krajiny se
vystěhovalo. Co zakasili ti lidé, než tolik si
pomohli, aby odtamtad se opět dostali! A kam
jít? Do Čech zpět? — Na „Zdař Bůh“, mnozí
hůře než žebráci ocitli ee konečně v Americe.
A dae3 během 10 —20 let má ta každý kolem
1.500 akrů (10 akrů jest asi 7 jiter) výborných
pšeničných pozemků, sta kusů dobytka, koní,
ovec, zkrátka pod 30.000 dollarů sotva kdo se
cení. Tak ze žertu jsme 8 jedním farmářem
počítali, kolik by mohl do Čech přinésti a ko
nečné číslo bylo: 350.000 korun.

Kašdý přistěhovalec má zde právo na
část země zdarma. Zákon ten doslovně zní:
PKdokoliv jest hlavou rodiny aceb má 21 let
věku a občanem jest Spojených Států aneb
prohlásil, že se jím státi chce, může zabrati
160 akrů nebo méně půdy veřejné, která ještě
není zaujata a může takto zabraný pozemek
přípsati na ové jméno do mapy a knih pozem
kového úřadu, do jehož obvoda půda ta patří.“
Takovýchto volných posemků je ještě milliony

akrň ve státech západních, v Kalifornii, veminga, Wiskonsinu, Washiogtonu, Texasu, Da
kotě, Oregonu, Nevadě, Montaně, Coloradu a j.
Mimo tyto „vládní“ pozemky jest ještě veliké
množství pozemků železničních, jež dráhy od
vlády jakožto stavební podpora obdržely, levně
ke koopi, výhodně pak najmonti možno po
semky „školní“, jež vláda věnovala na vydr
žování škol, pozemky od různých společností,
jež parcelují obrowmnálatifoudia „na kšeft“ od
vlády neb drah kdysi skoupená. Půda dosud
oetkoatá se ovšem musí orati, lež po roce, do
téže půdy, kde zaseta byla pšenice, přímo bez
nového orání znova zase sejí pšenici, zvláštním
strojem ji přímo do strniska zařezávajíce. O
mrvě tu dosud nevědí. Půda je dosud novy
užita, po 6 letech nechá se ležet úhorem za
pastvu dobytku; zatím seje se na jiných čá
stech, a pak zase zpět, a po pšenici pšenice
a stále jenom pšenice na tomtéž poli, poněvadě
téměř se zde nic jiného neseje; jinde obdobně
zase kukuřice a jiné plodiny dle povaby té
které krajiny. Téměř veškerá práce koná se
stroji. Dělník — tof na farmě velký loxa3. Jen
kde to být mosí! Plat celoročního dělníka bývá
300 až 400 doll. ročně k celému zaopatření.
Málo zde lida, proto drahá práce. Místo děl
níka — stroj. Stroj orá, seje, seče, váše v snopy,
mlátí, nakládá seno na vůs, skládá je ve stoby
neb do kulen. Stroj pampaje vodu, odstřeďaje
smetana, šrotaje píci, řeže dříví, pere prádlo,
stříhá ovce, skrátka nahražuje rolníkovi síly
pracovní. — (Pokr.).

Obrana.
'Takte mudřec přemýšloval. k

s velikého vlastenectví a zútlocitné humanity
viděl se nucena v židovské a našemu národu
krajně nepřátelské „Neue Freie Presse“ dne 17.
t. m. vyjádřiti svůj odpor „klerikálníma“ ná
silniotví v příčině universit. Vypichoje z růs
notvárné scenerie případ, jak také katolický
stadající odeřil pokrokáře a pak kroutí očima
nad násilnostmi katolickými. Mlaví docela o
Hanech. ©

Občane, proč jete v židovském listě sáro
veň neobjasnil své stanovisko k hromadným
násilnostem pokrokářským ?Proč jste už dávao
se neozval proti katanským násiloostem svci
alistickým, jichž ae v samé Rraze tolik ode
brálo? Proč jate nazval darebákyty, kteříb
se stavěli proti raským, rovolocionářůcm?



Jste nazval „černou bandou“

kteří v několika dmech natoprojevili největší
sebezápor, když vaší obdivovatelé si vůči nim
počínali v Brné jako divoši ? Tenkrát jste o
Hanecb mluvit sepomněl. Divné jsou cesty

: vaší filosofie. A pak ještě váš „Čsa“ hodně sa

v přinesl překlad ©vašeho farizejskéhoénku.

Politický přehled.
V politickém životě rakouském minulý

týden bylo bouřlivo. Pro Wahrmunda došlo na
universitě v Iuusbrnoku několikrát k srážkám

pokojné katolíky,

ními buršáky, že ani policie nestačila a moselo
býti povoláno vojsko; oniversita proto na čas
zuvřena. Také na universitě ve Št. Hradci při

romoci katolickéhu kundidáta vrbli se němec.
[berální studenti proti katolickýma jejich ho
stům a na vídeňské universitě dostalo se ran
slovanským stadujícím V Praze pak na pobanu
národa českého podávali si ruce čeští pokro
koví studenti s baršáky, aby bojovali za Wabr
munda. Mladé, nerozvážné blavy mermomocí
chtěly přinatit vládu, aby Wshrmund byl jako
dříve na svém místě. A ministr vyvč. Marchet
samoszřejmo jest pro Wahrmonda, Odtud za
bouřilo to také ve sněmovně. Strana křesťansko
sociální usnesla se nepovolit rozpočet tmini
sterstva vyučování, nebude-li dána záruka, že
se Wabrmund do Innsbracku nevrátí a že bude
zjednán na vysokých školách pořádek. Hrozba
křesť.-sociální nezůstala bez účinko, Dostalo se
jim závazného ujištění, že se Wabrmood do
Inosbrocku ji vůbec nevrátí, Bar, Beck má na
vybranou: buď obětovat Marcheta, anebo pad
nout s ním. Německým liberáluím stranám
mechce se do vposice pro události na univers'
tách v [onsbrucku a Št. Hradci; záležíť jim na
udržení ministra vyučování. Katoličtí studenti
vysokoškolští také nelení; na popud štyrsko
bradeckých zřídí prý se koalice katolického
stodentstva na všech universitách bes rozdílu
národnosti. A ve sněmovně bylo by došlo ke
rvačce mesičes. posl. soc. demokratickými a čes
kými radikály pro nepokoje v Praze, národními
eooiály způsobené, v nichž byl soc. dem. posl.
Svěcený zbit. Tato bouřlivá scéna sněmovní
jistě neslouží národu českému ku cti.

Souročenství rakouských Němců pochc
váno. Na schůzi německo-nacionálního sdružení
v poslanecké sněmovně prohlášeno, aby a křest.
mociály přerušeny byly všecky styky, nerpjí
majíc ani otázky nároanostní.

Jazykový zákon nebude prý „vůbec ani
teď ani na podzim předložen. Ovšem chysta
Bým zákonem by se Čechům ve všem novy
hovělo a Němci by stejně nebyli spokojeni.
Proto nový odklad, ale další sváry a bouře. —
Pilnost vládní předlohy, kterou se povoloje
podpora rodioám nosných záložníků do zbraně
povolaných, sněmovnou přijata a předloha při
kázána brannéma výboru. Rovněž přijatapilnost
návrhu poslance Schraffla o podpoře vinařství
v Dol. Rakousích, kteréma loni mrazy a révo
kazem vzešlo škody na 66 mil. korun.

Zákon o dani lihové hodlá ministr před
ložit parlamentu ještě v nynějším zasedání,Vý
těžkem plynoncím ze zvýšení daně libové badoa
hrazeny ztráty vzniklé novou daní domovní a
cnkerní, a mimo to příspěvek na zpořádání
semských Únancí. Příspěvek etátu k tomuto ú
čelu bude činit ročně 30 mil. korun.

V neděli konala se ve Vídni společná mi
nisterská konference, v níš se mělo rozhod
nouti o terminu svolání delegací a platnosti
zákona o zvýšení důstojnických platů; ale pro
neústopnost maďarskou shody nedocíleno. Ná
sledkem toho mloví se o odstoopení ministra
sahran. záležitostí bar. Aehrenthala a ministra
války Schinaicha,
- - Po atentátu na kieleckého vrchního in

ktora školního Afanasjeva zastavila roská
vláda všecko soukromé polské vyučování a
zavřela všecky soukromé polské školy v celém
kieleckém okresu. Radikalismem si Poláci ne
pomohou. — Raští revolucionáři provádějí nové
kousky. Zřídili si tajnou telegrafní stanici, to
spojili s vedením veřejné tratě a tak chytali
zaslané depeše, dávajíce ci telegraficky vyplá
ceti peníze.

Z činnosti katol. spolků.
Z Přelouče. Dne 31. května £.z.odbývá

00 zde měsíční členská schůze katol. spolku „Svor
nosti“ po 3. hodině odpol. u p M. Horyny. Pled

pt- et al. Dobruskáz Tarkovico svojípouti

S Lézní Bělehradu. Na sváteksv.Jana
Nep. pořádal zdejší křesť.-mociální lidový spolek

čjenskou ochůzi.Jako řečník atonpil p. V. Špaček,Hidicí učitel a redaktor z „ aby promluvil
o Volné myšlence. Pan řečaík r drahé
hodiny trvající vylošil jazaě, v čí al stojí
Volná myšlenka s pro kobo pracuje. Bod za bo

dem probral rokování loňského mezizárodaího
sjesda Volné myšlenky r Praze, vyvrátil nepravdy
tam blásané a ukázal, jakého „blaha a štěstí“ by
te dostalo lidatva, kdyby plány její měly býtipro
vedeny. Že slova jeho šla k ardci přítomných, jichž
přes méně příznivé počasí přes 200 se shromáž
dilo, dokazoval opětovaný potlesk a souhlas, jím
p. řečník byl zahrnován Ku konci schůse pobavili
nás mile členové spolku našeho sl. Stanislavová a
Hátlová z Horal Nové Vai a p. Luštinec s Bělo
brada přednesem pěkných básní. Ke spolku při
hlásili se opět noví členové, takže spolek náš čítá
již 160 členů a bez bázně může bleděti do bu
douena. R+dujíce se z této v každém obleda zda
řilé schůze, vyslovujeme tímto veřejné p. řídleímu
srdečný dík a těňíme se na opětnou jeho návštěvu.
Spolku našema pak voláme srdečné „Zdař Bůh!"

Z Nové Val nad Aopolkou. Spolkováschůze katolické Jednoty zdejší, konaná due 17.
května, byla z nejzdařilejších schůzí spolkem až
posudkonaných jak svým obsahem tak-i návštěvou
V prostorném sále místností spolkových k obecen
stvu z místa i okolí na 500 hlav čítajícímu pro
mlavil vsdp. dr. František Šale s Hradce Král.
na thema: „Affóra Wahrmundova a veřejnost.“
V přednášce té podal řečník výborný doklai,
kterak lze o věcech vědeckých populáraí před
vášky konati. Svým klidoým rozborem falešných
názorů brožury Wabrmundovy,kterým podrobil
přísné kritice nejen Wahrmuoda samého, nýbrž
i ty, kteří známé aféry chtějí použíti k pobouření
veřejnosti vůči ofrkvi, objasnil celou věc tak, že

prostý poslachač vše úplně pochopil. Zasloužený
potlesk byl důkuzem sympathií našich vůči p.
fečníkovi. I o vhodnou zábavu bylo náležitěpo
staráno. Zdejší organisace katol. mládeže vypravila
několik ladně sehraných hudebních čísel a solo

vých výstapů a děvy naše zapěly některé písně
národní. Obecenstvo, jež « části bylo též jiného
smýšlení politického, neskrblilo pochvalou. — Při
této příležitosti dovoluje si předsednictvo jednoty
naší všem spolkům, organisacím i volným sdruže
ním katolickým oznámiti, že konati se bude u nás
dne 19, července t r. „Sjesd podirkonošských
kato'ických Jednot“. Plakáty a programy brzy do
celého okolí budou rozeslány. Bratří, egitujte již
nyní v sdraženích našich pro beslo: „Vzbůra d>
Nové Vsi nad Popelkou na den 19. července 19081"

Přednáška o katolické organissel
v Romově u Čáslavě. Dne [7. květos pořá
dal katolický spolek náš „Rovnost“ veřejnou před
nášku, kníž pozván chvalně známý řečník p. prof,
Kohont z Čáslavě. Týž líčí úchvatným způsobem
historický vývoj Jatolických spolků a jich úkol
r ďodě přítomné. Připomíná jmenovitě veleducha
katolických spolků v Německa, biskupa Viléma
Ketelera a praví, te spolkům katolickým má dnes
co děkovati tak zvaný katolický střed za svůj
vliv parlamentární. Moc jeho jest tak veliká, že
dovede lehce otřástí i místy nejvyššími. Dále p.
řečník probírá titul spolku, t. j. katolický, vzdě
lávací, sociální a spolek vůbec. Každý katolík,
chce-li jím býti, má dle víry katolické žíti. Niko
liv dnea slova, ale jsou to skutky, které k nám
mluví jasně. Spolek má jméno vzdělávací. Vzdělá
vejme se ve spolku zpěvom, hudbou, přednáškami,
ušlechtilým divadlem a večírky. Člověk jest tvor
společenský a často ve své malomocnosti na svého
Spolabližního odkázaný. Za tou příčinou ku vzá
jermvé podpoře založena jsou sdruženíprospivající
nejen jednotlivci, ale i rodině, nejen za živa, ale
i při emrti. K boda prvému vstahuje se všeod
borové sdružení a k části drahé novězaložený
svaz „Cbarites“. Mnozí však does namítají, že,
máme-li sdružení „strany katol. lidu v Čechách“,
že jiš není spolků katolických třeba. Leč kde
není dosud katol. spalku, tam musí býti založen.
Spolek jest a má býti jako římská falaoga, na
jejíměto jednom rameni jest volná organisace ka
tolická a na drahém — nač nesmí se hlavně Zapo
menouti — organisace mládeže, jakožto sadní voj.
Nebo co jest nám platna naše práce, nestaráme-li
ge o dorost? Ku konci dány vzácné pokyny, jak
se má uplatňovati slušným způsobem spolek ve
veřejných schůsích nepřátel. Za vysocepoučnou
přednášku p. profeseora provolána sláva od pří
tomoých 600 účastníků a to s upřímného srdce.
Kéž p. profesor zase brzy k nám zarítá Zdař
Bůh! —

Zprávy místní a z kraje.
J. B. E. dr. Jos. Donbrava uděluje

av. biřmování, 28. května ve Vel. Petrovicích, 24.
ve Btračově, 25. v Dohaličkách, 38.—30. v Podě
bradech.

zpráv diceósní. Ustanoveníjsou: p.Fraat. Kašťák,farář Sobčický, sa faráře do Ro
nova; p. Frant. Machač, zám. kaplan ve Žlebech,
za faráře do Pertoltic; p. Boh. Fišera, kapl. ve
Vrchlabí, sa faráředo Spiadelntihle; p. Jos. Be
čička, kaplan ve Skutči, sa faráře do Radboště;
p. Fraat. Urválek, farář v Kohoatově, za faráře
do Heřmanic a. L.; p. Jos. Valente, kaplan, za
administratora v Kopidlně; p. Jindř. D , ad

mialstrator, n pl v Něm. Rybné; p. Fr. Solnička,kapli:v Městci,zaadministr.do bo
těšio; p. Fr. Náhlík, kapli. v Dašicích, za admi

piste. do Chvojna; p. Fr.
kapl. v Kaklenách; p Jan Bauer, admistetrutor,
sa kapl. v Luži; p. Jaa Dadek, kaplan + Laži,
sa administr, do Svratky; p. Fr. Franc, exposita
v Stříteži, za admiaistr do Ždírce; p. Váci. Lan
kaš, administr v Sojfieb, za koop. do Schwarzen
tbalo; p. Jan Pospíšil, kapl ve Věestarech, za
kapl. do Pecky; p. Aug. Kristian, kapl. v Pecce,
za administr. do Všestar. Na odpočinek vstďupil:
p. Jos. Holata, děkan ve Všestarech. V Pánu
sesnal: p. Frant. Uhlíř, pens. farář Svojanovský,
ve Žďára, + 18. květoa (naroz. 1849, vysv. 1872).
Uprázdněná místa: Svratka, fara, patron. kuíž.
Thurn Taxise, od 1. května; Sobčice, (era, patron.
nábož. matice, od 1. května; Všestary, fara, patron.
nábož. matice, od 1. května b. r.

Nebůze městské rady dne 19. květns'
Výkaz pokladní hotovosti ze dae 11. května t, r.
a výkazy o činnosti policejní stráže v dobnu t. r.
byly vzaty na vědomí. — Výbora „Obecné ku
chyně“ propůjčí se městské divadlo Klioperovo na
dea 23 září t. r. místo původně určeného dne

3. října £. r. s prominutím poplatků. — L'guidace
náhrad a výloh sa přechodné ubytování vojska
v L. čtvrtletí t. r. ponkiží se ku příjmu a vydání.
— K žádosti podnikatelství staveb firmy Kress a
Beraard, by mu povoleno bylo -zříditi za účelem
podchycení obomatranných nábřežních zdí na Labi
uvnitř města pracovní dráby jakož i dřevěné sta
vební butě na obou nábřeších, ustanoví se místní
komisse na den 20 května 1908. — Odvolání

Ant. Topola, dělníka, do usnesení obecního vý
boru, jímž zamítnuta byla stížnost jeho proti vý
povědi s bytu v obsením domě čp 62. dané mu
městskou radou, předloší se okresnímu výboru. —
K návrhu děkanského úřada udělí se III místo
kostelníka při kathedrálním chrámu Páně sv. Dacha
p. Jaroslavu Dadkovi, čalonníka v Hradci Králové,
— Panu Jindř. Kubiasovi, mojiteli domu čp. 79.,
udělí se stavební povolení k provedení různých
úprav v hostinské místnosti a kachyni, poněvadž
projekt po stránce zdravotní i technické vyhovuje
— Schváleno bylo prodloužení smlouvy, týkající
se Čistění stok, žamp a ometišť ve vojenských ob
jektech v Hradci Králové na dobu od 1. srpna 1908
do 31. července 1911. — K návrhu státního tech
nika provede se dříve ještě, než ke znovuzřízení
krytin na kostele av. Doeha se přikročí,pejnutaější
oprava její nejchatrnějších částí a c k. hejtman
ství se požádá za svolení krytí náklado z pokladny
zádušní kostela sv. Pavla. — Udělí ce jedné %a
datelce léky zdarma, jednomu žadateli mimořádná
Podpora, jedné pak žádosti o příspěvek na dri a
jedné o zvýšení pocpory nebylo vyhověno.

Umění je mad politiku. „Pokrokový“
žurnál „Osvěta Hide“ ignoruje z úzkoprsého hle
diska i kulturní smaby lidí, kteří nepatří dopo
krokového tábora. Tak ee zachovala na př. při
duchovním koncertu a tak se chovala po celou
řadu měsíců vůči dramatickému sdružení „Tyla“
v Hradci Králové. Poslední týden však dal se
saslepený žurnál na pokání a přijal odstrkovaného
„Tyla“ na milost. Aby však změnu svého nekoj

taraího a neliberálního stanoviska v očích veřej
nosti omyl, obviňuje „Obnovu“,že prý ona srázuje

strannickým
bojem. K tomuto obvinění ve své zpětivé a pří
slovečné prolhanosti vybudovala si „Osvěta lidu“
potřebný důvod ve lživém klepu, jako by p. dr.
Reyl zakázal dvěma členům „Tyla“ dčinkovati při
hrách Horkého, jakožto oeznaboba. Vyzýrámepro
Ibavý list, aby tedý jmenoval ty dva leny, jimž
p. dr. Royl účast zakázal. Pokud nám je známo,
posuzoval síce p. dr. Reyl uměleckou cenu dra
matických prací Horkého se stanoviska, které za
ujala celá řada pokrokových listů na př. „Čas“,
povechávaje úpině stranou náboženské přesvědčení
p. Horkého. Ž divadelních her samých neměl
ani žádného důvodu, aby někomu účast připro
dukci těchto her zakazoval a také takového zá
kazu nevydal. „Osvětě |“ se tedy nepodařilo 0
mluviti svou bývalou nedůslednost a nynější obrat
poukasem na vrtkavost „Obnovy“ na základě lži
vého klepu.

Nejlevnější a A o pomějšítění pro případ úmrtí! V Hradci en
ustavil se letošním rokem 1908 spolek pod náz
vem Jubilejní vzájemně dobrošinný živnostenský
spolek Charitas, jenš každému snaživému a svě

domitému otci poskytoje možnost, aby za levný
peníz poskytl buď rodině aneb svým příbuzným
bezpečnou záruku, že v případě jeho úmrtí dc
stane se pozůstalým vydatné pomoci. Spolek Cha
ritas je v přední řadě založen pro příslušníky
stavu živnostenského, protože stav tento nejvíce
trpí neupraveným životním pojištěním, ale přijímá
též všecky jiné sdravé osoby bes rozdílu stava a
pohlaví. Spolek náš je jediným, jenž přijímá téš
feny. Jádro celého našeho snatení jest: Po úmrtí
každého člena obdrží pozůstalí tolik 2 K, kolik
Je ve spolku členů. Je každému čtenu volno, aby
sa svého života ustanovil písemným prohlášením
buď určitou osobu aneb některý podnik, jimž by
se příslušná podpora po jeho smrti vyplatila. Ne
učiní-li žádného zvláštního prohlášení, obdrží pod
poru dědicové ve upolkových stanovách pořadem
stasovení. EKúčelu toma nezřisuje žádný fond,
jenš by se mohl časem ztratiti. Členové sami ns
vyzvání výboru po každém úmrtí sloší po 2 K a

Kraus, admluistrator, za



M povede ne zcela nesištač a spolek nevydržujem

covali. Členem se může státi letošním rokom každá

vyšadovati stáří pouze do 50 let. Celkové pří

apěvky při vstoupení do spolku jsou: Zápisné 3„ ročaí příspěvek 1 K a em splatný úmrtaí
příspěvek 2 K, celkem 5 K.Čím mohutněji spo
lek bude vzrůstati, tím také podpora bude větší.

mrtní; než zjev tento nemusí boditi tádných obav,
protože podpora se musí jednou astáliti na pevné

Mimoto uloženézápisnéa roční příspěvkybudou
též svým časem sloužiti ku snížení úmrtních pří
spěvků. Kdo se chceš přiblásiti, požádej o zaslání
přihlašovacího a složního listu, protože všecky

ty dějí se pouzepoštovní spořitelnou. Ku při
eti příspěvků v hotovosti není žádný funkcionář

oprávněn. Přihlášky se zasílají: Spolek Charitas
v Hradci Králové. Na jednotlivé osoby nebadiž

Slavnost Svatojanská v zdejšímkoste
Jiku seminářském i letos byla cílem mnobých; přes
nejisté počasí hemšily se všecky volné prostory
seminářské množstvím návštěvníků. Od 5. hod.
renní alonženy v útulném kostelníku měe av.,
při nichž ozývaly se s kůru dojemné zpěvy. Kolem
10. hod. bylo v kostele i na nádvoří slavnostní
kázání, načež o 10'/, sloužil generální vikář vedp.
dr. Al. Frýdek slavnou pontifikální mši svatou za
četné assistence. Zahrada seminářská svým roman
tickým položením a ladnou úpravou i letos opou
tala velikou pozornost.

Večírokdámokého edboru Cyrlilské
Jednoty dne 17. t. m. skončil netušeným úspě
chem. Jakkoli zábava byla uapořádána výhradně
pro zvané, byla prostorná dvorana Adalbertina
neplněna do posledního místa. Program byl dobře
volen a stkvělé zpěvní i budební výkony svědějly
© velmi pečlivém nastudování. — Duetto z Blod
kovy opery „V studni“ (pl Bekové a alč. Novo
bradské) stálo na výši; labodné blasy lyrického
timbru dokazovaly budební vyspělost obon solistek
Slč. Patsakovy brillantně přednesly na piano ne
saadnou Dvořákovu „Polonaisu.“ Slč. Michálkova
S. pravým porozuméním recitovala ©melodram
„Štědrý den“ (hudba od Fibicha) Mistra výkooy
stupňovaly v obecenstva nadšení. Pravou bouři
potlesku sklidila valčíková píseň „Touba“, kterou
složil na slova J, Kurky dirigent vdp. dr. Šetina. Za
zpívána byla s náležitým pochopením jednoblasým
sborem členek. Tato nová skladba uvítána přitom
aým obecenstvem stakovým nadšením, te ji bylo
natao ještě dvakrát opakovati. Dámský sbor,
který čítá přes padesát sil, přednesl vůbec čísla
vážná i žertovná 8 naprostou jistotou a překvapu
jící bravarou. Pisnový doprovodobstarala s oarědče

srdečně gratulujeme k nedělnímu zdárnému vý
sledku uměleckého večírka. Obecenstvo odcházelo
s jedpomyslnou pochvalou. Těšíme ne, že zase brzy
p. dirigent při své neunavné píli scbystá nám
podobnou ušlechtilou zábavu.
| Slavnostní vočer Svatopluka Čecha

sa účasti básníka Jar. Vrcblickébo pořádá ochot
mická jednota „Klicpera“ pod protekvorátem sl.
městské rady ktál. věno. města Hradce Králové
ve střeuu dne 27. května 1908. Podrobné programy
s literárními příspěvky předních našich spisovatelů
obdržeti lze ve všech místních knihkupectvích,
Jskož i v předprodeji lístků u p. Jos. Růžičky.

Z „Besedy“ v Hradel Králové. „Bo
seda“ uspořádá v neděli dne 34. května t.r. spol
kový výlet do Kuken, na Zvičinu a do Králové
Dvora u. L ©Hosté jsou vřele vítáni. Odjezd
s Hradce Král. v 6 h. 23 mio. ráno. V noci o
pstří ochotně povozy královédvorský odbor turistů
pro účastníky ku zpátečnímu vlaku na nádraží vo
12 45, příjezd do Hradee Kr. 1:45 v noci. Obědy
opatří laskavě odbor královédvorský, jen nutno
se o ně předem přihlásiti u jednatele p. J. To
mana, knihkupce, případně u turistického odboru
královédvorekého. Schůze všech účastníkůráno na
nádraží před 6 h. 23 m. Přijď každý, kdo jsi
přítelem české turistiky a přísnivcem Králové
dvorská| Bližší informace podají pp. knihkn
Jiří Tolman, fnanční sekretář Král v Bradci Kr.,
asebo professor dr. Kropáček v Král. Dvoře n. L.

Na ce.k. ústavě ku vzdělání něltelů
v Hradel Králové koná se sápis a přijímací
skoušky do I ročníku ve dnech 4., 6. a 6. čer
vence t. r. všdy od 9 - 12 hod., nebude-li do této
doby nadřízenými úřady něco jiného ustanoveno,
což se pak včas oznámí. — Žáčosti za dijepens
věku přijímá ředitelství do 10. června t. r. Dispena
věku nejvýše 6 měsícův od 16. září 1908 ta
now udílí c. k. zemská školní rada, ua niž baďtož
žádosti uvnitřříseny a potřebnýmidoklady opatřeny.

Odborná něltelka malby, al. Očilie
Petrová, započne vyučovatí v sále měší.
Vpondělí o, bod. ráno. Učímalbě suché, chromové,
emailové, targo, ormamentálo/mu Zehlení sametů,
malbě poroulénua brillantové. Dnes volný vstup
k „prohlédnutíhotových prací.

Přiched vojska. Dao 30. t. m. 0$. bod.
odpol.vrátil se 42. pluk svojesského tábora u

Nov. Benátek. Na vystřídanou tamtéž se odebral
v pondělí jeden prapor 18. pluku.

Nalezena dámská kabelka s menším pe
nětitým obnosem; kdo ji stratil, nechť se přihlásí
u p. Novopackého, c. k. pošt. asistenta.

| Veliká schůze strany katolického
lidu koná se 31. května o 2. hod. odpol. v Ně
meckém Brodě. Promluví řečníci: Josef Adam, sem.
poslanec, Jaroslav Astr a Fr. Šupka.

. K velbám v Nechanicích. Volebníko
mise pro obecní volby v Nechanicích byla vyše
třována u c. k. okr. soudu v Nechanicích pro
přebmaty při volbách obecních v Nechaniolch.
Soudní úetření koná se při c. k. státním návlad
niotví v Hradci Králové, kam jsou akta podána.
Protože v komisi byl p. starosta, pp radní, tedy
neuznali za dobré v čas vyšetřování svého uvítati
Jeho Bisk. Milost při sv. bitmování — jako b
byli chudáci v kontumaci. Dopadne-li vneprospěch

volenu býti. Tolik na vysvětlenou o sv biřmovásí
v Nechanicích.

Pardubské autobusy. Pardabicemohou
se chlubit, fe jsou prvním místem v Čechách a
drahým v celém Kakousku, kde zavedeno jest
automobilové poštovní spojení, Jest to zajisté
ohromný pokrok dopravní techniky, který jako
zvláštnost ojedinělá budí posud sonsaci a zvědavost
obecenstva, které také bojně používá tohoto do
pravního prostředku. Není to Sice nějaká ideálaí
jízds, protože téšký vůz při rychlé jízdě dosti se
otřásá. Na to všecko moderní člověčenstvo ož ci
musí osvykati. Odporaý dojem dělají autobusy
svířením veškerého prachu na olicích pardubských
sa snchého počasí. V tom obledo se stanoviska
sdravotuího jsou zrovna oebezpečny. Nepřeháníme
pranic, řekneme-li, že takový autobas zvedne na
ulici tolik pracbu prosyceného šeredným zápachem,
že tu není opravda viděti a cítíte okamžité plné
oči a ústa prachu a smetí. Bylo by tedy žádoucno

| dvojoásobně více kropiti ulice než dosud. Všdyť
autobusy denně několikrát projedou blavními uli
cemi a náměstím. Všschny autobasy jsou opatřeny
zvláštním vynálezem. Je to telefon, jejš možno
bákem ns bambasové skládací tyčipřiložit kdekoli
na telegrafol drát na silnici, Čímžzíská se ne
prodleně telefonní spojení s Pardubicemi. Pro
možné nehody ua cestě má to zajisté význam ve
liký. Posud ovšem taková nutnost nenastalu a ne
hoda atala 86 posud jen ta, že pří návrata do
karáže minulý týden vrazil prásdoý autobus při
přejíšdce dráhy na posunující se vozy tak prudce,
že na několik metrů odletél, ale přes to jen ne
patrně se pochroumal.

Nesnázeantebucové linie Pardubice
—Holice. Píše se nám: Je tomuprávětýden,co
trvá autobusové spojení mezi Pardubicemi a Holi
cemi a již lze dnešního dne mnohé nedostatky
v každém obleda konstatovati. Autobusové posty,
které na této trati jez.í, již jeví značné opotře
bení. Šronby, jimiž uvnitř sedadla i jiné části
jsou připevněny, jsou uvolněny, ba mnohé i úplně
vypadly. Dále dochvilnost spojení není; doba pří
jezdu a odjezdu se nedodržuje — opozdění děje
Be aš o */, hodiny a tím ovšem stává Be autobu
sové apojení a rychlovlaky illesorním. Posléze bude
nutno sazbu pásmovou nebraditi sazbou kilometro
von; jízda autobosy na kratší vzdálenosti jest
drahá. Tak na př. kdo jede s Dašic do Lánů neb
naopak (2 km vadálenosti), musí platit 50 bal. až
do Sezemice; kdo jede z Dašic do Komárova nebo
osopak, platí pásmo až do Rovně 36 hal. Tým
spůsobem mnobo obecenstva od používání t hoto
moderního spojení se odpuzuje.

ravená kaplička muav.
v Pardubicích. Oblíbená kaplička sv. Anny
u dráhy ma cestě ke hřbitovu jest nyní nák.adem
dobrodinců ladué opravena. Celá oprava byla slo
hově a elegantně provedena p. arcbitektem Dvo
tákem a vzbuzuje u všech chodců kolem jdoucích
pozornost a dojem velmi příjemný. Nádberné jsou
svláště dvéře do kaple vedoucí, které mohou býti
Basvány mistrovským dílem zámečnickým. Jde
také milá pověst, še po kapličce ev. Aumypřijdou
na řada ještě kapličky u av. Marka a av. Josefa,
oož vítáme v těchto rosháraných dobách zvláště
s upřímnou radostí a a vroucím díkem všem la
skavým dobrodineům, kteří se této opravné akce
8 nadšením ujali.

Nebezpeční oyklistě ua ullcich
v Pardubicích. Neopatrná, prudká jízda cy
klistů na místech frekventovaných způsobila již
mnoho nehod a neštěstí; ale přesto mnohým atře
štěným cyklistům nemí to dosti vážnou výstrahou
k opatrnosti. Již několikrát byli jeme svědky, še
splaásný oyklista v těch nejživějších ulicích par
dubských porazil v prudkém letu některou osobu
k zemi. Tak v neděli před AVeverká“
takový jesdec brazil k zemi asi l2leté děvče,
které následkem pádu bylo v obličeji celé krví.
sbroceno. Nešli přišel strážník, ujel rychle cy
klista, aniš mohlo býti jeho jméno ujištěno. A to
se stane zpravidla vůdy a na to oyklicté hřeší
dále. Povolaní činitelé měli by proto vůbec kašdou
prudkou jísdu po ulicích sakásati, aby k vůli bra
vaře nesvědomitých cyklistů nebylo vydáno sdraví
chodců v šance.

akeVatknaýehatakParaleneší

špačka a cvičí se ve footbalu. Ohrožují nejen
všechna okoa v ulicích, ale i chodce kolem jdouel.
Praskne-litabulev okné,chlapciatekou; bubují-li
kolem jdoucí, boši jim nadají a se vysmějoa. Jsou
Pardubice Kropáčovou Lhotou či královským
věnným městem,čítajícím přes 20000 obyvatel?

Z řádu Hilosrdných bratří. V pro
vinciální kapitole ve Vídni zvolen byl provinciá
lem opětně P. Edard Stur, převorem v Kakeu P.
Kanut Chochola, v Nov. Městě n. Sí. P, Al-xander
Keprda.

Z Opočna. Spolek křestansko-sociálnípro
farní obec opočenskou koná doe 24. května t. r.
v neděli o 2. hod. odpol. spolkovou přednášku
v Kodymověnárodním domě. Přednášeti bude vedp.
dr. Fr. Šalc, kanovoík a profesor z Hradce Král,
ua thema: „Jaký jest program strany katolicko
národní v Čechách? Přístup mají členové spolku
a zvaní hosté.

-Z Poličky. Od 3. do 10.květnat r. ko
neli zde obnovu sv. missie kněží z řáda av. Do
minike vidpp. P. Bruno Bárta, P. Dalmac Hones
a P. Angelicas Šooflák. Neúnavnou borlivostí a
vlídnou ochotou získali si dpp. missionáři rázem
přízeň osadníků, o čemž avědčila velice Četná
návštěva nejen z města, nýbrž i příchozích ze
vzdálených obcí, takže při kásaních i ovičeních
stavů býval prostranný chrám Páně účastníky
přeploěn. Svaté svátosti přijalo něco přes 3000
věřících. Za tuto prácí duchovní, kterou důstojní
páni wissivnáři a takovou obětavostí a láskou |vy
konali, bndiž jim vzdán vroucí dík!

Z Honova u Čáslavě. (Opozděno.)Doe
13. dubna pořádala organisace katol. lidu v Če
chách veřejnou schůzi v hostinci p. J. Vávry, na
níž zavítal jako řečník člen katol. zemědělců p.
J. Fikejzl z Pzahby.V krisné, jadrné řeči pouká
zal na politiku jednotlivých stavů českého národa,
při čemž hluvně vylíčil strauu agrárních zemanů
a jasně všem přítomným vysvětlil, kdo za touto
stojí. Does za židovský úsměv dá 86 koupiti i
český sodlák ve fraku. Movbo Členů hlásí se
k organisaci katol. zemědělců. Přeplašným sálem
jakož i místnostmi okolo sabouřil neatuchající
potlesk, jakožto znamení soublasu s vývody řeč
nikovými. Tím velmi zdařilá schůze skončena.

Z Čáslavě. V předminulém čísle psali
jsme o „nehodě“ v naší jednotě sokolské Problá
Šení o důtce, jež má býti udělena tém členům,
kteří se sůčastnili „Vzkříšení“, na prvém místě
podepsal „shotovitel sladkosti“na našem náměst“
Upozorňujeme katolíky, aby tomnto katolickému
přízoivci — nezapomněli věnovati svojí přízeň| —
Při tom zároveň přemýšlíme, komu vlastně zále.-:
na tom, aby vlastenecké apolky hašteřením a ne
svorností bynuly, odcizujíce se svéma hlavnímu
účelu, svorné národní práci. V době, kdy Němci
tak zpopné proti našemu národu Bi počínají, kdy
hrozí tak vážné nebezpečenství, nemají naši
eYlastimilovní“ evangelíci nic piloějšího ma práci
než dráždit a šikanovat katolické Čechy. Kdy pak
sokolové katoličtí vyslovovali důtku evangelickým
bratřím pro sáčastnění se pobožností evaogelických ?
Máte, vy dobrodinečkové, v sobě ještě kus snáše
livosti a. vlastenectví? ©Pékní vlastenci, kteří se
vrhají s největší chutí ea vlastní pokrovence!

Ze Sázavy. Dne 17. t. m. konána byla
schůze důvěrná v „Panském hostinci“, na které
referoval p. J. Mušík, tajemník z Hradce Králové,
o „Organisovaných útocích na katolíky“. Obsáhlá
jeho řeč přijata byla od obrovsky naeštívené schůze
6 nadšením. I v Sázavě svítá hvězdička katolického
uvědomění, lidé tamější nedají se vedením sociál
ních demokratů ani agrárníků poštvati proti víře
katolické. — Zdař Bůh!

Z Kameniček u Hlincka. Dne3.května
savítal k nám do „české Sibife“ p. sekretář J.
Mužík. Promlovil na thbema„Proč se organisajeme“,
a po řeči jeho a pěkné promluvě pana Devátého
z Jeníkova přiblásila ee velká většina z četně
navštívené scbůze do organisace katolické, sa je
jihož důvěrníka zvolen p. Josef Chmelík, majitel
pekařství a obchodu v Kameničkách, za výbory
p. Vincenc Jelínek z Jeníkova, pan Josef Dvořák
z Filipova, p Fr. Vesmík z Kameniček a p. Josef
Devátý s Jenikova.

Z Chotěboře. Před čtrnácti dny byly u
nás obecní volby. Vůdce pokrokářů a socialisté p.
stavitel Kraml sestavil sí pro třetí sbor knadi
dátní listinu, na které uvedena byla jména pokro
kářů, národních nocislistůva sociálních demokratů.
Zvláštní jest, še p. Kruml, jak sám pravil, chtěl
touto kandidátní listinou vyzkoušet, zda prý jest
Chotěboř klerikélaí nebo nikoli. Že p. Krumlovi
klerikální jest tolik jako katolický, u pravověr
ného pakrokáře rosumí se samo. Nuže, p. Kromi
podnik! skoaška a propadl sní docela, neboťJeho
kandidátní listina neprošla. Zároveň přesvědčils-,
že házeti slovy o „Ilerikální Chotěboři“ jest velmi
nebespečno. Abychom mu věsk pomohli s krahr,
do něhož sám sebe začaroval, tvrdíme, še
jeho kandid“tní listiny neznamená Chotěboř kle
rikální, nýbrá Chotéboř rozumně uvažující. Všichni
ti lidoví voliči ve třetím sboru, kteří volili proti
krumloveky, věděli dobře, co dělají. Věděli, še
olasají jako katolící pro:. pánmoví,který, kde mobil,
své protikatolické smýšlení uplatňoval. Ostatně
Tosamným suv e „oličám třetího sbora po
stačilo věděti, še p. Krumlsnaží te © Chbotébeti



upevňovat stranu pokrokářskou, která se stala
pověstnou svým protikatolickým řáděním, dovrše
Bým v poslední době drrým beslem: s nábožen
stvím katolickým ze škol ven! Hlásá-li pokroková
strana neunavně, aby lid samostatně myalil, voliči
třetího sboru v Chotěboři dokázali nad slunce

jesněji, že skutečně již dobře přemýšlel jak ostraně pokrokové tako její blíské příbuzné, která
se jmenuje sociáloč-demokratickou. Též ivoličové
druhého našeho sboru uvědoměle přemýšlejí, neboť
i tam p. Kruml pohořel. Prvý sbor také velmi
dobře myslil, ale na konec přece jen jat byl mi
losrdenstvím, kterého dožadoval ge u voličů pro
p. Krumla p. hotelier Firkušný, jenž, budiž upřímně
řečeno, zachoval se vůči p. Kramlovi rytířeky.
Pan Firkušný ukázal, když jest slušně poprošen,
že ochotně vyhoví, nu a tak se stalo i p. Krum
loví, jenž svého zachranitele dovedl vrážet i do
„Osvěty Lidu“, která nyní má dosti příležitostí
přemýšlet o slávě své, která v Chotěboři nemobla
zapadnouti, protože tam podle všeho ani nevyšla
Pan Krum! dovolával se vždy drobného lidu a
proto oficielně o přízeň třetího aburu Be uchágel.

Ale„právě voliči třetího sboru zřetelněodpověděli,že odsuzojívšechny štvanice protináboženské, že
odmítají výpady osobní jsouce toho mínění, že
pro blaho obce má se více pracovat, nežli planě
kritisovat v „Osvětě Židů.“ Uvědomělí občané,
kteří poctěni byli důvěrou třetího sboru, jsou: p.
t Cemper, Kubánek, Pospíšil, Tesař, Žanda, Váňa,
Jeřábek, Severýn, Svoboda, Červenel.

Z Věše u Ném. Brodu. |Znovuzřízení
a posvěcení kaple na oslavu jubilea GOletého pa
vování J. V. císaře a krále.) Roku 1881 vyhořel
sdejší zámek a s ním též zámecká kaple, ve kte
réž sloužena bývala jednou za 4 neděle mše svatá,
přístupná i širšímu obecenstvu. Zámek byl po po
žáru obnoven, kaple však opatřena toliko střechou
a užívána za skladiště, kurník, dřevník u pod.
Obyvatelé těžce nesli, če přišla obec o služby
Boší, stále doufali v obnovení jich, -ale zdálo se,
že jest vše již marné. Proto pochopitelné radostné
vzrušení po dlouhých 27 letech vzbudila pojednou
zpráva, že nynější majitel velkostatku Věže p.
Robert rytíř Stangler a jeho strýc rada vrchního
sem. soudo p. dr. Schneider-Svoboda pojali my
šlenku oslaviti v naší obci velepamátné letošní
císařské jubileum zoovuzřízením a vysvěcením zá
meckó kaple. A skutečně oba tito pánové nelito
vali nákladu velmi značného ani námaby a tak se
jim podařilo polosesntou kapli proměniti v nád
herný stánek Boží. V památný den av. Jana Ne
pomuckého, kdy slavíme ve Věži pout, byla kaple

- veledůst. panem Jos. Matouškem, farářem ve Skále,
vysvěcena a vznešenému účelu svému odevzdáno.
Zároveň byla v kapii odhalena pamětní mramo
rová deska s tímto nápisem: „Na oslavu jubilea
G0letého panování J. V. císaře a krále Františka
Josefa I. obnovil tuto kapli L. P. 1008 Robert
rytíř Stangler.“ Po službách Božích pořádána byla
v zámku elavnostní bostina, při kteréž p. vrchní
rada dr. Schneider-Svoboda pronesl tento přípitek:
„Hluboce dojemné a povznášející slavnosti byli
jsme právě přítomni: vysvěcení znovuzřísené zá
mecké kaple v starobylé Věži. Slavnosti to tím
Více dojemné a povznášející, ana se tak stala k
oslavě vzácného jubilea 6Uletého panování J. Apošt.
Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále.

| Nikdy neumdlévající horlivost atéméř bezpříkladná
obětavost u vykonávání vznešených, často velice
těžkých vladařských povinností, povždy jen ku
blaho a ku štěstí všech svých věrných poddaných
směřujících, mohou nám všem zářivým příkladem
býti při vykonávání našich povinností, byt by se
ném sebe těžšími býti zdály. — Čemuž však
svláště u J. Apošt. Veličenstva 86 obdivojeme,
jest bluboce zbožná mysl a vřelá oddanost kn naší
katolické církvi, jejíž svrchovaným ochráncem a
bdělým strážcem vždy byl. Tyto vznešené dvě
vlastnosti J. Apošt. Veličenstva nechaly ve mně
a nynějším držiteli Věžského zboží myšlenku vznik
nouti, ku oslavě vzácného jubilea 60letého pano
vání našeho nejmilostivějšího císaře a krále zcela
zpustlou a zbožnému úkolu svému odejmatvu zá
meckou kapli znovu zříditi a vysvětiti dáti, což
v jubilejním roce již do starobylé pouti av. Janské
uskutečniti se nám zdařilo. Máme tudíž i dnešní
dojemnou a povznášející slavoost vzácnému ju
bileu 60letého panování. našeho nejmilostivějšího
císaře a jkrále Františka Josefa I. co děkovati.
Vzdejmež proto J. Apošť. Veličenstvu zde nej
hlubší a nejoddanější hold svůj tím, že vznášíme
te zbošnoo myslí vřelou prosbu k Všemohoucimu,
by. ještě dlouhého žíti dopřál našemu nejmilosti
véjšímu císaři a králi, a provolejteš se mnou J.
Apošt. Veličenstvutřikrát hřímavé: Sláva!“ Pro
volání toto bylo váemi přítomnými po třikrát nad
šeně opětováno, .

Bouřlivá schůze katolická přiby
slavského ekresm. Ohromnévzrušenípo do
berské aschůsi, kde jsem a panem poslancem
Prokopem byl hrozným řevem umlčen a kde došlo
i k osobním třenicím, mne natí, bych alespoň ně
kolika slovy svůj úsndek projevil. Dosnávám, že
bylo by potřebí, aby celé sloupce se napsaly; než
prozatímně od toho upustím, neboť jsem pře
svědčen, že nikde se tak celého výjevu s doberské
schůze melitoje jako právě u zástupců atrapy
agrární. — Upřímně pravím: nikdy jsemněco po
dobného nečekal; a stalo-li se to přece, pak tím

bolaěji se mne to dotklo, když vše přihodilo ce
za přítomnosti váženého p. poslance Šmirouse, který
na svoje stoupence neměl nejmenšího vlivu. Způsob,
jakým se p. poslanec, kterého jsem veřejně do

schůze vyzval, proti mně zachoval, mne velice
trapně překvapil. Pan poslanec, dostaviv se v prů
vodu asi 40 předákůs ch, mezi nimiž byla
valná část organitovaného učitelstva a israelita p.

Snan domníval se, že nedovolím si říci tolikaním stoupencům strany agrární otevřeně pravdu
do očí. Přesvědčiv se s pány ze strany agrární. že
tomu tak není, a že vše, čím právě náš lid jest
klamán a napadán, jim tváří v tvář sdělaji, byl
tím hrozně rozrušen, což z řeči jeho dalo se vy
pozorovati. Přiznám se, že očekával jsem v řeči
p. poslance vše jiné než co mluvil. Pan poslanec,
cítiv se uražen, še „já“ dovolil jsem ai p. pc
slance veřejně vysvati do schůze, počal rozebírati
080 pozvání a delší řečí odůvodňoval urážky (!!?),
které v něm dle jeho domnění byly ukryty. Ve
řejně prohlašuji, že nikterak, ani v myšlenkách
nemínil jsem p. poslance uraziti, což ostatné každý,
kdo „Zasláno p. poslanci Šmirousovi“ v čísle 19.
„Btítu“ si přečte, doznati musí. Prohlašuji, že
kdybych byl tušil, že tak bluboko stojím pod p.
poslancem, jak on se laskavě domnívá, že nesmím
si totiš dovoliti jako veřejně pracující stoupenec
katolický veřejně pracujícího stoupence strany
agrární ku debatě vyzvati, byl bych tak nikdy
neučinil. Pan poslanec dokazoval, že není pravda,
Že na schůzi v Malé Logenici ge o straně katolické

mluvilo; byl též vyzván p. Augastýn z Losenice,
aby důkas pravdy o vyjádření se p. poslance pro
vedl; když však p. Němec ze Hřiště, který obi
nění na p. poslance vrhl, chtěl je též jako poctivec
dokázati, byl sa neutuchajícího lomozu umičen.
Táži se p. poslance: Obbajuje se pravda takovým
způsobem? A veřejně opětně pravím: není pravda
tvrzení p. poslance, že nebyl venkovský katolický
lid na schůzi v Malé Logenici urážen. Doporučuji
všem, kdo pravdy hledí se dopátrati. aby přečetli
si ve „Venkově“ číslo 99. dopis « Malé Losenice,
kde doslovně stojí: „zejména pak když poukázal
(p. Beran) na neupřímnou tvář klerikálů — nabyli

všichni přítomní přesvědčení, že jen strana agrární
jim pomůčže.“ Tedy strana katolická byla protře
pávána, byla urážena, její „neupřímnost“ dokazo
Vána, ale p. pošlanec při tom mlčel a nechal tu
„Deupřímnon tvář“ svých spolubratří venkovských
tepati a pak odváží se několik dní na to do
schůze, kde tváří v tvář dokasovati hledí pocti
vému lidu katolickému, že jej miluje atd. Jak se
takovému jednání říká? Poukázav pak oa sub
vence, o nichž dokásal — ač sám asi netušil,
jak naběhl — že jen pro velké rolníky existují,
ten menší rolník prý o ně nestojí (0 tom napíši
příště), nechal veškeré výtky, mnou straně agrární
učiněné, bez obhájení, ačkoliv veškeří stoupenci
agrární dychtivě čekali, jak tomu nenáviděnému
Šupkovi odpoví. Stojí té$ za poznámku některé
výroky pana poslance. „Na katolické straně 86
modlili, aby om nezvítězil, než sám Pán Bůh tomu
chtěl a op, ač na katolické atraně padali mnosí
páni do mdlob, přece jen prošel a proto jit teď
Se musí páni s tím smířiti. U katolické strany je
ten učitel, který ve nechce katolíkům podložiti,
nenáviděná bydral| Oni si ti velcí páni myelí, pán
je pán, vy jste jenom cháska. Strana sgrární je u
katolické strany ta kreatnra“ atd. To postačí. Za
celé řeči p. poslance byl na mojs požádání zaobován
úplný klid. Když jsem pak okamžitě ku alovu se
přihlásil, chtěje výroky p. poslance uvésti na pravou
míru, byl jsem v málo okamžicích bouří řeva pře
hlušen. Pan poslanec, aloužiž mu to ka cti, ovšem
Vysýval Bvoje stoupence ke klidu, než naprosto
marně. [ přiblásil se ke slovu p. poslanec Prokop;
byl však též v několika minatách agrárníky umičen.
Na obou stranách nastalo obromné vzrušení, které
dostoupilo vrcholu, když p. učitel a rolník Vaáko
8e vyslovil, že všichni, kdo „Selský list“ a „Štít“
čtou, jsou — voli... Vidouce nebezpečí vše
otranné srášky, vrhli jsme se e p. posl. Prokopem
meti rozčilené naše stoupence, čímě jsme je uko
nejšili. V tomto okamžiku p. poslanec Šmirous, ač
to byla jeho povinnost a téš jeme ji očekávali,
místo, by přispěl k uklidnění, vrhl Be na našince
a sa pokřika „pfaj“, pradce utkal se s jedním
nejváženějším rolníkem, p. Stohanslem. Za toto ovšem
bylo ze strany katolické provoláno ihned p. po
slanci hřímavé „henba“. Za největšího rozčilení se
obě strany rozešly. Podotýkám, že velice litaji po
dobných výjevů, neboť uznávám, že takovým způso
bem nikdy nynější rosbárané poměry Se neUrov
nají. Kdybych byl tušil, že něco podobného páni

ze strany agrární vyvolají, nikdy job byl k tétoveřejné a tak smutné zakončené debatté nepřispěl.
Strana agrární ovšem si tím velmi uškodila, neboť
více jejích klidnějších přívrženců projevilo nad
celým výstupem opovršení. Kéž tato bouřlivá
schůze vyvolá čilejší bnatí ve strané katolické!
Pohanění dobréma lidu stále ve tvář metané snad
přece nás jednou = klidného snění probudí. Dejš
to Bůb! Fr. Šapka.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise vknihkupectví p. Františka Hovorky
o Žitnéulici a ©prodají novin p. M. Vléha na

Příkopech.

Hudební
skladbyaškoly

pro všechay nástroje,

jakoži veškeré kniby a časopisy má v nej
hojuějším výběru stále na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, oakladatelatví, antikvariát

a závod budební
v Hradel Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady umožňují
; ování objednávek

závodje jeho jé téhož dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jizdních řádů.

Různé zprávy.
J. B. M. mogr. Fr. Brusák posvěcen

v neděli v chrámu 8v. Víta v Praze na biskupa.
Svěcení vykonal J. E nejdp. kardinál Skrbeuský
za assistence nejdpp. biakupů dra. Jos Doubravy,
msgr. Hůlky a dra. V. Frinda,

Mosgr. dr. Amt. Stojan, jeden z nejsa
sloužilejších poslanců říšských, jmenován kanov
olkem olomouckým. Jako nesídelní kanovník stane
se megr. dr. Ant. S:ojan v době nejbližší proboš
tem kolegiátní kapitoly u av. Mořicev Kroměříži.
Tohoto vyznamenání neunavoý pracovník plným
právem si zaslouží.

Americký člem semátu, protestant
West = Hiseouri, o jeptiškách promlovil
takto: „Za občanské války, když jsem ležel raněn
va bojišti a kulky seveřanů lítaly kolem tak bustě,
že moji přátelé se nemabli odvážit k mé pomoci,
viděl jsem, že se ke mně blíží milosrdná vestra.
Celou zuřivostí bitvy a stračlivostí palby, před
kterouž | nejstatečnější se třásli, tato žena při
cbásela tak klidně a novšímavě, jako by šla oby
čejným deštěm. Já, kterýž jsem dobře dovedl oce
niti statečnost u mužů, byl jsem takřka obromen
nad tomto podivnou mimovolnon ukázkou stateč
nosti. Ona klekls vedle mne, nabídla mi trocha
likéro, ošetřila mé rány, to všechno mezitím, co
kolem nás kulky hvízdaly a oarážely. A když jsem
popatřil do tváře této ženy šlechetné, pocítil jsem
v srdci hanbu, jaké jsem nepocítil nikdy před tím
vživotě, pro hrozné a odporné wyšlénky, jaké
jsem byl učen chorati proti témto andělům na bo
jisti. V tom jediném okamžiku jsem byl naučeu,
že žena, kteráž takovou obětavost d kázati do
vede, nemůže nikdy býti takovou, jak mi byla p?
mlouvána. S lítostí doznávámm,že v moobých našich
nedělních školách máme koihy, z nichž čisté dítky
poučení čerpati mají, ale knihy ty vo skutečnosti
otravují dětské duše proti církví katolické. Ex
stuje měkvlik protestantských knibkupeckých zá
vodů, stojících pohotově dodati našim nedělním
školám rozličné druby kaih, předmětů protikato
lických, jako „Nocav Bartolomějská,“ Španělská
Iokvisice,“ povídky o uprchlých jeptiškách a jinu
obavnou literataru. Jest to tedy něco divaého, že
jsem tmu věřil, když tomu věřil také můj otec,
věřila tomu moje matka a to nejsvětější místo, ku
kterémuž jsem jako dítě vzhlížeti měl — můj
kostel — dával si zvláště na tom záležeti takové
věci v mysli dětské vtiskoouti? — Od toho Časn
užívám každé příležitosti zastati se cirkve vaší
proti nepřátelství mezi lidem víry mé a pochlebaji
si, žejsem již mnahé přivedl k takovému zahan
bení, jaké jsem pocítil kdysi i já.“

Ku eti národa českého jistě neslouží
obvyklé už demonstrace, které se minulý týden
odehrály v Prase. Národní Bocialisté po schůzi
pondělní, na níž řečnili čeští radikálové posl. dr.
Baxa a Klofáč, sabonřili Prahou; demonstrace 8e
opakovaly v úterý. — Také stávkující kočové
srasili se s policií, která při těchto výjevech užila
i sbraně. Pouličních rvaček a demonstrací měli by
se v Praze varovati svlášť u příležitosti výstavy,
což jistě národu Českému přátel nepřidá.

Dovolená vojákům v čas žní dle císař
ského rozhodoutí potrvá asi 3 týdny. Žádosti za
poskytnutí dovolené mobou podávati nejen rodiče
vojáků, ale i vzdálenější jejich příbuzní, žil-li vojín
8 nimi dříve ve společné rodinné domácnosti.

Duchovní cvičení na Velehradě pro
dělníky uspořádají se letos od 6. června večer
do 10. června ráno. Duchovní ovičení pozůstávají
v tom, še účastníkům se po tři day konají denně
čtyry přednášky, ve kterýchse nejdůležitější pravdy
sw. náboženství předkládají v takovém postupu,
že na vnímavou mysl účinně a blebodároč působí.
OJloučenost od vzrašajících atarostí slouží k tomu,
by pravdy, které každý ulyšel, hlouběji vštípené
zůstaly. Úss mezi přednáškami se vyplní přiměře
ným čtením a povzbusujícím spěvem. Přiblášky
třebas dopisnicí na adresu: Kolej Tovaryšstva



Ježíšova na Velehradě. Žádoucmo, aby účastalci
v gobotu 6. čerena večer o půl G.jiš na Velebradě
byli, kdež o jejich ubytování a všelíké potřebné
zaopatření postaráno bude. Za stravu, novleb atd.
na Velehradě neplatí účastníci nic, za nápoj si
platí zvlášt. Duchovní cvičení se končí 10. čerena
okolo půlosmé hodiny ranní.

tdevské Ubry. Dlepolic.záznamůusadilo
se jen v Budapešti v posled. letech přes 10.000 rus
kých židů, většinou beze jmění, z nichž nejméně polo
vice živí se podomním obchodem, ostatní žebrotou.
7000 jich nemá žádných legitimací! Záplava ži
dovská v Ubrách dělá již samým maďarským po
litikům těžkou hlavu. Proti domácím židům si však
jit maďarští magnáti netroufají, ti jim už přerostli
přes blavu, proto chtějí aspoň přilivu šidů z cí
zipy čeliti heslem, které nejlépe ukazuje, komu
Uhry patří a kdo v nich vládne. Zaíť: „Uhry u
berský:: židům!“ Jedaím z hlavních jeho zastanců
je také ministr hr. Audrassy. Než židovské rodiny
přes všechna opatření vlády stěbují ae pod o
chrannou rokou svých souvěrců do Maďarie dále.

Jen v Uhrách. Poslaneca člen městské
rady budapeštské Pavel Sandor prohlásil, že po
desítiletí jest ustálenou sonatevon zakapovati si
vliv členů městské rady. To možné soad jen v Ma
darii.

Pštrosí chov, VAustraliije již pomnoholet
zaveden na venkovských statcích umělý pštrosí chov.
Roku1875bylov těchto domechpěstováno21.000
pětrosů, nyní obnáší počet tento 360.000 kusů.
Jeden pštroa prodává se v Australii zu 60 až
1200 K a dává ročně peří za 36 až 500 K. Peří
ochočených pštrosů je mnohem hobši, měkčí než
divokých a má také tenší brk. Roku 1906 bylo
z Australie vyvezeno 650.000 liber pětrosího peří
v ceně asi 33 mil. korun. Soaha rolníků, kteří
pěstují pětrosy, směřuje k tomu, aby peří mělo
to nejmenší brk a co nejvíce pírek.

Valsá hromada Ústřední Matice
školské bude se konati dne 24. května 1908o
10. hodině dopolední v Měšťaoské besedě v Praze,
vo Vladislavově alici. Kdyby se v ustanovenou
hodinu nesešlo dosti členů, aby podle stanov valná
bromada byla způsobilou jeduati, bude zahájena
za půl hodiny na to valná hromadaza jakéhokoliv
počtu členů. Valné hromady účastniti se mají právo
členové Ústřední Matice školské, nebo kteréhokoliv
jejího odboru, kteří již roku 1907 členy Ústřední
Matice školské byli, ,

Vypsání koakursa. Sirotčinec„Utalek
av. Josefa“ na Král. Vinohradech vydává již po
pět let charitativní kalendář pod titulem „av.Josef“,
který došel v nejširších vrstvách lidových veliké
obliby. Vydavatelstvo anaží se padati v něm četba
opravdu ušlechtilou, lid umravňající a nese se
zvláště tendencí — baditi lásku k opuštěným,
českým dětem a proto vypisuje tímto dvě ceny 8
sice 100 a 50 K za nejpěknější povídka pro tento
kalendat. Obsab její odpovídejš tendenci zde vy
slovené, objem jeji budiž nejméné 6 a uejvíce 12
stránek kalendářových. Vydavatelstvo otískne i jiné
vhodné práce — byť i ceoou nepoctěné — sa
velmi sluáný honorář. Zásylky do 20. června t. r.
na adresu: Dp. Antonín Hoffmana, kooperator a
ředitel sirotčince „Útulka av. Josefa“, Král. Vino
brady (fara).

Siitujte se mad nevímnými opnétě
mymi ditkami. Jabilejní spolek pro záchranu
mládeže čoskoslovanské „Seratinské dílo lásky“ se
sídlem v Č. Budějovicicn osměluje se právě sa
alati svůj časopis „Serafinský přítel dítek“ všem
katolickým spolkům a kněžím česko-alovanskýma
prosí úpěnlivé jménem přečetných těchto malých
ubožáčků: Neračte vraceli skrovňoučký lístek náš,
nýbrá račte jej laskavě podržeti a též svým zná
mým doporucit:. Vždyť účel jeho je tak ominentně
bumanní a křesťanský: přispívati k záchraně osi
telé, opuštěné a zanedbané mládeže česko-slovan
ské! Sám Kristus Pán řekl: „Kdo by přijal jedno
z maličkých těchto ve jménu mém, ine přijímál“
Rádi bychom jich přijali co nejvíce -—-ale nedo
stává se peněz! Lístek náš — hlavní zdroj příjmů
— tiskne 80 jen ve třech tisících exemplárů, ale
má s>tva tisle odběratelů — celé dva tisíce zů
stávají na skladé! Protož neoslyšte nás a neodhá

"nějte ubohého prosebníka od svého prahu. Jef ú
Častenskýi členský příspěvek 240 -3 K ročně
nepatrný. Nepodržíte-li ho pro sebe, aspoň jej na
buduěte tém, kdož jej přijmou s radostí, aby počet
sachráněných dětí byl co největší. Tak zajisté nej
lépe oslavíme panovnické jabileum vznešeného a
šlechetnéhu císaře a krále našeho, jenš sám vřele
vybízí k záchraně mládeže. Serafinské dílo lásky
v Č Budějovicích.

. Imserajto hojně v kalendáři „Křes
ťauský orgamisáter“! Výhodnáa levnáinserce
tato jest vzácnou příležitostí pro každébo křest.
obchodutka Ioserty přijímá pouze do 15. arpna J.
Polák, Hradeo Králové, Adalbertinum.

Listárna rodakoeo.
J K. Oonova předplaceza do 31. ledmm 1908.

"Tržní zprávy.
VBradei Králové, das 15, května1000. 1 bl

pltaies K 10-80—18-10, ditaK 14-50— 14-90,jedne
BoE 10*30—11*00,prosa K 13*00—13:00,vibro K 1190

aš 00:00, brochu K 30*00——$4"00,orsa K 17-00—800

čočky K 96-00 284000, jabol K 83-00—324'00, krap K
23'00—40'00, bramborů K 2-60—3-20, 1 hl jetelového
temene červeného K 000*00—000-—,raského K 00000,
1 hl. jetelového semínka bílého K0000 —00—,
máku K 30'00—40'00, Iněn. semeneK 18-00—00*00,107
kg žitofoh otrab K 15-00—00-00, 100 kg pšeničných
otrab <14'50——00'00, 1 kg másla čerstvého K 3-40
až 960, 1 kg másla převařenéhoK —'00—0000,
1 by sádla vepřového K 1-76— 1'80, 1 kg tvarohu
0-86—040, 1 vejce K 0-05—0-06, 1 kopa cerele K 00—
aš000, 1 kopapetrželeK0-00—0:00,1 kopakapusty
K 000—0'00, 1 kg cibule nové —*28, 1 kopa drobné
zeleniny K 100—1'20, 1 pytel mrkve K 300—5'00,
1 kopa salátu K 120 — 1970, 1 bečka švestek
K 00—v, 1 hl jablek K 00.00—00.00, Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 15. května 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 114 hektol., žita
801, ječmene 26, ovsa 266, prosa 5, vikve 8, bra
ohu 0, čočky 1, jahel 12, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 2, máku 6. — 2) Zeleniny:
petržele — kop, okurek 0 kop, kapusty 0 kop, cibule
20 pytlů drob. zeleniny 48 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 187 h], salátu 220 kop, — 8) Ovoce: jablek
00 hi, hrašek 00 bl, švestek beček 0, — 4) Drob.

dobytka: vepřů 5 kusů, podevinčat 667 kusů, kůzlat28 kusů.
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Vledůstojnému duchovenstvu
doporačuje 6e uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

sskostelní a pozlacovačství ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelon, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
sloha a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spoclelní čistění zašlých malob.

Odborné porady, nákresy a rozpočty se
ochotné a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnéma nablédnatí.

Gramoteny,ionograty
dosky a válce

nejsolidněji kouníto
v elektretechn. závodě

JOSEF JEŽEK, Rrilee Kril

"
sovéJvahy“

ru

Rozšiř óa
rudýOBVOD

Krejčovský velkozávod

Václav Rosa,
dodavatel

©.k. vejen. a úřednických ústavů

náměstí Františka Josefa,
doporučuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení

anglických

|
"0fNSJuPomMmfAapmoupgmesi0390

Tovární sklad jemných saken
všeho druhu.

Anglické látky, Peleriny do deště.
Soliďní a vzorná obsluha.

Račteprohlédnoutivýkladnískříně.

„Žalošenor.1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nojstattí věborná dílna pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých k©=

om jmé kjob1. wěíbra,ronsua jiných kovů,odDej
jednoduššího do uojakvostněj.
šího provedení, v každém“

vzorku a ryze církevním sloku.
Vše přesně, čisté a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ruěně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému dn
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré rzerky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rerido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ke
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené,

Vzorky, reupočty, nákresy i
hotové zboží na ukázka
se zašlou.

Chudělm kostelům možnosplácet bes přirážek.
PRD“ |Sta odporučenía čestných uznání po ruce. "fi

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

Spolkům doporučuji rychlé a levné provedení od
sn:ků .polkovýchkul

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

TABLA
v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějšíchP
o c.a k.

ď dvoruífotograt

é HradecKrálové,
Adalbertinum,

Fotografie nejlepší!

Svatební skupiny.

provádí

P
<

yE003
Prmní český katolický zárod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„A t d.Vsdeň,
VH. o., Kaiser

straese 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasilá:

sevše france.
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A u úředně koncessovaný závodelektrotechnický I a

systémprof. Zengra v Hradci Králové.

* X| 9 viceletonzárukou zařizujea zkouší B timtiu 24. Jiříkovatřída24.| x *
Zařizováníolektr. světla,telefonů atelegrafů. —Dynama. —Motory. —Veškeré elektr. potřebyna skladě. :

a | | , a

ruhlaře

na nábytek tvrdý a měkký

do stálé práce

čalouníky
přijmeza výhodnýchpodmínek

A. Novotný,
továrna nábytku

v Týništi n. Orl.

novinky!
Čisté vlněnálátka, bedvábímpro

tkávaná. Na úpl

B
Doskočil

ný oblek 12 zl.

Bohatý výběr vzorků moderních

Žádejte

nkynit
i u firmy

MA Josef Ježek,
IRN elektr. a sport. závod

v Hradci Králové.

J0S. SOUDILA
o závod řezbářský av Hradoi EKrálové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářakých, jako jsou: rámy. k obrazům,
oltářní pultiky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže,veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
Hzení kostelních v obor řezbářskýspada
jfcích, v každém slohy a bezvadném provedení

v osnách mírných.

Náktesy a rožpočty na požádání zdarma.

MY*>Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení z mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

větěvoval měšťanskou školu.——

Mešní vína.
Veledástejnému duchovemst mdovo

luji si nabídnonti pravá přírodní vína k oběti.
mše sv.

i

Lissánské 1. droh 88 h, II. druh 76 h za 1 lite.
„Blattenské I. druh 72 h, II. druh 64 h za 1 litr
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72h za 1 litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše.

: Cennfky[enných tabulových vín uherských a brionských (pocházejících 7 Brionských ostrovů),KaArtounu OY" zašlu zdarma. "IN
a

h ALOIS ČIŽEK,IM LOllin u majitel vinných sklepů v Humpelel,
c. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klá ter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.
obdrží dobré zaměstnání v

nově vystavěné © tkalcovně.
Mzdy slušné, pracovní doba:
1Ohodinová. Nabídky přijímá

Ledničky

(kalcovna bavlny

patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,.

v Jaroměři n. labem. u2

s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, s iso

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě

lací, dodává na každou stanici cís. a král, dvorní

zúrokuje veškery vklady= Ao0

KV. okuherský v Hradci Králové

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

proti hotelu Merkur.

+

i
Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.

Tibet běěpiběběěěiětHřib

NON Stálá výstavaSave
wčelařskéhonářadí a potřeb

u firmy

Fr. Viktorin v Hradci Králové,
závod semenářeký a materiální a prodej čelařekých potřeb.

Flolívosk se kupuje zobvyměňujeza kotovémezistiny.

Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Kulturní hlídka,

Jsraelští pouimíčkové.Již 82 let odpočívá „zá
zračný“ rabín Halberstamm. Polští šidé v minulých
dnech přijeli k jeho hrobu v sedmi vlacích. Bylo
jiob nad 30 tisíc. Pokrokářský tisk, který se po
smívá dukázaným zázrakům loordským a stíbá

Šklebkem pouti k památné jeskyni, jest zoela
lidný při patření na pověrčivoat židovskou, která

skládá holdsázrakům vywyáleným.Ja:u ty šidov
ské náboženské pouti pokrokové?

, Ještě doslov k „vyděračnosti“ vyšehradské
kapitoly. „Přehled“, po něm „Den“ a jiné listy

přinesly s velikým rozhořčením zprávu, že za hrob
Svat. Čecha na Vyšebradě požádala kapitola vy
šebradská 4500 K. Chytly se toho revolverové
listy a mrekaly „klerikály“ pro vyděračnost jen
což! Vyčlen kapitole docela i „byeniam", „Přehled“
ještě napsal dne [7 duboa: „Naše zpráva o 4500 K,
žádaných vyšebradakou kapitalou za hrob Čechův,
vzbudila úžas veřejnosti a vyskytly se hlasy, aby
mrtvola básníkova byla odstranéna s místa poskyr
něného kněžskou sištností“,

„Čech“ však 18. dubna edělil tato fakta:
Po amrti Svat. Čecha p dkul. rada Jirásek jakožto
předseda „Svatobora“ oznámil na vyňehradském
farním úřadě, že „Svatobor“ chce nabídnonti měst.
radě, aby uložila básníka ve „Slavípě“. Leč k na
léhání některých bylo nabídnatí to v presidiu rady
města Prahy odmítnuto. Proto komité se rozhodlo
opatřiti hrobku na nové části hřbitova v ceně
4500 K Hrobka pak zakoupena ve jména pregidia
městeké rady a dodatečným prohlášením, aby účet
ne týž obnos byl vystaven pro presidium. Hrobka
prodána za stejnou cenu, jakou musí odváděti do
záduší keždý bez rozdílu, i kanovník, který by
tam chtěl býti pochován. Presidium zakoupilo za
výše uvedený obnos i pěkocu -vyzděnou brobku
pro Šest osob a to navědy; hrobka jest majetnic
tvím zádaší, nikoli kanovníků, Vyšehradská kapi
tola z tobo jmění ovšem nemá ziska žádného.

„Přehled“ jako časopis lidí „myslících“ tedy
místo nového útoku měl se řádně informovati a
přemýšleti, zda se jedná o „kněžskou zištnost“.
Ale místo všeho toho po novém projevu „rozhoř
čenosti“ umlkl, nechávaje své čtenářstvo v bludu.
A revolverové listy štvaly vesele dál i tento měsíc
proti „klerikální brabivoati.“

, | Konečně samým evangelickým „Hlasům ze
Siona“, které jindy o nás Ihaly dost, komedie
Štváčekých listů se znechutila, takže navázavše
doe 14. m. na správu katolickéto „Čecha“, pro
nesly úsudek: „Následkem této informace, jejíž
eprávnost posud nikdo nepopřel, stává se arci
každá výtka v té příčině kapitole učiněná napro
sto bezpředmětnou, ale zato ociťuje se ve velmi ne
pěkném světle s). městská rada pražská, která „Sla
vín“ zamítla, brobku na své jméno a do svého
vlastnictví zakoupila a nyní si čest z toho, že
věnovala ka pohřbu Svat. Čecha hrobku, dává
zaplatit „Svatoborem“, p. Topičem, „Uměleckou
Besedou“, Májem“ a — národní sbírkou. Aledě
k tomu, že hrobka, v níž „Čech“ byl pohřben,
stačí pro 6 osob, a že rozhodnutí o tom, zda-li
ještě někdo a kdo tam má býti pochován, přísluší
městské radě, není vyloučena možcost, že se při
Svat. Čechoviza peníze svrchu uvedených korpo
raci, p. Topiče a národních šestáků a krejcarů
ještě nějaký pražský koušel p> smrti „příživí“. —
K toma ovšem není potřebí dalších poznámek!
Ale „Přehled“ dosud svoje sdělení neopravil.

Nejnovější usnadnění rychlého psaná. Dp. V.
Řepa, horlivý pracovník v oboru stenografie, podal
stračným pojednáním a zbotovením praktického
vzorce návod k rychlému pěaní. Návod ten jest
vakutku velice praktický a překonává důmyslně
všecky dosavadní pokusy podobné, jež bleděly
k tomu, aby i prostý člověk naučil se v čase nej
kratším psáti opravdu rychle. Na třech stránkách
osmerkových celý výklad! Vzorec vykazuje značky
co nejjednodušší. Podůkladném přehlédnutí eou
hlasiti musíme s autorem, še po náležitém cviku
možno písmem tím napsati sa minuta 70 i více
dlov. Odporočujeme Řepovo „Rychlé písmo“ vše
strauné pozornosti. Návod jest vydán ve prospěch
vězňů slovenských. Cena jeho pouze 4 haléře i se
vsorcem. Poštou zasílá se nejméně 100 kusů sa 3 K
předem zaslané. V zájmu oscěty měly by všecky
vadělavací spolky šíříti návod hromadně. Zajisté

smíněnýstručný návod vyžadoval dlouhého ak
livého přemýšlení,Znamenalo by to pro ods v ijpokrok, jestliže by se plamo Řepovo v nejširší
vratvách ujelo.

Taky kerilalismus? (Co bylo vyjerezého
křike, protestů, vášnivých echůsí proti katolickému
dívčíma gymnasiu českému. Když založena v Praze
německá rabínská škola, nalezla n požidovětělého
tisku českého reklamu. Velice: rozhorlená olova

pena ti katolickým paedagogiím. Nyní veIdol rakouští a uherští židé zakládají židovak
učitelský ústav — bade to tedy ústav koufessijal,
V němě se rozhodně nebude ačití nějakému po
krokovějšíma náboženství, než jaké jest naše. Tam
Se nebade nijak mluvití ani proti košerování.

A tento podnik „pokrokové“ židovské noviny sobva
lují. A.naši pokrokáři? Provázejí tu akci uctirým
mičením. Až se bude surově znásilňovati svoboda
katolických Čechů, pak Štemplovaní vlastenci naši
« tábora pokrokového budou bned na nohou, aby
„v zájmu prospéchu národa“ K radosti německých
židů spolupracovali. Ale o cestách židovské círker
ní politiky neodváží se ani pudati krotkou krit'
ku. Veliký počet židovských, dobře placených in
sertů vyžaduje ovšem zvláštní ohled.

Iaraelský úllocit a pokrokářské farisejství,
Pozor! Nenuťte dětí do kostela! Mohly by se tem
pacbladit. — A co 86 zpovědí? Lehce se může
někdo u mřížky zpovědnice nakaziti A nač na
slouchati výkladům katechetovým? Vždyť ti neci
tové docela dítkám (ovšem i těm rudým, které
četly chválu na katanské zákeřníky raské v Boci
alstických listech) řeknou nemilosrdně, že Kain
zabil Abela. Takové surovění ú'lých dětí! A pryč
s křížem ze Školy. Pohledem na Ukřížovaného také
děcko se stává surovým. Zkrátka slyšíte od farizeů
pokrokářských nejrůznější úzkostlivé protikato
lické rady.

A tihle lidé před židy se tolik plazí, že.si
nelroufají promluviti slovo ani proti igraelskému
košerákovi. Ti, kteří se posmívají našim obřadům,
cbrání se, aby ani ovjmenším nenarazili na ritus
židovský.

„Lidové listy“ píší o obřadoém zabíjení ži
dovském: „Třesoucího se vola přivážou za hlava
těsně u žlabu, a svážou mu nohy. Pak trhnou
provazy a funíci vůl padá jako dřevo ny bok a
v jeho strašně vyboulených, krví podlitých očích
čtete ohromný děs a brůzu, co se s vím bude dál
díti. A jde to dál už rychle. Vola otočí zadkem
ke žlabu a převrátí mu hlavu tak, aby roby se
opíraly o dlažbu a aby měl brdlo pěkně napjaté.
A pak příjde to nejdésnější. Košerák mu podřízne
nožem krk a nebohé zvíře při plaém vědomí pc
msloačku vykrvácí. Při každém oddychnatí vylé
vsjí se mu ze žil celé proudy horké krve,
každým výdechem odchází z něho pomalu život,
A ten vůl pořád žije. S podříznutým krkem umírá
ten vůl v plné síle života, při sachovaném citu a
při jesném vědomí. — Viděl někdo. jak čidé za
bíjejí kachny? Je to opravdu zajímavé a dost
špásovité. Žid cbytne kachou, podřízne jí krk a
pustí ji zase na zem. Tato přibatolí se ku svým
dražkám, ani si nevšímajíc, že jí krev barví peří
a kape pomalončku na zem. Po chvíli si sedne a
nakukujíc po svých kamarádkách pořád si uěco
povídá a žvachtá. A krev jí teče pořád. Konečně
se jí hlava začne nakláněti, pak se převalí a pře
stane hubovati na svět.“

Jářku, takové scenerie, které také náležejí
k náboženským aktům, diváka zušlechťají? A když
taky-pokrokoví vídeňští židé vymobli si zrušení
zákazu košerování, co proti nim promlovila naše
pokroková veřejnost? Skryla hlavu do píska jako
pátros, aby za chvíli znovu se otírala o nábožen
ství, které vyznává jádro národa našeho.

Vášnou podporou ruchu stenografického stane
se právě založený list „Slovan“, vydávaný a ří
zený zkušeným a váženým odborníkem JUDrem
Alt Radolfem v Hradci Králové. JUDr. Rudolf
jest dnes nejčilejším a nejbystřejším pracovníkem
pro uplatnění a rozšíření osvědčené soustavy Jos,
Diricha, jež má býti společnou základnou pro
těsnopisce slovanské vůbec. Jiá prvé číslo „Slo
vana“ pěkné se representuje. List ten zajisté za
slubuje všestranné pozornosti stenografů českých.
„Slovan“ vychází ve volných lhůtách v Hradcí
Král. nejméně 10krát do roka. Předplatné 3 K
ročně.

Umělecký vkus a pokrokem moderní osvěty třídí
se dále. Mladočeský „Den“ dne 20. t. m. ave
řejňuje tato zprávu „Plzeňského Obzoru“: „Včera
v neděli byla dvě představení. Odpůldne se hrála
po třiatřicáté Veselá vdovička s pí. Otilil Dvořá

Večer poprré Julia Zeyera velice cenná legenda
Pod jabloní s nádhernou budbou Sukovou při
scela prázdném domě. Jeu galerie byly vyprodané
Hra Zeyerova, svědomitě a pečlivé vypravená, uči
pila hluboký dojem.“ — K tomu „Den“ dodává:
Tyto dva fakty vedle sebe přímo kulturním čes
kým člověkemotřesou! Frivolní „podkasaná masa“
videňské marky plní domy na místech, jež jsou
doménou zámožných tříd naší společnosti, a tato
místa jsou prázdna, braje-li ae původní dílo bás
uické s uměleckou hudbou, rovněž původní! „Jen

gelerie byly vyprodané“*! To jest místo pro lid!
čemto vězí? Divadlan bez víny. Jsoncenamoose v rakou soukromých podnikatelů, musí

především dbát zájmů kasovních a aemohou se
arcit věnovati poslání uměleckému. Ale teké jest
vinen tisk, jenž buď velmi ahovívavě posuruje
repertoir divadelní, anebo dokonce vynášením růz

nfo umělecky pochybných div divadelních 'kazívkus obecenstva. Náprava se docílí jen svaatarnou
výchovou uměleckou všeob vrstev, aby při provo

none uměleckého díla nebyly „Jen galerie vypro
Ano, soustavná umělecká výchova! Hezké

slovo. Kdo je vtělí však ve skutek? Za několik

slatek i přemoudřelý nadkritik „Čas“ dělá dále
reklama decné na dron místech divadlu Marie
Zieglerové, i když se tam „Vegelá vdovička“ dává.
Uveřejnil smutné stesky K. Moora na bídné pc
stavení vážného českého-skladatele ; a teď české
hudbě pomáhá sám — souatuvnou reklamou fi
volalbo a jarmarečního kusu víd.ňského. A takový
list odváží se ješté vrhati cynický posměch na ná
boženské zvyklosti katolického lidu českéh).

Kšeftařakému mravokárci a služebníka Mz
sarykovu i orgánu Kramifovu sloužíž k ioformaci,
že ty české babičky, jimě nyní pokrokářští vý
středníci z ruky růženec posméchem trbají u ješ
surovým pošklebkem pronásledují, rozhodně by
nenalezly záliby na frivolním vídeňském kuse. „Ve
selá vdovička“ nalezá největší zálíbu právě v kra
zízh zpracovaných „husitskými“ listy rudými a po
krokovými To jest výsledek „vážných anal ctitelů
Hosových“ o náboženskou reformaci. Posmívané
katolické babičky za svého mládí skládaly skvost
né písaé národní, z jichž krásy téží posud přední
naši skladatelé. Moderní nafoukanec. který ani není
schopen něco tek uměleckého vytvořici, „podporuje
umění“ aspoň horlivou návátěvou kusů, které vy
nikají koňařskými vtipy. Pukročilo se — jak je
vidět; ale kam?

Školský obzor.
Kde vlastně věsí sobecký denunciační duch?

V čase žalostného nářku na „klerikální udavače“
hezky potichu k vůli větší skyvě chleba denuc
cají pokrokoví učitelé svoje kollegy napořád. Děje
ge to tajně, opatrně, pacují Se kliky a vlivných
osob, aby druzí nic nevěděli. Uprázdní-li se sluš
nější místo, nastává široce založený zápas, zákeř
nické intriky za kulisami provádějí ge s horlivostí
úžasnou, až nad prováděním „moderní morálky“
spráskne ruce poctivý konservativní učitel.
„Český Učitel“ 8. dubna uvádí, že „hroznou
číslici vynesl na veřejnost o pražské man:foataČní
schůzi kol. Tuček, předseda právního odboru zem
ského ústředního spolku jednot učitelských. Odbor
zakročil na obranu učitelstva za posledních let
v 3225 případech disciplinárního řízení proti uči
telstva. To je hrozoá číslice“, dokládá „Č. U.“
„Kolega Tuček — píše dále „Č. U.“ — také nz
značil, co konečně je již všeobevné zaúmo, že
největší díl učitelských disciplinárek má na svě
domí černý klerikalism, tento nečistý prameo na
šeho společenského zla.“

Tentokrát p. Tučka opustila všecka obezřet
nost. Komu tukové doznání ve veřejnosti nejvíce
uškodí? Nestranný intelligeat dobře pozoruje, jak
zvláště mladí pokrokoví učite.6, apolehajíce a© na
Organisovanou ochranu, nejdůležitější povinnosti
školské zanedbávají, bledíce sí zábav a „osvíc.
ných“ přednášek, latel)igenti vidí, že nepřístojnosti
jsou snášeny trpělivě jak správcem školy tak ob
čanstvem, aby nezačal svoji činnost fanatický
pranýř orgauisace. A přes to vše ještě p. Tuček
uděluje, že odbor zakročil v 3226 případech dis
ciplinárního řízení!! Počet zajisté víc než slašný,
který svědčí o něčem docela jiném než o pronů
sledování pokrokářetva. Zdaž tu podřeknutí ne
svěděl nepřímo o veliké chorobé v tábofa orga
nisovaných?

A teď ke všemu důkladná sprcha! Dag 30.
dubna přednášel škol, rada dr. Jiodfich Metelka,
autonomní člen zem. škol. rady, k pozváví „8vo
bodomyslného kluba v Táboře“ Nešetřil ovšem
pocbvalon svobodomyslného houti, ale pronesl též
významná slova: „Loňského roku došlo zemskou
školní radu 30 disciplinárních udání. Když se
skoumala, přišlo se v 25 případech ma bo,že učitel
denuncoval — učitele. Jeden dokonce demuncoval

kolegu. še nevyvěsil dne 18. srpna prapor !“ Pékný
to dkas! Pane Tučku, nyní jest potřebí, abyste
k svéma Ikání připojil důkladný dodatek. Tedy
ze 30 udání 25 stalo se od ssmých ačitelů. Rcete
tadíž, kde vlastně denunciační duch jest nejvíce
saboízděn! A zdaž vydá nyní Masaryk „Zrcadlo
učitelůdenunciuntů“?

Jak to řekl upřímné do očí organisovaným
sám „Český Učitel“ dne 26. června 1907? „Nej
horším vředem našeho učitelského tělesa jest neřest
spojená 8 obsazováním míst. Zlá je protekce,
špatná věc je strejčkovství, ošklivá věc je tajná
kvalifikace, Aamebné je odchásení a šebronění o
příseň, ale nejhorší při tom jest, kdyš jeden druhého
pomlouvá a slehčuje, aby soběprospěl.. . Nejhor
ším úkasem mezi námi je — jalovina chatrného
povrchního vzdělání, kdyš je spojens 8 hloupým
B6 nafakováním a vyvyšováním nad okolí. A nej
horším je, kdyš učilel je bescharaklerní človék, maněhožnemůžesenikdospolehnoutajemušnemůže
nikdo důvěřovat“ Tak tedy zalkal sám starostlivý

atriarcha a vychovatel organisovaného učitelstva.
Proč však se tolik zarmoatil? Vědyt přece ny
nější sobectví orgamisovaných "jen natnou vý

Beda výchovy té. jakou ti orgaaisovanýh
kol. Obsor“ a „Čes. Učitel“ sám. Nač poktokářeký učitel nechtěl se mít dobře uš Ba



světě třebas i na úkor hodnějšího kollegy, jestlíše
v spravedlivou odměnu posmrtnou nevěří? „Co
chytou teď, to mám. Závodí na krev.i jiní, horší
třebas než já; proč bych já byl příliš útlocitný ?*
Vádyť dynastie Raňínovců sama si to tak pěkně
zařídila, aby Be za učitelskou daň měla dobře.
Z pokr. kové opposice muoho na to žebráno. Po
hlaváry organisovaných nazvala opposice docela
„cblamtivci zlatého kovu“. Na adressu Rašínovu
aŠkol. Obsor“ napsal: „Dokážeme Vám, že čestná
funkce starostenská vynáší Vám pabatýlek asi
6000 korun a že jste tedy za mimoškolní „práci“
nejlépe honorovaným učitelem v království Českém.
Vy pak hleďte dokázatí, že to není pravda, aby ten
dav, který dosud Vaše fráze považuje za bernou
minci, nemohl se snad domnívati, že bospodářeká
stránka učitelské orgavisace jest v nejtěsnějším
styku s Vaším prospěchem a s Vaší kapsou“
A když do eprávy banky „Praby“ dali se šikovně
zvoliti dva Řašínovci, zabouřil „Škol. Obzor“: „Má
rodina Rašínova podivný zvuk mezi pražským
obecenstvem. Všude nu všech stranách se vyslo
vuje mínění, že jde jen za svým osobním a rodin
ným prospěchem . . . I nejlepší přítel p. Viktora
Hašína musí doznati, že mu 4.131 K 40 b sa
10 měsíců, které s banky Praby má jako vrcbní sbě
ratel mezi učitelstrem, mohlo postačiti. Neskrom
ností při nejmenším musime nasvati, kdyžse tlačí do
výboru, aby za každou schůzi přijímal ještě po dva
cetikoruně. Nepotismem (strýčkovstvím) však zapá
chá, když z jedaé rodiny po dvacetikoronách sabají
bratři dva. Běží ovšem ovic, o členství v ředitelství,
o užitek 109, se zisku! Dělili se letos tři muži
skoro o 10000 K; v takovém případě jdou stra
nou všecky obledy Jak to napsal třetí jejich
bratr (dr. Rašín, redaktor „Slova“) ve svém or
gáně: člověk musí býti šelma stále ke skoku
připravená; jen tak dosábne cíle“

Tak a podobně charakterisovali „obětavon“
Činnost ©pokrokářsko-učitelských pohlavárů jiní
pokrokářští učitelé. Rašínovský „Čes. Učitel“ pá
cha: ua opposíci vtipy, vysmíval se, že má málo
munice (*. j finančních prostředků) 8 — opposice
vlastně odešla z boje poražená. Vedlo se dobfe za
zobaným pohlavárům dále. Jaké tedy praktické na
učení plyoulo z toho pro učitele „Č. U.“ vychováva
né? „Cbytni, co se dá a dobře se ti povede na zemi.
A podej štěstěně roku jakýmkoli způsobem“ O
materielních záležitostech bylov pokrokátsko-nči“
telských listech jednáno zhusta tak nozřízeným
způsobem, že nebylo divn, viděl-li některý vycho
vanec takých listů pokrok výbradně v zaamenitých
příjmech, třeba že i ideáloí lidé uznávali potřebu
zvýšení učitelských platů. Vždyť na př. učitelský
orgán naříkal, že po úpravě platů odběratelé platí
liknevěji než předúpravou.Charakteristické| Ateď
by se snad měl oěkdo diviti, že z konkurenční
sloby, k vůli větší míse jest uchopen pokrokářtak
vycepovaný i denunciace proti vlastnímu kollegovi ?
A pak — jde se bonřiti proti „denuncisntům kle
rikálním“. Pokrokoví dobrodinečkové, kteří zřejmě
prohlašují, že chtějí všecky katolické kněze bez
výjimky vystruaditi ze škol, naříkají nad ukrut
ným pronásledováním, jestliže kučžstvo vebo a ka
tolickou víru bájí zákonným způsobem aspoň proti
útočníkům nejdrzejším, které slepá zášť vede k nej
troufalejším výstředaostem.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

. Zloději se množí jako houby po dešti. Sám
radý „Textilarbeiter“ bolestně sděli], že zmizel
pokladník rudé skupiny asi se 600 koranami.
Soudruzi jsou žádání, aby toho počtáře, který
nechtěl čekati na stát budoucnosti, dali po do
padení zatknouti. Podivnol Už přestává sám
rodý tisk hráti si na schovávačku v příčině
svých hospodářů. — V Tarině zatčen radý
vůdce Dante Allgaani, jenž byl starostou ne
moeniční pokladay a dělnické organisace. Po
vedený peněžník, který jest otcem čtyř malých
dětí, chtěl se zbaviti rodinných starostí. Ukradl
s pokladnyněkolik tisíc lir a chtěl se podívati
8 jednou přítelkyní do Paříže. — V sobotu 9.
6. m. zatčen pro xpronevěro v Mor. Ostravě
jeden z nejhorlivějších agitátorů rudých Albín
Pradel, který hrál při nepokojích r. 1900 ve
likou roli a stkvěl se vždy na 1. května jako
pořadatel slavnostního průvodu. — V Dachcově
rudý pokladník tamějších sklářů zmizel s 1700
K, jež byly určeny k založení konsumu. —
V Gdaosku peněžník centrálního avazu malířů
Otto Boeker zpronevěřil 1024spolkových marek.
— Jistě veliká žeň už nyní na jaře, nepočí
táme-li v to ani ještě mnoho případůjiných,

Katolictvo mělo býti hremosvodem socialistické
mw slodějí. V Těšíně bořelo. Někdo při té pří
ležitosti ukradl jednomu divákovi hodioky;
zloděj však hned přistižen. K provinilci při
skočil bnoed socialistický poslanec Rieger u
vskřikl: „To je křestansko-sociáloí dělník.“
A hned nato spostil prudkou kanonádo proti
katoliotvu. Všecko žaslo nad tou zkašeností
„klerikálů“. Najednou však Riegra něco velice
saragzilo.U zloděje totiž se našla členská kolžka
rulé organisace, na níž byl podpis samého
Regra. A tak výmlavná ústa roztrpčeného

Riegra umlkla. Vždyť zlodějem byl věrný př
vršenec poslance Riegra.

Svobodomyslnostrudá pracuje dále. Organi
sační výbor řezbářů v Praze rozeslal po řez
bářekých pomocnících litografovaný oběžník,
v němž mimo jiné se píše: „Usuávátme za svého
kollega pouze člena odborného apolka našeho
— každý nečlen jest naším nepřítelem (!), pc
škozovatelem naší práce ve prospěch dělnictva
konané. Dle tobo zařídíme svoje jednání v dílně,
že s nečlenem pracovati nebudeme, rovněž
nevstoupíme do zaměstnání k šófu, který za
městnává aneb bude zaměstnávati kollega ne
organisovanéhbo, témto v každé společnosti, ou
ulici atd, se vyhneme a nejen my, ale i veškoří
organisovaní dělníci jiných odborů ve smyslu
tomto jednati boudou. Následky pak ať připočte
si uejen dělník, ale i firma, u níž jest za
městnán“.. — Kdy už stát se ujme dělnictva,
pronásledovsného a zotročovaného od eociál.
demokracie? A kdy konečně nalezne Masaryk
koráž, aby o takové zpapné despocii sprave
dlivě promlavil?

Kdo je vede? Dne 29. března bylo ve Vídni
57 radých schůzí, na nichž ilavilo 63 židů.
Byli to také proletáři ?

Jaké byly počátky socialistického státu bu
doucnosti v Toulou e. Když v tom: velikém frau
conzském městě zvítězili při volbách do měst.
rady socialisté, čekalo obyvatelstvo a velikou
toohon na reformy „byrokratického“ zřízení.
Doofalo, že ta ječivá brdla, která slibovala hory
doly, aspoň něco naprasí. — A teď vycházejí
na jevo straáné podrobnosti rodého hospodaření.
Socialistická správa města zpronevěřila chu
dinské fondy, zanášela do účetních knih vybá
jené výlohy, dřívější výlohy zvětšeny. Celé dva
milliony si vypůjčila pro sebe, zvýšila městské
daně o 37 procent. Práce ovšem výhradně za
dávány socialistům, ač ždímání živnostníci jiní
přirážkami až běda Jeden člen městské rady
obvinil radého starostu z defrandace a úplstku.
Jeden dobročianý spolek v Barceloně zaslal
městské radé v Tonlouse 5090 franků pro chu
dinu; leč chudí nedostali nic, tak že nyní onen
ústav cuce ten obnos zpět. Radí, kteří vyčítají,
jakých Šatův a kočárů užívají biskupové, vydali
na represeutaci o 600000 K více než jejich
předchůdcové. Vyšetřování jest v plnérmproodu.
Lid v Toulouse promluvil již před kovečným
rozsudkem tím, že bezcitné hrabivce letos svrhl
8 jejich křesel. — Jak již řečeno: pokad mají
radí málo, rozdávají plnými ústy z cizího.
A jakmile se jim dostane do rokou správa
cizího majetku, tu brabvu pro sebe a ožebra
čají ke všemu ty, kterým měli pomoci.

Nespravedlivé štvaní. Socialistické listy toč
ným písmemuveřejň »valy jména poslanců, kteří
hlasovali pro piluost návrhu Kolowratova na
zvýšení počtu nováčků Leč přitom zapomněly
otiskpouti jména téch sedmi“ socialistických
poslanců, kteří pomohli vládě tím, že nebyli
při hlasování. Kdyby s těch sedmi aspoň tři
byli hlasovali proti návrho, tu ministr-president
Beck naprosto pohořel Ale raka raka myje.
Bocialisté odbyli svůj boj proti vládě silným
hrdlem, sby pak při oejdůležitějším okamžiku
téše vládě pomohli. C. k. soc. demokracie zase
prozradila pravou tvář; vždyť ví, že bude od
vlády za to na úkor jiných strau odměněna.
„Zásadně postupající“ soc. demokracie měla se
v prvé řadě obrátiti vůči vlastním cbytrákům,
neměla-li s nimi hru předem smlavenou. Ona
savinila, že křeslo Beckovo stojí neotřesenu!

První kostel v Chrasti u Chrudimě.
(Dokonč.)

Matyáš F F. Berka zemřel dne 20. erpna
r. 1644 v Jihlavě, neranechav dědiců. Téhož
roko zemřela i matka jeho Františka Hyp.
Eosebie z Fůrstenborka. Tu domýšleti se mů
žeme, že v tehdejších nepokojných časech
matka ani syn do Chrasti nepřišli.

-© Dle připomenuté poslední vůle Markéty
Berkové (Talmberkové) přešlo pal. jměnína Jaoa
RodolfaTrčku, bratra Marketina. Tento zanechal
dvě dcery, Johanaa, provdanou za Jane Viléma
ze Švanberka a Isabela Marii, provdanou za
hraběte z Gótza. Doe 1. prosince 1644 pře
vzala Johanna ze Švanberka, roz. Trčkovna
z Lípy, statky Chrast a Bořice. Po smrti
manželů ze Švanberka přešlo dědictví na je
jich dcery rovným dílem, mezi vimiž dne 12.
října 1052 v Praze rozdělení bylo provedeno.
Panství Chrast s připojeným k něma rytířským
sídlem Oařeticemi (se vsí Dvakačovicemi a
Zásadím), jakož i ves Chlum a Vortovou dě
dila Anna Eusebie ze Švanberka, provdaná
hraběnka z Harrachu.

Ve smlouvě o rozdělení po manželích
Šranberkových připomíná se již filiální kostel
v Ohrasti, v němž farář z Rosic všdy třetí ne
ději konal služby Boží.

V listině z r. 1644 dočítáme se, že se
věše úliálního kostela používalo jako věznice
s še opatřena byla pavlačí, na níž blásný ko
nal v noci blídka.

Dne 8. břesna 1656 kardinál z Herrachu,
kníže arcibiskup pražský, koupil panství
Chrast spřipojeným rytířským sídlem Onře

a on I eýo V V. Chlum a Vortovou zazl. rýoských pro nové biskupství 
lovébradecké. P pobrí krá

První bisknp královéhradecký, Matouš
Ferdinaod z Bileoberka zasedl na stolici bis
kupskou dne 19. července 1065. Před svým
potvrzením r. 1064 přeložil sídlo duchovní
správy z Rosic do Cbrasti, kde zřízeno dě
kanství, a filiální kostel v Chrasti povýšil na
děkanský. Prvním děkanem jmenoval dosavad
níb» faráře rosického.

-| O kostele chrasteokém, který r. 1709 vy
hořel, dovídáme se z listiny, která před r.
1644 byla sepsána úředníkem Matyáše F. F.
Berky z Dabé. Tadočítáme se, še věž kostela
toho sloužila s. vězení a že měla pavlač, na
níž hlásný obcházel.
„, Přiblížejíce k potřebám toboto kostela,

(jak dle „Registra sáduší svaté Trojice v měs
tysi Chrasti, sv. Martina a sv. Vrbaty“ se ří
dily, totiž: r. 1662 do věže dvoje nová futra
a 4 okenice s potřebným kováním a oprava
schodů na věf, r. 1664 positiv opraven, nové
Pápvice k velkému zvona zasazeny a střecha
opravována, r. 1665 nový hřídel ke svono vaa
zen ...) můžemeajistotou tvrditi, že to byly
první větší opravy, které od postavení budovy
po 30, nejdéle po 50 letech se naskytají.

Že se stavba prvního kostela naprováděla
po r. 1620, poněvadž byly časy velice nepi
kojny, dá se předpokládati. V „Pamětech Mi
kuláše Dačického z Heslova I. 314, II. 100
čterne: R 1607 p. Ferdinand porkrabí z Do
nína, jsa v mládeneckém stavu a presidentem
oad appelacemi, pojal k manželství paoí Mar
kéta, roz. Trčkovnu z Lípy, pozůstalou vdovu
po p. Václavu Berkovi; sjezd byl v městě
Chrudimi a svatební veselí na Chrasti v nové
panské budově 8 pompou a slávoa světskou.
Oddával ja Valentinus Šembek, opat Sedlecký,
pod svou korunou opatskonu, jukkoli nevěsta
religioou evangelitského byla.“

Markets z Donína ovdověvši, zasnoubila
se v červenci 1615 s Jiřím z Talmberka na
Ratajích Hrazených, jež r. 1611 koupila. (R.
1628 ja však ovět prodala i s přikoupeným r.
1623 Červeným Blatem.) Z roda toho pocházel
třetí biskup královábradeccý, Jan František
Milčín z Talmberka.

Je známo, že, jak rod z Talmberka tak
i maozí členové rodu Berkův byli velice od
dávi víře katolické. Marketa Talmberková,
jsouc s nimi spřízněna, k víře té cele přilnula,
jak o tom svědět její poslední vůle z r. 1630.

Všecky zde uvedené písemné doklady ua
svědčují tedy torno, že první kostel v Chrasti
vzal svůj počátek v letech 1616—20.

O tom, kde stál, není nyní již pochyby:
v drahé polovině dubna 1896, kdy náměstí
před nynějším kostelem pro dlažbu se upra
vovalo, byly pod třídecimetrovým násypem
říčního štěrku odkryty zbytky zdí: jedna táhne
se podél silnice, sačínajíc na 165 wmpřed prů
čelím kostela, je od rigola na 25 m, blíže ke
kostela aa 35 m vzdálena; stouto rovnoběžně
směrem od stodně proti pravéma křídlu blac
ních dveři kostela jde zeď drubá. Před koste
lem na 5 m jsoa zdi do vnitř lomeny, tvoříce
pilíře, od oicbž pokračují, poněkod 6e zbližo
jice, až k samému kostelu, kde byla nepo
chybně zeď příční.

Zdi jsou stavěny z opuky na dobrou vá
pennou malta; při eilaici 1-6 m, ostutní na 1
m tlouštky. Hloabka základů a spojení hlav
ních zdi na straně západní nebylo zjištěno;
můžeme ge tedy pouze domýšleti, že dle vzdá
lenosti zdí někde před studní as na 2—4 m
průčelí kostela se táhlo. Z celku vyzírají zá
klady prvého kostela, jehož délka obnášela asi
22, šířka 9 m. Šrší část byla loď, od lomení
hlavních zdí k nyvějšímu kostelu presbyteř,
která byla o 12 cm vyvýšena.

Při dalším ohledání místa pod silnou
vrstvou popelu, smíšeného 8 uhlím a pískem,
objevila se v lodi dlažba z obyčejných cibel
(27x 12xX7 cm), v presbyteři čtvercové hlí
něné dlaždičky (19X19X5 cm).

V silnější vrstvě popela blíže obou hlac
ních zdí našlo se více železných skob, háčků
a břebů, části zubelnatělých sloapků a prken,
na jednom pak kousku prkénka stál zvoneček,
silně sice přepálený, avšak celý. Uprostřed
zmíněné dlažby cihelné blíže presbyteře mezi
mnoha kasy zvonoviny nalezeno železné srdce
od zvona, čepy a ostatní kování z hřidee men
šího zvonu s malé vížky. Nezvratné to důkazy
že ode dne 14. m. srpna 1709 na dlažbu tu
nikdo již nevkročil.

Přiblížejíce k popisu prvého -kostela
v Úhrasti na základě „Register zádušních“
z r. 1662-67 a oa základě listiny témuž po
pisu předchásející, máme za to, že věž, v níž
zároveň byl hlavní vchod do kostela, tvořila
průčelí jeho na straně západní. — (Více viz:
„Paulos, Z pamětí měste Chrasti v Chrudimsko“
str. 89., 92., 118, 1417.)



Literatura.
Náhladem V. Kotrby v Prase. Dr. Jan Kry

štáfek: Dějiny nové doby. (Dějiny národa němec
kého v době parlamentu frankfartekého). Seš. 8. a
9. za 120 K. — Rádce dachovní. opis kněž
stra českoslovsnského. Řídí F. Vaněček. Roč. XV.,
čís. 5—6. Roční předp.atné 8 K. — Zábav večer
ních roč. 29., čís 1 Dle P. L Colomy 8. J. česky
napsal V. Kroous: Růzoým smérem. Za 1 K. —
Rajská Zabrádka. Obrázkový časopis pro mládež.
Řídí V. Špaček. Ročník 17., čís. 7 a 8. Vychází
každého m:slce kromě července a srpoa za roční
předplatné 160 K. Ke každému číslu přidán pěkný
titulní obrázek.

Z nakladatelství J. R. Vílímka v Praze.
K. Tůma: Guribaldy. Kaoibovny historické u kul
tarní seš. 22. a 23. po 48 hal. — Vinnetou,rudý
gentleman. Cestopisný román dr. K Maye. Seň.
48.—45.po32hal.—Oldř. Kostelecký:Bublinky.
Vilímkovy Humoristické knibovny seš. 4. a 6 po
30 bal. — Vilímkův jízdní řád pro Čechy (léto).
Za 20 bal.

Na roshraní. Román A. Staška z tak zv.
uzavíraného území. Seš. 20.—25. po 32 hal. Ná
kladem J. Otty v Praze.

Osvěty, listů pro rozhled v umění. vědě a
politice, redakcí V. Vlčka pátý svazek. Roč. 38,
čle. 6. Administrace v Král. Vinobradsch. Roční
předpl. na 12 čísel 1440 K.

Druhá česká pouť do Lurd +. 1907. Sestavil
a vydal L. Kolisek, farář v Předklášteří na Mo
ravě. S mnobými vyobrazeními. Cena poštou
1-30 K.

Věstník Jednoty katol. duchorních diecése
bročnaké. Roč. I, čís. 1. Řídí L. Zavadil, farář
v Křížanově. Vychází každý měsíc za roč. předpl.4K.—

Vývoj a šivot českých menšin. Část 1. Lovo
sicko, 2. Mostecko. S národnostní mapou obou
okresů. Napsal J. Šobrt. Menšinové knihovny rvě.
II., sv. 1. Vychází čtyřikrát do roka za předpl.
3 K. Nákladem Severočeského menšinového knih
kupectví (O. J. Bakač) v Mostě.

Serafinské Květy. Časopis terciářů česk(
slovanských. Roč. VII, čís. 7. a 8. Pořádá P. Jan
Robrivger. Předplácí se u administrace v Ole
monci spolu B kalendářem „Sv. František“ 2 40 K.

. Knišníce rolnická. Sbírka prostonárodních
pojednání a přednášek z oborů rolnických. Svazek
I. — Důležitost uvocnictví. Napsal A. Večeř.
Cena 20 h. — Svazek II. Měření prsemků. Na
psal J. Tichý. Cena 16 bal. Nákladem J. Kubeše
v Třebíči na Moravě. Velmi praktické|

Dětský máj. Obrázkový časopis pro mládež.
Pořádá a vydává Frt Hrnělf. učitel v Nymburce.
Vychází 1. u 15. každého měsíce mim červenec
a srpen a četnými vyobrazeními a malovanými
přílobami. Roč předplatné 240 K. Čís. 14 a 15.
Jako příloha jest Knižoice Dětského Máje scš 14
obsahující dějiny Černé Hory a seš. 15 dějiny
Švédska s vyobrazeními. Sestavil F. Hrnčíř. Cena
seš. 8 hal.

PŮ

“ Veliký, skvostný portrét 9

J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
(Paesepartout 35X45 cm.)

provedl umělecký závod

JF. Langhans,
c. a k. dvorní fotograf
v Hradci Králové.

Cena 8 K franco,R57. JE
Co jest příčinou, že prádlo i bez bě

| lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy |: nebývalou?

| Použila jsem do vyvářky |

| za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

KX

C. k. místodržitelstvím Koncessovanů.

Realitní kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sabraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Nejdůstoj. biskup. konsistoří úuporačenýBumělecký závod
Jos. Kieslicha

v Hradci Králové 

nabízí uctivě své odborné služby el. patronátním
u veled farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné nmě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Mírné ceny A solidnost závodu dosvěd
čují četná píšemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papírnický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a aměleckých výrobků.
=——Závod založen 1891. ZZ

Dnem 1. června jsou otevřeny

RAŠELINOVÉ
LÁZNĚ

v Malšovicích u Hradce Král.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,

venstvu a al. patronátním úřadům k opravovásí
a přezlacovánví

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplstoě a.
k ústoíma jednání dostavím se na požádání tattét

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a broasová

státní medailie z výstavy v |'ardabicích.

OP“ Závod založen r. 1998.

————————————————>

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kapní pramen v -Rakouska veškerých

koslal, paramenlí
příkrovů, koberců a

kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, e. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

prádla,braperů,

u Spociolní podnikatelství staveb U

betonových a železobetonových.

De. iněnýt

FP, Jirásek
Hradec Králové.

Provádí rovné 1 klenuté stropy,
základy pod stroje a budovy,
nábřežní zdi, zazdívky turbín,
vodní nádržky, kanalísace, mosty
trámové 1 klenuté z betonu,
železobetonu a z kamene lomo

vého dle systému Lieboldova.

Palmy
stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušce.,

Paley stromovité 2 3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10--16 sl. 3, 4-6 zl.

K sv. biřmování

nejlepší dárky

TV Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

salýc, st k ohkvostůa
hodin všeho druhu. ,



ŽJan Horák,soukenník

zv Rychnově nad Kněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.v
Cetná uznání zvláité z kruhůvelc
důst. ducbovenstva svědčí o poctivé 00
s.uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení. Ý, Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku. x

Velejemněelátky na $aláry

p čnob. úvěrní společnost

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

zůrokujevklady4',/9, 59, až 5%.

Záruka K 656.139'57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. břesna 1907

Ř
X

š
z
ů
X

EDXKSDIXÍ

X

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrác spol.
v Hradci Králové.

Badapešt, VII. ker Józseí
(kórát 15 4. — Praba,
Ferdinandova tř. 18. —

Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém

i malém dodává rychle a výhodně.

Jen touto
známkou
opatřené

arš
šumivé - Jimonádové =
s bonbony malinové,
ejtronové, jahodové
třešňové a mařínkov

chuti :

jsou nejlepší.
První česká akc. spol. na orient. cukrovinky
a čokoládu (dřívoA.Maršnor)Král Vinohrady.

Videá=VIL.,Mariahiiferstr.
86.

Cenníkyzdarma a lh
franko. M

Nejnižší měsíční —
splátky. | MA

a D. T. dachovenstvuzvláštní výhody.

Nejlevnější a nejvrusnější

dětské vozíky , ,
4 | P Ú Ú
KVA

Navštivenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B IS k up sk á

Jos. J ežek, knihtiskárna
v Hradci Králové,

Žádejte cenniky. v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce. V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

Hv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
1 (bratr P, I. Noškudly, faráto re Yýprachtiolch)

: doporučuje ©. 1. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvéděcný a Často vyznamenaný

: výrobní závod
Jvšech kostelních paramentů,

praporů a kovovéhoBuělní.
sjCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku jf

se na požádání frank zašlod. m

| dadnánánámané:©-6rý:Irtrěnět ©A6-6st8.č. 0-4dub 80 0 0000000046601 0

Založeno r. 1660. Státní cemaza výstavě v Hořitieh

Mojstarší a největší závod
umělého kamenoprůmyslu
na českém severovýchodě

ZdenkaJežka
v Hradci Králové.

(© Provádí veškeré práce hřbitovní a dopc
ručuje svůj bohatě zásobený sklad

hotových pomníků leštěných
pánům koupěchtivým k laskavému ahlednutí.

Mramorové zařízení
—pro uzenáře, řezníky, kavárny, cakráře :—

desky na nábytek, :
desky pro koželuky atd.
Upozorňuji velect. obecenstvo, že veškeré

leštěné práce provádějí 80 r mám sárodě, 0
přesvědčiti. Páni

sochaři doporečují obecenstvu náhrobky ho
tové, sakoupené ponejvíce u němec. firem.

Bašto dáti přednost domácímu závodu.
Abych podal důkaz svojí průmyslové zdat

postí, u „ še možno- v mém podolka

bouplti fehený tato oshrobek jiš'cá 100K
počínajíc.

| Velodůstejnému

duchovenstvu!

I Kar. Bvétlé

Konviktské ul panlě“ nonvi ul,
cielné nakanislnl náčnáčení, dovoln'e

+ doporučití svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kosteln'ch nádeb a nádiní,
jako: mcittien:e, kalichy, ciberma,

pr, svícny, kaditelnice, krojen
ky, patenky, nádobly a 6. d., vše
v přemém slohu vním. Staré
předměty znovu opravuje v původní.

intenci a jen r ohni slati a střídří. Na požádání hotové

práce na ukáska, rocpoéty, nákresy neb franko.a veškeré výroky a slacemí ručím. Největší výroba a
klad v Praze k volnému nahléduutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostuéjšího. Chudším kostelům úle
vu v placeni Vice uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiá posvěcené.
R

Křestná listy 
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská knihtiskárna,

Fó.w *

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranoou známkou.

ZlatainedaillePardabice

:906134P

"G06U2H9do[Vp>mVIS

"ojtepom33012

Vldeň1006 Zlatámedalie.I
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Vreba 1905. L cena. Diplom čestného uznání,
ktoré jedině kupujte a žádejte!
sV ONOPOL.“

akclová svíčkárna A voskárna v MI. Boleslavi.

Ručíme za ahs-lutní čistotu našeho mýdla
6 vratou obnosem K 30.000,

Jan Kryčnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

nro MAlDU

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís z9nové blíže Ma
lébo náměstí, dříve přes.
60 roků na Malém ná
měst pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
movýchod nejjednoduš
šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení a

sice6 se belemým
rámy,sítě vsašením.

Veškeré rozpočty, akizzy | odborné rada bezplatně, beze
vší závaznostiku definitivní objednávce.

OBRY-Nestotnájveřejná IZpisemnápochva/náuznání. "ij

Založeno roku 1896.

iDOOCKTIOCETKYč
aCZULL

První česká křest.-soc. svépomosná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domáonosti jsou třeba, vyrábí a lerně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZAJEMNOST“

v Hronově. Král. České.

„Vzorkya cenníkzasílajíse zdarmaa franko

a pošelují 50 nazpět jee tenkráte, nebyloJi nic



| | Předplatné na čtvrt rohu 8 4 50 k

Číslo 22. | > no půl roku Sk — A

Rolnictvo, na stráž!
Veliké stávky dělnictva zemědělského na

skytají se stále čaetěji. To nutí k vážnéma
přemýšlení i v zemi naší. Až veliká vloa pře
valí se přes hranice, pak bude velice pozdé
pomýšleti na odpomoc, poněvadž již nyní sple
tité a kritické poměry sociální avádějí i my
slitele dobré vůle do značných vesnází.

Každý rolník má si uvědomiti, že největší
nebezpečenatví hrozí jeho existenci a samc
statnosti se strany soc. demokracie. Kdyby
sgrární listy místo bezectného lhaní o katolí
cích (ponejvíce rolnících!!) raději poučovali
klidně m soustavně náš venkov o krisi, ktercu
připravojí placení demagcgové rudí našemu
rolnictvu, udělali by velmi dobře. Rodá zá
plava šíří se z měst kvapně do venkova, otra
vaje i to prostodaché dělnictvo, o které se
hospodáři starají svědomitě. Srůdcové nic lidu
pracovnímu dáti nemosejí, naopak jsou ze sv cb
rejdů sami dobře živi; že však zatím chtějí
rozdávati plnou hratí z ciziho (rozdávajíce ja
zykem i z jmění, které ani neexistuje), získá
vají si lacino lásku a důvěra chodých dělníků.
Lid smámený povačuje tyto kšeftuře za nej
obětavější svoje pomocníky.

Až radá povodeň rozlije se šíře, pak běda
rolníkům menším i větším. Mějme na zřeteli,
še 60c. demokracie při všech útocích na kapi
talismus továrnický taočí obratně mezi vejci,
aby 00 možno nejméně poškodila kapitalisty
židovské, Naši rolníci však nemohou Se vyká
zati k vůli protekci u rudého štábu semitským
původem. Kolik židů v Čechách hospodaří?
Posud rolnictví vynáší málo a proto raději žid
čachruje již s hotovými rolnickými produkty;
tak jest to pohodlnější a výnosnější. Proto, až
rudé šiky nabudou dostatečné ally, nendělí
rolníkům pardona žádného. Stávka se zahájí
kdykoli. A ty, sedláčka, pak si něco vezmi na
radých dělnících, kterým jsi i při menší práci
poskytoval existenci, abys je udržel až do
nejvýš důležité doby, do žní. Tesaři na výstavě
začali stávkovati a svízele dělati inženýrům
z té příčiny, že jejich jednobo radého soodraha
dal zatknouti — c. k. soud. Záminka 8e tedy
nalezne k vytrestání vždycky. A zkazí-li se
rolníkům žeň, bodou to cítiti zle i živnostníci.

P
FEUILLETON

Lesní idylika.
(M) Okolo Hradečna stahovaly se mraky,

mraky husté, černé, věštící bouři. Pen lesní Hra
chovec hřímal z hlubo'.a, stahoval své šedivé
podsebití ježatého obočí. I první kapky již se
ukázaly z očí paní lesaí. Přijde bouře, zablýskne
se, uhodí, zcela jistě uhodí,

»Kde jen ten kluk vězí? Ráno bo člověk
nevidí, při obědě jen se kmitne a zase není po
něm ani potuchy. Ale jé přijdu na jeho spády,
já bo zpražím. Já vím, co v tom vězí. Sukně!
To se ví, že sukně. Chodí jako vrtoblavý, místo
přednášek kouká pořád do země, jak vyjde mě
síček, už je u okna a fouká na pikolu. Hojka je
v tom. A kdyby aspoň s něčím se člověku svéřil!
A to nic, umel jeden, já bych hok vůli tomu
přece nesnědl! Vždyť jsme bývali také mladí,
viď, Helenko le

Pan lesní zavěsil pušku na remeno a vyšel
ven.

Šuměly vrcholky věkovitých dubů, spívaly
iseň dozrávajícího léta, píseň, kterou pan lesní
rachovec tak rád slyšel, kterou se po dvacet

let, léto co léto opájel, která mu nikdy nezněla
křiklavě, ošuměle. Hněv jeho na syna pomalu se mu
vytrácel a mysli, utišil se a uvažoval klidněji. Po
jednou stanul. Hlasy ze zdáli ozvaly se, zmlkly a
zase zazněly blíže,

Totě Jiříkův zvonivý baryton ašeplavý hlá
sek kornouzského kůžičkáře Herze! Co má Jiřík
se zlopověstným židem co jednati? Rásem byl
pan lesní Hrachovec na stromě, položil se na
věkovité rameno obrovského dubu a naslouchal,

»Prosím vás, Herzi, počkejte mi ještě měsíc,

—————

Nebudou-li "míti rolníci, odnesou ťo u nási
stavy jiné.

Jestliže socialisté způsobili již svými zá
sadami mnoho pobrom v průmyslu, dovedou
spáchati daleko více katastrof na základě svého
programu v zemědělství. Tyto lidi nikdo ne
přesvědčí, že zásady, které leckdy mohou býti
1 ažitečné v boji proti kapitalistům továrním,
nesou zhoubu rolniotva i dělnictva zeměděl.
skéma. A přece jen trochu přemýšlející člo
věk pozná, jak různé jsou cesty a úspěchy
kapitálu vtěleného do pozemků a na druhé
straně do průmyslu nebo vloženého do ban
kovvích podniků. Zkrátka a dobře: obchode
vati 8 penězi nebo s hotovými výrobky jest
stále úlohou vděčnější a výnosnější než živiti
se rolnickou prací a dobývati si pernou ná
mahou hubená procenta z kapitálu vlvženého
do půdy. Výsledek rolaické práce i na větší
usedlostijest nejistý,i kdyžrolníkmák race
dostatečný počet dělníků. Čím má továrník
větší závod, tím více vydělá. S pozemkovým
jměním jest to však jinak. Suchá, neúprosné
statistika přesvědčuje, že vlastně menší statek
vynáší poměrně více než statek veliký.

To všecko však jako by socialisté nevi
děli. 1 v tom větším roloikovi, který sám od
časného rána do večera se dře a který jest
hypothokároě předlažen, vidí vyssavačného ka
pitalistu. A jejich or.gram dosn d blásá, aby

soukromé majetnictví půdy se zrušilo, S jakou„chutí“ by se vzdělávala a co by vynášela
půda pak, 8 tím si mnoho blavu nelámou. A
přece na př. postátnění půdy nebo zřízení
velkých společenských podniků zemědělských
by bylo smrtelnoa ranou pro zemědělství.

Socialisté ovšem před venkovským děl
nictvem a před malorolníky vystupojí velice
chytře, hledí zatušovati pravé plány socialisti
ckébo programu různými frazemi. Ale obezřetný
rolník nemá se chytiti do léčky, Soudruh Scběn
lak odporoučel na ejezdu ve Frankfartě r. 1894,
že „se musí jíti na sedláky velice zchytra, ne jim
bned mluvit o revoluční politice, jak Vollmar
připomíná; chytře a obaleně musí se jim soc.
demokracie stavěti za nejlepšího přítele. Až
se strom oviklá, pak prý 8e porasl jednou
ranou.“ .

Sestaven tedy také všelijaký program rol
nický na lapání hejlů, ale i ten vzboořil mnohoF——————————ŽP
psk vám všecko zaplatím; přijede teta pražská,
ta mi jistě peníze půjčí a já vám vře i s úroky

Vědí, mladý pane, jé bych jim počkal rád,
ale kouknou se, i Herz je chudý člověk, potře
boval bych peníze jako sůl a kde nic tu nic.
Aspoň nějakého toho srnečka, zajíčka kdybyste
zase poslal! Ale to už asi tři neděle jsem od
mladého pána nedostal ani chlupu a Mařenka
Plecitých si zese včera vzala na. vaše konto sa
čtyři zlaté krajek a látku na bluzu. Dohromady
to dělá 12 zl. a se vším už devětasedmdesát. A
vy nepošlete nic; už jsem říkal hajnému, co je
to, ale on že prý teď se bojíte. Kouknou se, pane
Jiří, jak pěkně ten dloužek ubýval; za srnce po
čítal jsem jim dvakrát po dvanácti, za zajíce
šestnáctkrát po osmdesáti. Kdyby chtěli střílet,
hned by si to odstříleli |«

»Dejte mi pokoj, jakživ už pytlačit nepůjdu,
já vím, jak mne tatínek při posledním srnci pro
hnal. Div že mi broky nevebnal do těla!«

+No jak chcete, ale čekat, pane Jiří, uš ne
budu, povím to pantatínkovi«, zasípěl tenorek
Hersův.

»Tek počkejte, vydřiduchu, zejtra vám
pošlu po Vránovi sroce, ale toho musíte počítat
nejmíň za patnáct. Potom mi musíte dát pokojle

>Dám, dáme«, sliboval ochotně žid, — Zašli.
Pan lesní pomalu se vzpřímil na dubové

větvi a táble zehvizdl, jako by chtěl říci: »A teď
jsem doma«.

»Tak on Jiříček takhle! Za tou vídeňskou
panenkou čistou, Mařenkou Plecitých, ten klouček
brousí. A stojí bo bodně peněz! Proto on cbodil
jako vrtohlavý, proto koukal do země, proto byl
jsko mumel. Však ho pan lesní zpraží. Ro se ví,
še měl pan lesní pravdu, že v té zádumčivosti

Inseriy se počítají Icvně.
Obnovavychásív pátek v poledne, Ročník XIV.

zlé krve mezi celými regimenty rudými. A lak
byl r. 1895 na radém sjezdu ve Vratislavi
většinou zavržen. Sjezd odůvodnil svoje roz
hodnotí: „Program tento obmýšlí postavení
rolnictva zlepšiti, tudíž soakromý majetek se
síliti. „Ostatně světopověstný předák Kautský
oapsal v „Neue Zeit“ z r. 1894 (č. 52.) upřímně:
„My nemůžeme pro sedláka učiniti oičeho“ a
na sjezdu volal: „Nemáme příčiny, abychom
se přičinili o zachování stavu selského“. Lieb
knecht přizvukoval: „Mosíme to sedlákům vy
světliti, že jsko stav nechceme jich vysvobo
diti.“ A nejvlivnější patriarcha Bebel potrr
zoval: „Nemůžeme a také nechceme malo
rolníkovi alíbiti, že ho chceme zachovati; tot
by odporovalo nejen celé dosavadní činnosti
strany, ale i našemu pregrama.“

A oo proti toma všemu namítali tehdy
socialisté čeští? Čím liší se jejich sociální
program od zásad socialistů němsckých? Proto,
rolníka, na stráž! Nevěř rodým demagogům,
kteří různými úskoky pozoašejí se „vysvětlo
vati“, aby omámili tebe a za tvými zády děl
níky proti tobě štvali|

Ovšem jest nutně potřebí, aby uvědomělí
rolníci sami přátelsky poučovali dělnictvo o
socialistickém svůdaictví, aby sami, pokud
jim možno, zlepšovali málo závidění hodný
stav dělníků. Pracojíce pro trvalé zlepšení
vlastní existence, mají rolníci sončasné 8 ne
menší pílí podp.rovati sdravé náběby k zá
kcnnému zlepšení dělnictva. Jestliže na př.
zemědělské dělnictvo brzy nebode četně sorga
nisováno ve Všeodborovém sdružení křesťan.
dělnictva, pak rozhodně padne za kořist orga
nisaci rodé, která je zfanatisuje do krujní míry
a povede je i proti rolofkům nejpoctivějším.
A následek? Poškození roloictva i dělníků,
poškození hospodářského postupu našebu ná
roda vůbec.

Při užších volbách do zemského sněmu
s radostí přijímali agrárníci radé hlasy, které
nebyly dávány z lásky k rolnictvu, ale ze zášti
proti katolickým zemědělcům. Učitelé pokrokoví
agitovali v zájmu vlastního prospěcba horečně
pro agrárníky. Leč jest takové spojenectví
zdravé — a o strany stavovské? Titíž sociali
sté a pokrokáři při říšských vvlbách odevzdají
svoje hlasy proti všem zemědělcům kandidátům
radým nebo pokrokovým — „z lásky k rol

vězí sukně! No — ale špatné gusto Jirka nemá le
*A pytlačí, Jiřík, pytlačíl Proto jsem nikdy

nemobl toho zatroleného chlapa chytit, co mi
nejlepší kusy odstřeloval. Jak pak by ne, Jirka
zná revír lépe než já sám. Ale počkej, hoší ku,
já ti tu lásku přeženu, židovi kšefty a Kolánoví
dohazovačství. Dnes půjde na srnce, to jistě na
»dubovku«. Je tem kousek, který jsem chtěl sám
složit pro zámecké. No — ať siho srnečka střelí,
žid ho nedostane, za to ručíml«

Pan lesní se usmíval. Jen když teď ví, co
Jirkovi schází,

Došel k rybníku hradečenskému, obešel bo,
zastavi) se na brázi u haltýře, problédl políčenou
past na vydru a vyběhl vzhůru k Málkovicům
k rasovně,

sPsgáne, pojďte trochu ven, chci s vámi
něco mluvit.«

Rozložitý Pegán, antoušek, vyšel ven «
chvilku s panem lesním mluvil; pak usmívaje se
kývnul.

»Ani slova žádnému, to vám povídáme, za
mračil se pan lesní,

Jsou bez starosti, pane fořt, ve dvě hodiny
jsem u vás, žádný si mne ani nepovšimnele — —

Bile jedenáctá, v myslivně Hrachovcově pa
noval už blabý klid a mír spánku. Pojednou
vrzla vrátka, vyběhl Jiřík a bupkem vzhůru
k sdubovcee se dal kamenitou strání. Za dvě
hodiny as vracel se sklonén pod těškým břeme
nem kořisti; uschoval ji do bromady dříví,

»Kapitální kousek=, bručel si, eale na mou
věru, še dnes jsem pyllečil naposled, Še poteajmu
tatíkoví neodetřelím ani veverky.c

Vklouzl zese tiše do myslivny.
Asi po hodiněsetkalse pan ěsní3 an

touškem Pagánem za myslivnou,



mictva“*. Proto Dozorna nepřirozenou alisoci |
Má-li býti starFolnickýsacibrán, jest potřebí
upřímně v hospodářských otáskéch pracovuti
a odkrývati soustavněcíle 800. demožra

Dopis z Prahy,
jnívýstava. Veliké naděje, které byly

skládány dojobilejní výstavy letošního roku
v Praze pořádané, nenskotečňojí ee, jedině
vinou pořadatelstva výstavního. Jest nutno
veřejně vytknouti, s jakou přímo lehkomysl
ností se pracoje, 8 jakou ledabylostí se do
končoje výstava. Půjde-li to takto dále, jak to
jde, bude se výstava dokončovati do září, ne-li
do října. Obecenstvo, zaplativši vstupné, může
na výstavním ředitelství alespoň tolik šádati,
aby výstaviště aspoň tam, kde jsou pavilony
dokončeny a instalace arovnána, bylo schůdné,
cesty upraveny. Chyba však lávky! Po něja
kém orovnání cest není ani zdání. V prachu,
sa deště v blátě obecenstvo se brouzdá vý
stavními prostorami. Kda výstaviště jest upra
veno, to jest jedině v tak zvaném oddělní zá
bavném, kde různé německé podniky 8 více
méně úspěšnou anahou závodí ve kčeftaření.

A jaké jsou to podniky! Vetapné na
vstupné a co se návštěvníku poskytne? Zkla
mání a sice ne nepatrné. Humbug, jaký se
provozuje v panoremě „Cesta do měsíce“,
která by se stěží mohla objeviti na Fidlovačce
v Nuselském údolí, zaslahoje odsouzení stejně
jako „Palác illasí“, řízený bratrem dramatické
umělkyně paní Damkové, jenž jest ředitelem
spojených zábavních podniků na dolním pro
stranství výstavním. Bez takových atrakcí
obešla by se každá výstava, a jabilejní v Praze
teprve.

Domnívá-li se pan cís. rada Hotowetz,
ředitel výstavy, 6 panem sekretářem Hlaváč
kem, že český lid se pohrne na tyto divy,
jaké může viděti na každé pouti, oklamou se
nad míra. Ti, kteří prošli těmito atrakcemi,
vyslovili ee o nich s největším rozhořčením
a učinili jim reklamu takovou, že nikdo z jich
známých nepůjde ge na ně podívat.

Stejně má 86 to s největší výstavní at
-trakcí, s Habešany, které dopravil na výstava
a zoamenitě z nich tyje maďarský žid. Tento
šid nutí dorostlé Hubešany i děti, aby žebrali,
s co vyšebrají, to ma mosí odváděti! Nedosti
ja tom, že návštěvník zaplatí do „Habešské
vesnice“, musí zaplatiti na produkci, do modli
tebny, za válečný zápas, do baremu !! Takového
peněz mámení dosad v Praze nebylo. Jsou tyto
okolnosti známy výkonnému výboru? Ajsou-li,

nesakročí?
Mlčeti k nim, nejde.
Jest nejvýše na čase, aby správa výstavy

učinila pořádek ve všem a všady a zabezpečila
takto výstavě úspěch, jak jest povinna české
práci, kterou ve skutečnosti výstava ropresen
tuje a představuje před světex. K tomu cíli
jest však také nezbytno enižiti vatupné, ne
smyslné ve všední dny do nebývalé výše jedné
korany vyšroubované. Za nynější doby všeo
becného předražení nemůže si každý, tím méně
pak rodina, dopřávati výdaje za jedna osoba
jedné korany na výstavu, kde platí se na
mnoha místech vstupné další.

Národ český jest nezámožný, lid český

-l
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»Tak, pojďte.«
Kutili něco u hromády dříví, kde ležela Ji

říkova kořist a rozešli se. Ráno, když pan lesní
kol bromady šel a díval se, zašklebil se radostně:
>Už to- Vrána odpesl,«

Herz popohtněl svého konfka ke klusu. Jel
radostně dnes na trh do Rakovníka. Za len kou
sek, co mu mladý Hrachovec poslal, dostene aspoň
dvacet pět zlatých od hostinského »U busy.« To
je kus jako ma'á jalovice, vykrmený až radost. A
ruka Herzova omakávala kořist Jiříkovu, zabalenou
ve velikém pytli. Z toho Jiříka ještě vymámí něco
kousků! To bude ještě zajíců, koroptví, srnců a
jiné zvěřel A když si nedá říci, přece o nic ne
př jde, však on to zaplatí a zaplatit musí!

»Pane Halaburt, mám pro nich bezký kou
sek, srnečka až radostl«

»Tak pojďte dál, Herzi. Hanzi, vem teh pytel
Z VOzUla

„. Hanzi. přiskočil, chopil se pytle, hodil si
jej na rameno,

eFuj, to to ňák smrdí.«
eJo, pane Johanes,smálse Herz, »smrdí, ale

zvéřinou, divočinou.«
>To bych neřekl«,bránil se Hanzi, podomek,

vsmrdí to jakoby scíplolinou.«
nAle kdepak, včera je ten srnec střelený,

vlastně teprve dnasla
Hostinský Halaburt vmísil se do řeči: »O.

pravdu to smrdí, no vy mne neošidíte, Herzil
Hanzi, otěvři pytel l«

puch vyvalil se ven. Místo srnce ležela tam zde
chlina kozla, Hers neměl času zkoprněti, poněvadě
vyletěl ihned ze dveří hostince, za ním vyletěl jeho

pak chudý. Snížené vstupné daleko nahradí,
nežco by se vytěžil (ha-vetapného,|

"odlnu návštěvní9 sný. Poádt
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Výstavní pohlešníce. Kóo vaukl výstavnímu
výboru myšlenko, aby zmonopolisoval prodej
výstavních pohlednic a zadal jej židovské firmě
D. D. Kosiner, měl okamžik rozhodně nešťastný.
Židovská tato rma uvádí do oběhu pohlednice
drahé, nevkasné a většinou německé, dávajíc
je prodávati celou armádou mladistvých pro
davaček, ješ jsou odkázány na 1Oprocentní
provisí s tohoto prodeje. Jak můte se taká
prodavačka uživiti z výtěžku tohoto prodeje,
jest velikou záhadou. Co vlídných slov, nabídek
a proseb musí ubohé podobné stvoření pronósti,
nežli prodá za tři koranv pohlednic, aby se jí
dostalo velikého výdělku 30 haléřů — — Že
prodavačky z výtěžku tohoto poctivě živy býti
těžko mohop, jest na bíledoi, Židovská německé
firma ovšem se po tom neptá, jí jde jenom o
tučný výdělek. :

Osud nového mostu. Za nedlouho bude ode
vzdán veřejnosti nový pražský most, spojající
Staré Město zatím s plání Letenskou. Nový
tento most bude se rentovati jenom tehdy,
budou-li po něm lidé choditi. Rozomí se, že
lidé budou po něm chodití jenom za nějakým
účelem, zřídka oa procházku. Tak, jak věci se
mají, most zatím obrovský kapitál, který byl
do očho vložen, nebade úrokovati, poněvadě
prostě nelze doposud mostu účelně použiti,
když nemá pokračování plání Letenskou a ne
zprostředkaje spojení s obcemi zábranskými.
Hříchu dopouští ce na zadlužené ubohé obci
pražské její zastupitelstvo, jež odkládá rozře
Šiti neodkladnou již otázka průkopu leten
ského, k něrmužvšichni zkušení odborníci radí.
Tunel jest podle názorů krahů technických ne
přípustný, a působil by, hledě z náměstí Staro
wměstkého,dojmem hrozným. Proto nutno jed
nati, rozhodnoati 86, a to v zájmu Velké Prahy,
kterou představují si někteří páni na Staro
městské radnici při nejmenším velice podivně.
Stále se oháněti Velkou Prahou a málo pro ni
dělati, neznamená státi na vrcholu situace.
Byly přece připojeny Bubeneč, Dejvice, Stře
Šovice,s podmínkou, že badou spojenys Praboa
assanačním mostem a letenským průkopem.
Most jest hotov, pokračování jeho jest v nedo
zírou. Do zábranských obci dostaneme se za
sucha spoustami prachu, sa deštů kalužemi
bláta, za večerů tmou. Spojení drabou elektri
ckou jest doposud na papíře

o o

Dopis z Ameriky.
(Dokonč.)

Od dob pradávných brnolo se do Spoje
ných Států tolik přistěhovalců, že ij sama
vláda snažila se růsnými zákony toto množ
ství omeziti, z růsných ovšem příčin, o nichž
zde nelze so šířiti. Během však posledního
půlroka emigrace oápadně ochabla. Zavinila
to sice americká peněžní — snad uměle vyvo
laná krise, více však onen zjev sociální,
->
krásný kousek, kozelec scíplý, vysypal se z pytle
ven, šíře kolem sebe aroma vzácné.

Za chvíli odváděli nešťastného Herze stráž

níci na policejní komisařství. Ven vyšel zdrcený,
pokutu platil, za zakopání kozla musel platit,
ostudu mé a k vůli komu? Však on to Jirkovi
oplatí. Vše řekne tatíkovi, starý Hrachovec musí
zaplatit a ten Jiříkovi už dovede zahrát.

»Jak ae máte, Herzis, stál před ním pojednou
pan Hrachovec, 6 Herz si ulehčil, vypověděl vše,
dostal řádně vyčiněno od pana lesního a konec
všebo byl, že pan lesní pětadvaceti zlatými s mno
bými vybrůžkami dluh Jiříkův zeplatil.

Herz tíhl z Rakovníka jeko spálený. Srnec
pryč, peníze pryč, kšefty s Jiříkem fuč.

Večer přinesl pan lesní Jiříkovi 'obálku.

aáy ti něco posílá Herz. Ať se mi to víc nestane ls

*Tatínku, ne, jistě nes, zaplakel šťastný, z
dluhů a milostných pl.tek s Mařkou vypletený
Jiřík, »do nejdelší smrti nechci s Mařkou a Her
zem nic mít.«

Ještě jednou ubodilo. Hajný Vrána dostal
od pane leaního výtopek, co se do něho vešlo.
eJá, pane lesní, jenom, že Jiříčka jsem nechtěl
nechat v bžundě.« ;

Bouřka asd Hradečnem přešla. Slunko vy
svitlo a pan lesní laskavě své choti povídal: »No
tak vidíš, Helenko, že jsem přišel oa Jirkovy
spády, že jsem ho zpražil A stálo to málo, Půta
dvacet dostal Herz, ne rukou, ač mě bodné svrběla,
a tří zletky dostal antoušek za scíplého -kosla. To
je zvláštní, že by scíplý kozel dovedl vyléčitz ne
Šťastné lásky a z dluhů, to jsem jak živ neslyšel.
No, Jirka je zkrátka narozen na šťastné planetéc

kterýani v Čechách není nesnámý. Jako vČe
chách tak i zde bospodážské noviny jsou plny
nářka do pedostetků til, dělnických a marné

o dělníka iuserují, ač Pr Bod farmáři kceMaa zaopatření 800 doll.(1.500 K)roční mzdy;
Meálem pracorní omladiay je — velkoměsto,
kde cice je mada vyšší, ale také více zábav,
vice — — věsk sbytečoě se o tom rosepiso
vati, všdyť v Evropě totéž. A jistě 70—909,
přistěhovaleciva touží a uvásno v průmyslo
vých centrech. Zde rozmnoží již nadpočetný
počet dělnictva zorganitovaného v Unie, jež
mnohdy mocnější jsou než vláda a jež
právě proti přistěhovalectvu nejúčinněji bojují.
Zde svláštů naši lidé anglicky neznající velmi
těžce se domáhbají slušné existence; někteří
sice svojí nezdolnou energií a usilovaou pra
oovitostí vynikuou, ale daleko více jich za
niké, a odůvodňojí nám ve velkoměstech ne
příliš čestně znějící jméno „českého“ dělnictva.
Zde také příčina, proč mnozí krajané velko
městští se svojí národností neradi chlubí.

Nejlepší ataké nejbezpečnější budoncnost
kyne naším krajanům v zeměděletví. Jak mi
nule bylo řečeno, obdrží každý přistěhovalec
od vlády část pozemku ve výměře 160 akrů.
Důležito ovšem jest, aby při vybírání pozemku.
nechybil. Je sice všade dostatek pozemkových
jedoatelů, kteří jsou zs odměna ochotni „po
radit“, ale je lépe, když se každý bez nicb
obejde. A proto přistěhovalci usazují se vždy
jenom tam, kde šijí až jejich krajané. Proto
máme zde v Americe tolik čistě českých osad
po našem venkově. Při hledání posemko nej
důležitější okolností mimo polohu je také o
tázka mělké vody pro studnu. Podmínkou
vlády pro udělení pozemku jest, aby držitel
jeho na něm poó let bydlil a jej obdělával.
Proto tak neobvykle pro Evropana vyhlížejí:
naše osady.

Jest na př. náboženská obec o 1000 oby
vatelích a ve středu takové osady stojí pouze
kostel, škola, fara, jeden dva obchody, pošta
— A — dost. Farmáři mají, jsouce vázání zá
kovem, každý svoji farma uprostřed svého
pozemku. Podivné, nezvyklé, ale ne bez dob
rých stránek.
-Pozemek tedy nalezen,naúřadě poplatky

(asi 18 doll.) zaplaceny a teď důležitá věc,
stavět příbytek. Tof lehké, — pozve se stavi
tel, koupíse materiála jde to veseleku předu.
Kdyby byly peníze ——. A ono jich není. Zde
Se na paráda mnoho nedrží, zvláště když na
ni není. Naorají se pravidelnými řesy pevné
droy, ty kladou 60 nu sebe jako cihly, nechají
se otvory pro dvéře, okna, na střechu koapí
se trocha prken, jeden dva trámy, trochu se
to omaže lacinou maltou a — už jepo stá
rosti, kde bydlet. Takový „drňák“, jichž naj
dete po Americe tisíce, stojí odvoa světnicích
asi celých 60 doll. Je-li čistotná hospodyně,
není v „drňáku o nic hůře, než v mnohém
zámožném statka v Čechách. Až si farmář po
může, pak „drňák“ podědíkařata, busy std.
Postaví se příbytek lepší.

Natné hospodářské stroje koupí furmář
začátečník na dluh, semeno půjčí sousedé, do
bytek si hledí sám vychovat, v domácnosti,
šatstva trochu se uskrovní a po třech letech,
dá-li milý Bůh jen poněkudpohodr., je náš
farmář už chlapík. Je-li však někdo na tom
tak zle, že není ma možno ani to nejantnější
si poříditi, má-li mimo úplně prázdné kupsy
ještě dtahy, nezbývá jiného, než dáti se nu
jmouti na práci na větší farmě. Za dva roky
pak uš může pomýšleti na zabrání pozemka

Pozu. red. Přes to není nám úplně
jseno, proč nedávno dělnictvo vracelo se raději
houfně do chudých vlastí, než by se bylo od
hodlalo « Americe přijati výnosnou práci se
mědělskoa.

Obrana.
Přisluhovač židů ©činnosti kměž

ské, Neni tomu dávno, ©. Masaryk se vyslovil,
že vlastně kněží v hospodářském obledu nic pro
lid nedělají. Tato nepravdu „apoštola pravdy“
nechť vi pamatují všichni četní kněží, kteří
zeložili raiffoisenky, kteří vykásati se mohou
horlivou činností v hospodářských dražstvech,
kteří pilnon posornost věnovali v obcích sve
lobení sadařství, melioracím, včelařství atd.

Nyní Masarykovaké „Besedy Časn“ dne
24. t. m. píší zase: „Kněsovo působení v obci
— v obci, ne v kostele — vědy bylo, jest a
bude do skonáatsvěta (jaký prorocký ostrovtipl)
zbonbné... Aby kněz sám někomu pomohl ze
své kapsy, chudé obdarovával e dobře činil
nepřátelům, čímš by sískal přízeň obyvatel
také, toho příkladů není . . . Choe-lifarář mít
oddané stvůry pro své potřeby, nesmí (|!) se
starat o mravní povahu téchto lidí a musí
mlčet ko všem krádežím, které se provozují
e obecním jměním“.

. Tak tedy daleko slepá zášť židovského
domestika dospěla s podvádění čšenářetva. Pa
trad tedy kněží hlavoé vybízejí osadsíky, aby



Jlsili didovaltékořelay. Koáší

nášele židovi. Že by dal-kněz něco Jídem-ze své
kapsy,otom ovšemnikdy.nlovečtemev„Záři“
u v „Práva lida“. Tyto %tisty dovedon háseti
kal i na rakov takového kněze, který pro.ovoji
lidumilnost se ochuzoval tak, še stěžka si po
řídi) slušný šat. A ty kněžské podpory cbudých
studujících, kteří pak třeba za „odměna“ řádí
proti „kněžským lakotům“ ma schůsích, také
enad jsou ukradené, když kněz ze své kapsy
nepomáhá. Proto nechť se obrátí chodí lidé
© plnou důvěrou na veskrs nezištného p. Her
bena. Ten sice prohlásil, že masí míti pro sebe
600 K měsíčně; ale snad při svém dobrém
erácí nyní hojně chuďasům oštědří. Vyavítá to
přece s lidumilnébo článku „Besed lidu“.

Vyzvali jeme, aby místo vypichování
různých jednotlivých protikatolických anekdot
zcela moudře a spravedlivě pokroková tisko
vína uvedla statistika bankrotů židovských i
křesťavských, aby byl přehled celkový. Ale
kdež by ee slažebník odvážil říci pravdu své
mu pánovi, oa jehož inserty jen se třesel
Sám česko-židovský „Rozvoj“ statistika avedl;
ač brání zcela přirozeně židovstvo, vytkl mu
moohé vady. Domestik však nesmí, nemůže;
leda něco nesměle zakoktá teprve tehdy, když
sám číd czlořád svého rodu zmožileji po
kárá. Kdo chce čísti kritiku „Času“ o té neb
oné akci židovstva, ať si přečte „Bohemii“,
„Nene Freie Presse“ nebo „Tagblatt“. Jest to
jedno, protože v Masarykovském orgánu jest
úsodek soublasný, obranný. A takový list,
který dělá reklamu i židům gormanisnjícím,
odváží se z „vlastenectví“ hanobiti tak me
stoadně syny národa — české kněze katolické.

Politický přehled.
Pozornost upoutala společná ministerská

konference ve Vídni, kde mezi oběma vlá
dami docíleno dohodnatí stran zvýšení důstoj
nických platů a zlepšení hmotných poměrů
mužstva. Zvýšení důstojnických platů schvá
leno rokem 1909 se spětnou platností od I.
říjoa 1908, kdežto zlepšení hmotných poměrů
mužstva provedeno bude až teprv r. 1910.
Mučetvu dostane se letos 1. říjnem pouze
Jepěí stravy, k čemož má 8e poažiti 500.000 K.
Dohodnutí o době svolání delegací nedosaženo.
Stalo se po přání maďarském. Maďaři mají ra
dost, že zase avítězili. Vždyť předseda uher.
ministerstva dr. Wekerle ve schůzi etrany ne
udvislosti poukázal na vymoženosti, jichž do
sáhl předovším tim, že otázka povolení vyš
šich důstojnických platů má býti rozhodnuta
především v říšském sněma a potom teprve
dostati se do delegace. Maďaři ei také nepřáli,
sby delegace byly ještě v května erolány, a i
v tom jim vyhověno, Odtud roshořčení v ra
kouské delegaci, jíž 6e ministr vnitra baron
Aebrenthal « ministr války Scbóosich zavá
zali, že poměry důstojníků i mažstva budou
vůbec již letos zlepšeny a če k toma cíli de
Jegace se sejdou ješt) v května. Oba ministři
podali proto žádost sa propuštění, ale císař
žádosti jejich nevyhověl a v úřadu je ponechal,
ujistiv je důvěrou svou nadále. Ve sněmovu
jednalo se přes příliš dloubo o piloosti rasíně
ského návrhu stran domnělých nepřístojností
při zemských volbách v Haliči. Revoluční řeči
rusínských poslanců způsobily odpor ve vět
Šině sněmovny, která pilnost zamítla. Ovšem
že Masaryk přispěchal revolučním Rasfnům
Da pomoc. Některé pilné návrby byly odvo
lány a tak jednáno o pilném návrha dr. Stein
wendera, aby bezodkladně zahájeno bylo druhé
„čtení státního rozpočtu na r. 1908. Baron
Beck v branném výboru prohlásil, že vláda
ploě úzosvá veliké výhody dvouleté aložby

vojenské, ale„přes to. není. valné. naděje nabrské provedení.
V polovici května | vešel v Německu

v platnost zákon o politických schůzích, na
miřený a platný blavné pro poznaňské Poláky.
Pozneňští Poláci usnesli se nekonati šádných
veřejných vobůzí. Zato badou se scházeti
v malýob hloučolch v uzavřených společnostech

kpřátelským rozhovorům. Doufají, že se taktosblíží a poradí si lépe, neš na bouřlivých a
svárlivých často veřejnýchschůzích politických.
Ženy maji se úlohu bdíti nad dítkami a 9y
chovávati je v oárodním vědomí a dachu.

Fraaoouseký president Fallióres byl návětě
vou na královakém dvoře v Londýně; z uví
tání jeho v Londýně soudí se o trvalém přá
telství-mezí Franciía Asglil.

Při aněmovních volbách v Belgii svítěsili
zase katolíci. Katolických poslanců jest 87,
liberálů 48, socialistů 86. Katolická většina
secáta stoupla ze 14 na 17 hlasů.

»OBNOVU« V PRAZE
dosti sa0inikhupesivíp.FrantiškaHovorby
o tligi a ©srodejínovinp. M Vlha ne

Příkopech.

J. B. M. njdp. dr. Jos. Doubrava
uděluje, sv. biřmování v neděli 81. května v Ko
atelní Lhoté, 1. června v Kovanicích, 2. v Cblebech,

přestávka. Večer jeat vědy J. B.-M. v Poděbra
dech, 6. června v HradciKrál.

SSleté jubilemm svého kněžství nlaviti
budou letos tito p. t. kněží v Hradci Kr. dne 1Ď.
července 1883 ordinovaní: Jau Čapek, farář ve
Strenici, Jindřich Dudek, farář v Mladočově, Alois
Dvořák, katecheta měšť. a hosp. škol v Kostelci
n. Orl., Karel Fink, farář v Kronstadtě, Josef
Folta, děkan v Čáslavi, Jogef Hlavsa seo.. farář
v Nechanicích, Joset Hlavsa jun., farář v Chomu
ticích, František Chvojka, farář v Mladkově, Čeněk
Jůsl, biskupský vikář a faruř v Libici, Josef Kovář,
farář ve Vel. Jesenici, Josef Pecka, duch. správce
v Jeníkově Větraém, Jan Petr, farář v Třeboníně
(ord. v Č. Badějovicích), Petr Polreich, farář
v Cboustníkově Hradišti, Jan Ruml, farář na Cho

sekretář a děkan v Černilově, Jan Selichar, farář
v Něm. Rybné, Ludvík Souček, farář v Keblově,
Alois Soukup, bisk. vikar. sekretář a farář v Lo
chenicích, Václav Šafránek, farář v Bojanově, Petr
Šimek, farář v Dolní Branná, Josef Šťastný, c. k.
gymn. professor a člen c. k. okr. škol. rady ve
Dvoře Králové o. L, P. Jan Ulwer, C. SS. R.
v Č. Budějovicích, Lambert Vichte, farář ve Sté
žerách, František Vítek, farář v N. Venelí a Jan
Volánek, farář v Běstvině. Sejdou se dne 20. čer
vence odpoledne v Adalbertinu v Hradci Králové
a denavůj oslaví 21. července. — Kollegové, pro
Jevte záby své účastenství i přání do Černilova|

Neobyčejný úspěch. Jubilejnídobročinný
spolek Charitas v Hradci Králové získal v krátké
době 290 členů, takže může poskytnouti již dnes
při úmrtí skoro 600 K podpory za poubých 6 K,
které členové při svém vatopu do spolku platí.
Tito členové byli získání pouze v několika obcích,
kde aa Charita bylo apozorněno. Každý otec ro
diny, jemuž účel spolku byl vysvětlen, přihlásil
se za člena Charity. Kačdý katolický spolek má
upozorňovati své členy na výhody, které Charitas
svým členům poskytuje. Nepřebáníme, když tvrdíme,
še Charitas je jedním z nejprospěšnějších spolků,
které kdy byly založeny. Hlaste se o prospekt a
přihlašovací lístky u Charitas v Hradci Králové.

Stálá sýstavka. Městskémuprůmyslovému

radou bývalá tržnice řemeslných výrobků oa Ma
lém náměstí k amístění oddělení textilního a ná
rodopisného ze sbírek iusejních. Veškeré sbírky
musejní byly až dosud umístěny v naprosto ne
dostatečné místnosti, propůjčené ministerstvem
vyučování v budové c. k. odborné školy. Obsah
sbírek za dobu trvání musea však vzrostl do té
míry, že již před lety propůjčená místnost nedo
stačovala —Přestěbováním textilií do tržnice se
sice sbírkám ne čas uvolní, ale nikoli na dlouho.

by se přikročiti co nejdříve ku stavbě badovy
„musejní, jelikož a dosavadními provisorními míst

ním textilního a národopisného oddělení započato
v těchto dnech ©Upozorňujeme ua výkladnískříň
tržnice, ve které uspořádána tou dobou malá vý
stavka paličkovaných krajek orlických, jichž pro
dej obstarává s ochoty pí. M. Klamparová, která
jiš od r. 1903 vede a nevšední ochotou a zájmem
správu ústřední tržnice paličkovaných krajek orli
ckých. Kollekce vyložených předmětů budou se
střídati tak, aby obecenstvo sesnati mohlo bohat
ství lidových i moderních vzorů krajkových a vý
šivkových. Rovněš jest správa masea ochotna vy
staviti ve skříni i jiné menší předměty umělecko
průmyslové, zde zbotovené, ať v dílné neba jed
potlivci, a ovšem i sdařilé rační práce ženské. Po
provisorním uspořádání sbírek bude i vaitřek
tržnice přístupný obecenstvu.

Bezplatný třídenní kure pro Intar
sování dřeva. Jelikož nebylo možno vyhověti
všem přihláškám do prvního kuraepro intarsování
dřeva v lednu pořádaného, uspořádán bude měst.
průmyslovým museem za přispění c. k. státní ře
mesinické školy na Kladně ve dnech od 16.—17.
června druhý besplatsý kurs pro intarsování
dřeva. Přihlášky do kursu přijímá do 10. čerrna
řiditelství prům. muses v Hradci Králově,

Pěvecké a hudební produkce vpou
úlenáta školských soster d. N. D. Vsobotu
dne 30. května 1908 odbývá menší oddělení žákyň
hudební úkoly v peosionátu hudební skoušku.
Začátek o pů) 5. bod. odpol. — Vneděli dne
31. května 1908 pořádají pokročilé tákyně školy

na oslavu Oletého jubilea zjevení Lurdakých. Za
čátek ve 3 hod. odpol. — Programjest velice
pestrý a bohatý.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá

vané bylo uznoseno svýšiti akctový kapitál
4,000.000-— sa K 6,000090, tadiž 'o K 2,000.000.
Za ton příčinou jest svolána mimořádnávalná hre
mada akcionářů ma 13. červen 1908. Zvýšení toto
bylo jiš výnosem c. k, ministerstva vatra vesro

. ;
suměnís ©.k. ministerstvemfinancí se dne 19,
června 166 č 26.600 ochváleno. Ku svýšení
akciového kapitálu odhodlala se správní rada vzhlo
dem ku značnému vzrůstu obchoda banky a ka
slibným vyblídkém do budoucností. Obchody ústava
vyvíjejí se velice utěšeně, což nejlépe poznati Ise
s níže uvedených čísel:

1903 1906 1907

m vjlionesh kona
Obrat pokladničal 49 |

. dopisovatelů 9 184 310Shemm o8 8
č .

Obrat na sm : 186 275 587Celkový obrat

Lalotní obrat do koooe dubna K 259,000 000—
ti lodskýmK 187,000.000—, tadíš stoupnatí

oK 72.000000 —. Stav vkladů koncem dubna
t. r. K 18,040.082-84 proti stavu koncem ledna:
1908, stoupnutí o K 4,386.733'46. Též všechny
ostatní obory Činnosti ústavu doznaly značného
rosvoje. Doufáme, že zvýšení toto bude v kruzích
dosavadních pánů akcionářů sympaticky přijato.

Stesky = obecenstva. Blálehustějiozý
vají se stesky na nedodržování nedělního a avá
tečního klidu. Na svátek Marianský konala se v
jisté zámečnické dílně práce právě velice hlučná
a těžká, tak že u sousedů vzbuzeno roztrpčení.
— Včerejší den pracováno aetoliko na regalaci,
ale i v městském parka a jinde. Zvláště to děl
nictvo, které pracuje těžce, zajisté si i na ta
kový den trochu odpočinku zaslouží. Dělafkovijest
všsk často odpírána možnost v takový dem věno
vati se kostelu a domácnosti, ač by maobý po tom
toužil. Tlumočíce zde stesky obecenstva, doufáme,
že po tomto upozornění zjednána bude náprava.

Dobročinný keomitét dam v Hradel
Králové, jehož účelem jest opatřovatiohudým
dítkám hluchoněmým potřebné šatstvo, prádlo,
obav a j. v., konal avoji řádnou 7alnou hromada
dne 20. května 1908 v nové budově „Rodolfina“.
Spolek čítal v roce minulém 220 řádných členů
a 48 dobrodinců. Příspěvky členské činily 4865-60
K, sbírka štědrovečerní 352 K. Mimo to přispěly
dámy z výboru obnosem 45 K na tmaromodré
kabátky pro-dívky. Vedp. Megr. Thdr. Al. Frýdek
věnoval spolku 5O K na počest svého zlatého
kněžského jubilea. Čínil tedy příjem 88260 K.
Vydání 868 54 K. Den před „Štědrým večerem“
rosdávány dítkám od dam s komitétu různé dárky.
Všem chovankám opatřeny též kabátky k tmavo
modrému stejaokroji. Funkcionářky zůstaly tytéž
jako roku minulého a síce: předsedkyní pí. M.
Steinfeldová, místopředsedkyní pl. A. Šantrůčková,
Jednatelkou al. A. Eiglova a pokladní pí. P. Tol
menová. Do výboru zvoleny opět dámy ppí.: A.
Csarbová, M. Beránková, B. Frankeová, R. Jirot
ková, R. Hobzková, B. Kořínková, A. Nováková
a J. Štefanová. Reridentem účtů zvolen vldp. řed.
V.Sekera. — Komitét vzdává uctivě díkysl. red
akcím „Obnovy“ a „Ratibora“ za ochotné uveřej
ování zpráv spolku se týkajících.

Naeslava GOletéhoJubilea zrušení
rebety bude pořádánavelkolepáslavnost matiční
„Ba Střelnici“. Upozorňojeme pro dnes na veliko
lepou atrakci a to: Divadlo illusí. Vejdete do skvěle
elektricky osvětlené místn'sti. Opona se otevře a
neskytá se vám pohled na jeviště elegantně zaří
zené. Uprostřed stojí čtyřhranný stůl a na něm
nádherná vása a kvetoucí zelení. Na každém rohu
stolu, který je přikryt pouze na několik centimetrů,
stojí svícen s hořící žárovkou. Zrakem re přesvěd
číte, že na jevišti není propadliště ani tajných
dveří a že celé jeviště je sařízeno v barvě světlé.
Z vásy pak vystupuje spící dívší poprsí. Vidíte
sde skutečný div: „Divku bez těla.“ Máte pode
sření, že poprsí není šivé, tu však dívka otevře
oči, usmívá se, promluví, zapěje a opět usne. Jest
to jedna z nejkrásnějších illusí, které kdy byly
předvedeny. Ka konci bude promítnata řada 15
nádherných obrazů skioptikonem. Lbrčpředstavení
budoa pro dítky a budou při nich promítány obrasy
z pobádek, které budou vyprávěny. Calá atrakce
bude elektricky osvětlena a potřebný prond bude vy
ráběn přímopřed atrakcí. Dynamo, lokomobila půjčí
a celé řísení podniku vzali si ma sebo někteříčlo
nové širšího výboru. V divadle rozmanitostí před
staví se ve dvou představeních ve zvláštní budové:

ec King; Bil a Bul, hadráři « Paříže;:
tlupa Bedainů „Doriko“ předvede své tance. Dále
účinkovati bude: Hand, moderní Herkules, René
Darov, hudební olova, Bartoni se svým cvičeným
slonem a kouzelaík G. Roy. Meguetom budou pak
živé obrazy dle známých origiaálů českých mistrů.
Bude tedy o zábavu hojaě postaráno. O oz.atních.
atrakcích smíníme se příště.

Pomaik vojínů 8. péěě.plukuu Hor
ního Přímu. Když r. 1006se slavilaupomínka
ná válečné tažení severní armády v roku 1800 a
zvláště na velkou bitvu u Hradce Králové, mé

skytla se členům ústředního srazu Pýauýeh příslašotků c. a k. pěšího ploku č. 8. v příle
šitost, aby sí tamoí bojiště prohlédli. Zvláště sa
bojišti u Králové Hradce, kde přece c. a L. pěšť
plak čla. 8. byl v seči, postrádala se věnk támář

v.této bitvě padil. Proto usnesl se jmenovánBvas shíditi důstojníkům. a vojísům pluku,
sa císaře a vlast padli, důstojsý pomník. A W



příznivců a přátel stalo s0 skutkem. Slavnostní
odhalení "tohoto pamníku koná se v sobotu dne 6.

června 1908 o 10. hod.,:dop. u av. Aloise vHor. ;
Přímu.. "Veškeré korporace a spolky vojenských
vysloušilců we tímto zvou, aby se této slavnosti:
bojně sáčastaily.

Jeho Biskupská Hilost'v Nochani
eleh. Dny prévě minulé byly pro město Necba
nice i celé okolí dny radosti a plesání. Vždyť pa
dlouhé době 12 let dlel ve středu našem nejd. vrchní
pastýř,aby zde udílel svátost sv. biřmováníaaby
vykonal generální kanonickou visitaci. — Ve stře
da dne 20. t m. ovítán nejď pan biskup na
hranicích kollatury v obci Lubné duchovním správ
cem nechanickým dp. Josefem Hlavsou a ostatní
mi duchovními, p. patronátním komissařem Jos.
Svobodou, p. místodrtitelským radou H. Steinfel
dem, za školní dítky uvítal vrchního pastýře šák
školy sobětašské Alois Šaroun, P. biskup podě
koval za apřímné toto avítání, zvláště slovatnému.
p. patr. komisaři Josefa Svobodovi za jeho práce
a námahy, dal si představiti všechno úřednictvo
panství J. O. Jana hraběte z Harrachů, jak velko
statku taki lesní. — Po té doprovázen bande
rlsty a dlouhou řadou kočárů, projel nejd. p. vi
sitátor městem prapory ověnčeným na zámek Hrá
dek, kdež byl ubytován. Zde upřímně posdraven
a přivítán J. O. Otou, hrabětem « Harrachů, škol
ními dítkami « Hrádku, za něž promluvila žákyně
M. Kalenská, p. řídícím učitelem Fr. Rybou, obec
ním zastupitelstvem a místoím sborem hasičů, —
Druhého dne přijel nejd. p. biskop do Nechanic,
kdež před faroim domem přivítán duchovními,
zástupci c. k. úřadů, školními dítkami, za něž
promluvila Vil. Pláničkova a M. Sukova. — V
chrámu Páně sloužil nejd. p. biskap mši av. a po
ní promluvil krásnými a přesvědčivými slovy k
shromáčděným věřícím, aby je nadchl k boji pro
6v. víru, za niž nikdy, zvláště v nynějších těžkých
dobách, nemají se styděti, nýbrž vždy životem
svým vyznávati. Dopoledne i odpoledne udělena
svátost sv. biřmování 1006 biřmovancům, načež
konána skouška z náboženství škol venkovských,
po jejímž ukončení krásnými slovy rozloučila se
8 nejd. p. biskopem Fr. Petráčkova z Hrádku. —
V pátek 22. května po měi ar., kterousloužil zase
nejd. p. biskup, konána zkouška náboženská dítek
škol nechanických. Zde zvláště poznala mládež
i dospělí upřímného přítele svého, jehož největší
radostí jest býti mesi nevinoon mládeší, jí žebnati
a 8 ní katechisovati. V měšťanské škole uvítán
nejd. p. visitátor upřímnými slovy p. ředitele Aro,
Horáčka, posdravil se se všemi členy sboru uči
telského. — Jak velice lid náš oblíbil gi vrchního
pastýře svého, viděti bylo v ueděli, kdy po ná
vrata ze Štračova konána v nochanickém chrámu
Páně závěrečná pobožnost, jíž sáčastnilo se ohrom
né množství lida. Na žádost duchovního aprávoe
promluvil p. biskup alova krásná, slova útěchy a
povsbuzení — a poněvadě slova ta vycházela ze

- srdce, Šla také k srdci lido, jak snáti bylo na
očích všech. Lid i děti brnuly se k miláčkovi
svému, aby aspoň políbiti mohly ruku tu, jež jim
tak ráde žehnale, a když sa hlaholu zvonů odjí
žděly povozv k Hrádku, vsdychali mnozí: „Ano,
pravda to, sotva že pozná lid upřímný a sbožný,
zase odejíti muaí dále, aby i tam allil a těšil v
dobách tak zlých a vážných. Provázej, Bože,kroky
jeho, sil a dlouho nám bo zachoveji“ — Velikou
zásluhu o zdar visitece získal ei J. O. p. hrabě
Otto z Harrachů, jenž s nevšední, sobě vlastní
ochotou vycházel vždy vstříc J. Biskupské Milostí,

p mu osladil obtžný dřad jeho. — Bůh posilujJeho Bisk. Milost na dalších visitačních cestách;

Divoká štvanice proti katelictvu
v Hořicích. Uvádíme jeden dopis o čtváčaké
schůzi v Hořicích v „Škol. Obzora“. Mimo to sa
znamenáváme dle zprávy jiné nám zaslané: Ta
kové zdivočilé štvaní, jaké bylo dne 24. t. m.
v našem městé, takovou sbírku nejeprostších, neo
tesaných nadávek na katolictvo metaných věru
posud málokde bylo slyšeti. Fanatický vztek
vybíjel se beznzdně, 'až sami radikálnější lidé
trnuli. Hodinu i místo zahájení protikatolické

schůze volili si naši Bepřátelé chytře — o 10 hodinách, kdy právě končí slušby Boží, tak še vel
počet mládeže ze školy obecné, odborné i obchod
ní počal naslouchati útokům. Krátce zde sazname
náváme nejcharakterističtější „hluboké myšlenky“,
Jimiž chtělo panstvoposluchače „vadělati“. Volný
myslitel dr. ek pravil mimo jiné: „Nábo
ženství katolické jest náboženstvím lži,vrašdy,
podrodu a všech sločinů a nemravností. Proto

8 ním ven ze školy! (Uváděl jako příklady (111)
Kaina, Nočme, Eeana a Davida). Ti pak, kdož za
kněžími jdou, tak zv. klerikálové, jest banda lo
nochů, zlodějů, podvodníků.“ Anarchista Lbota:
sNáboženatví katolické jest oytilistickým vředem
a církev mrcha, kterou třeba zašlapati dle slov

Voltairových: Zabte tu hapebaicil“ — Rydbo:
„Ruce římských kněží jeou nečisté, Špiaavé, zlo
činné, černé.“ — Pokrokářský řečník: Dirím de,

žestátníAprodávajni m n mbem
a eh — Když mečlověk díval do těch vyje
vemých tváří, do těch očí vatekemsršících, mimo

děksi : Pilelidé

Er
dovedliotíti icizí přesvědčení?

Brůsa pří patření ma ty lidi tak ne

který
wkostele katolickém útáchu vy strastech hledá,
Kdo by. těm lidem.-věřil, mosil-by se domnívati,+
že jsou kněží horší Hunův a cikánů, že číhají
Jako krvelačná svěř, kobo by trýsaili. Když. jsme
měli schůzi svoji vlastní, tu hosté nezvaní našebo
řečníka uřvali, okns na děkanství rozbili. Když
však naši protivníci přišli, hned se postarali o to,
sby se katolík vůbec ani k slovu nedostal. Tu je
dobře vidět, kdo vlastně 40 bojí pravdy, kdo
chce prováděti výstředností bez koatroly blasů
jiných. Nás ovšem útoky takového rázu nezmstou.
Bůh nás chraň před takovou koturou. Všichni lidé

dobré vůle po vyslechnutí surových slov nabyli
tím více přesvédčení, še Jest nuteo, aby se tím

Be organisovali.

Loupež za bílého dme v Pardubi
elek. Před několika dny ubírala se industriální
učitelka -el. Teplá. odpoledne asi k 5 hodině ze
školy v Ohraženicích, kamž dochází z Pardabic
vyučovat. Když přišla do lipových alejí pod zámkem
v Pardubicích, přiblížil se k ní najednou jakýsi
pobuda a tázel se ji na jakousi lhostejnou věc
patrně v úmyslu, aby slečnu zastavil. Slečna se
Opravdu zastavila a nežli se nadále, vytrhl jí ná
silně malou přírační tašku, jakou nosí obyčejně
dámy pro šátek a tobolku, a okamžitě dal se s lu

pen na útěk. Náhodou měla slečna v tašce toIku s obnosem 10 K. Nešli se nad takovou dr
s0etí za bílého dme vzpamatovala, ubíhal již ni
Čema přes luka pod zámkem do města a ač byl
pronásledován jiným možem, který se tu nahodil,
smizel přece v pardubských ulicích beze stopy.

Jak se baví mládeš. V Pardubicíchje
zavedena

že učedníci scházejí se v neděli odpoledne va staro
městské škole a tam za přítomnosti některých oči
telů nebo profesorů ae pěstuje ušlechtilázábava,
předčítání a pod. Mioulou neděli však někteří
učedníci vytahali z lavic kalamáře abavili se tím
způsobem, že je báseli i s obsahem a oken do
sousedních zahrádek. Jeden takový předmět udeřil
náhodou- dlící tam děvče a potřísnil její šat tak,
še byl naprosto zkažen, To není ušlechtilá zábava.

Nestoudnost při plavení kení v Par
dablcích. V Pardobicích pod „Bubenčem“ne
daleko děkanského kostela je plavidlo pro koně.
Ač jsou tam tabulky s výstrahou, že koupání
v tomto rameni Cbrodimky přísně se zapovídá,
přece to tam v létě vypadá, jako by toho zákazu
vůbec nebylo. Na břehu sedí tam po celé odpo
ledne až do večera celé hejno úplných nabáčů
často i dospělejších hochů, kteří tam čekají, aby
buď za odměnu anebo pro zábavu plavili kově sem
přívedené. Na tak frekventovaném místě, kde
přejde svláště k večeru tolik lidí obojího pohlaví,
působí to opravdu dojmem odporným a je to ho
tový paskvil ua policejní zákaz tam zatím jen při
bitý. V Pardubicích není přece policie tak slabá,
aby si nedovedlazjednatirespektuhochů,u nichž
výstražné tabulky nemejí žádného významu.

Tamburašský komcert v Helieich.
Dne 24. t. m. zavítal k nám na posvání zdejší
Odbočky Věeodb. sdružení křest, dělnictva tumbu

raši katol. jednoty z Hradce Králové do sálu p.
Konráda. Koncert uspořádaný vydařil se nad oče
kávání stkvěle přes nepřátelskou agitaci našich
dobrodinečků, kteří dle všeho pokrok vidí v ma
ření uměleckých snah. Vynasnašíme se, aby tak
krásný koncert v čase příhodném se u nás opa
koval. Dostavilo se četně obecenstva z krohů děl

nických i z kruhů inteligence Jednotlivé výkonymistrně secvičeného tamburašského sboru byly od
měňovány nadšeným potleskem. I solová čísla ne

housle, jež brál dirigent dp. Sahula za laskavého,
precisního doprovodu p. kapelníka Holuba,byla
přijata velice vděčně. Zašili jsme věru chvíle
Velmi krásné. Srdečné díky vzdáváme všem tam
burašům, zvláště dp. Sahulovi. Děkujeme vele
ctěnéma p. Holubovi za jeho obratný doprovod
na harmonium. Upřímný náš dík platí al. spolku

ochotnickéma or ráj za do epdivézapůjčenímonia a potřebných příprav. nás překva
pili vítaní hosté z Ostřetina a z Rovně svojí ná
vátěvou. Děkujeme jim sa jejich účast, slibujíce,
že v příhodné chvíli návštěva odplatíme. Umělecký
večírek se dne 34. t m. zůstane nám dlouho
v milé paměti.

Akademie v Bychnověm. Ku. Dze
10. t. m. pořádána zde sborem o
zdařilá pěvecká a hudební akademie ve prospéch
fondu chudých stadujících. Velikou
mají pp. prof. Dom. Traka a p. učitel zpěvu Al.
Provazník. Zvlášť horlivě si počínal p. prof. Trnka.
Především se nám líbilo provedení Foerstrových „Tří
jesdeů“, Fibichovy selenky „V podvečer, Dro
řákovy „Vodníkovy arie“ a Sehubertova guartetta.
Studující Wunseh, Kopecký, Koláček, Vaněk, Říha

a Waozel dobyli si„jn uměleckýmivýkonynadšené pochvaly. M i hmotný depěch byl
stamenitý. Obecenstvo neobyčejně hojným účasten
stvím odměnilo pp.cvičitele i žáky. Pro pokladnu
chudých žáků vybralose ovšemmnohem více neš
lná léta.J elicepotěšenítaksdárným

Beit vom našímpřánímjest,abyvek

sáslubu o sdar

kách ch bylo dále horlivěušlechtilých by horlivě pokra

v Byobmově m. K. Již jeme myslili, 2 náš
milý pšítel mládeže p. professor Chyský si oď.své
povanešené činnosti pokrokové trochu odpočinul a
že zatím sbírá síly k oorému svěžímu působení
na místě jiném. P. profoagor vůsk rád i nyní před
mládeží zablýskne se takovým pokrokem, který

deeinýh ani mnoho námaby ani peněz. Proč by silaciným způsobem: nepořidil pověst muže vynika
jlclho nad všední, tuctové davy? Potkal nedávno
studentíka z primy, hooba zbožného. I zželelo se
ctiteli Komenského a Hasa, že to útlé srdce chla
pecké avíjí se v svěrací kozajce zlého klerikalismu.
Jak jen tu dušičku vyprostit a povzoést k zenitu
moderních pravd? Něco se pro takovou chorou

takhle bude? Klerikalismus přece může celý národ
otráviti, ba zničiti. Ovšem právě v zlaté době
Otce vlasti „zšíral“ klerikalismus náš národ nej
více — a přece jej neotrávil. Otravuje klerikalig
mus náš lid jiš přes tisic let — a pořád národ
nezhynul. Nějak dlouho ta otrava trvá. Ale což
nedokáže-li katolické ofrkov naposledy zkázu na
Šebo národa přece? Proto rychle na pomoc mla

poctivé matky katolické mohly skaziti, A tek po
krokový professor blíže měšť. školy se ohlapce
Paedagogioky zeptal: „Vy se modlíte růženec?
Myslíte, že vám ten růženec pomůže?“ — Pane
professore, předně účty ze své pobožnosti nemusí
žák skládati v ruce intimního přítele židů. My
alíte li, že náboženství jest věcí soukromou, ne
pleťte se do té pobožnosti, ktorá 60 vykonává soy
kromě a mimo školu. Proč pak veřejně zcela dů
sledně neprohlásíte, že neprospějí židům modlicí
řemínky? Nejdřív přece vaše láskyplné srdce
má raditi nejbližším svým přátelům. Ten hoch
dobře ví i bez vás, še sám růženec nepomůže;
tolik však jest přesvědčen, še Bůh pomáhá modlí
címu se člověku rozhodně víc než některý po
krokář. Když jste mu nepřál růžence, proč jste
mo hned sám nepomohl vydatnějším způsobem?
Dovedete pochopiti, čím jest modlitba chlapci
sirotku, jejž chudá matka pradlena namáhavou
prací musí živiti? A modlili se, drabý pane, rů
ženec „lidé daleko osvícenější než jste vy. Měl
byste znáti celou řadu geniů světové pověsti, jimž
růženec nevadil nic v skutečném pokroka. — Jeden
professor ke vší svojí veliké práci (je třídním
v oktávě) nešetří času, ujímá si spánku, aby stu
dentstvo zušlechťoval uměním a aby akademií roz
množil fond pro chudé studující. Druhý však chce
„pomábati“ žákovi odnímáním útěchy náboženské.
A nač by pokrokový professor při dějepise se
smiňoval,kolik alavných mužů se modlilo růženec?
To je líp při vykládání dějin starého věku mlavit
o — Lurdech. — Lehko se pozná, zdař prosplrá
žactvu professor neúmorně pracující anebo který
bledá popularitu dokonce i v tom, že žákům strká
sa krk cbronsty.

I. český spolek pro zvolobu včelař
séví, zahradaletví a chovu hospodář
ského uvířeoctva v Chrmdlmi koná valnou
hromadu v neděli dne 31. května 1908 o 7. bod.
večerní v Chrudimi v botelu „na Bídě“. Pořad:
1. Po zahájení schůze zpráva jednatele, poklad
níka a revisorů účtů. 2, Doplňovaci volba jednatele
a člena výboru. 8. O významu spolku pro rozvoj
jednotlivých odvětví hospodářských. Promlaví de
legát zeměd. rady pan F, Bauer, ředitel zem. stř.
hosp. školy. 4. Světelné obrazy, zaásorňující život
a chov včel. Předvede skioptikonem pan učitel
Klaus a vysvětlí předseda Alois Thama. Ku hojné

návštěvě předsednictvo sdvořile zve. Hosté jsouvítání.

Vojna mení žádný špás. Tak hlásá
vojenská písnička. Ale někdy se zdá, jako by se
převe na té vojně chtělo špásovat. Dostavil se
v Opočně k odvodu poprvé Jos. Řehák z Mal
Sratoňovic dne 26. t. m. Co tu bylo řečí, že ho
vermou k námořním hulánům, nebo k jísdecké
infanterii! Jest totiš tek krátkozraký, že musí
míti při čtení knížku osm centimetrů před očima.
A pak mu chybí ještě maličkost; dva pretynemá
celé, jsou v polovici uříznaty. To ovšem maoho
nevadí. Osm prstů a dvě půlky dělá dohromady
pretů devět, tak že celkově počítáno — chybí mu
prst jeden. A to už se lehko stratí. Ani nejpřfe
nější šikovatel, který vojákům prohlíží každý
knoflík, nepřepočítávávojákům praty; patrnotedy,

žena tomno en poh nárkonkýprsty některý chybí. Mohi-li se 200;

Žižka obratným důstojníkem první hodnostní třídy
a nešel-ji do pense ami tenkrát, když přišel ©
druhé oko, nelze ve příliš diviti, še moderní ko
mise přiřadila Řeháka k Marsovu ceobu a to
8 plnou důvěrou, třeba še skromný mládenec vy
zvával skrosšené nedo své. Řeklima, že ta
krátkozrakost pramio nevadí. Dají ho na tři léta
ke kavalerii — a kůň jest dost veliký, aby bo i
krátkosraký uviděl. Ovšem by byla větší svízel,
kdyby rekrutovi ehyběla celá hlara. Slabé oči a
sefisnaté praty — tot malichernost. Ostataě dom
fáme,že se tomutonovémaobránci vlastina

vojně oči ří Kaprál! totiž dovede vojákům„vytřít srak“ hned. A tak, mladý bojovníče, jea

bal byldlookopoarachon | nojsdjehTaj.yl dlou em| nejsi
únů, kulhavý Tamerlas dělal divy se svým roj

skon vAcii. Proč bysty nemoblsi dobyti slávy



dobřeuplatní. Až ta voje nastane,-můžeš septě
blfdeti tábor opících kamarádů, a až by bouzla
popřátelská. ráns, děvedsž rozhodné poplašné
hvisdnouti va dva (ovšem celé) praty, aby kama
rádi vstali a k obraně re přihotovili. A to bude
teky roshodmě vojemská záslehs. K muzice tě
ovšem nevezmou.

Hrozné povodeň na Cáslavsku. Krutá
bouře rospoutala oe nad Cdslavskemdne 29. května
odpoledne. Poříčí „Doubravky stičeno bylo průtrží
mračen, která z klidné řeky učicila divoký veletok
se všemi brůzami povodně. Šk:dy učiněné v ně
kolika takřka hodinách jdou do statisíců V Mla

žlabů Chutěbořských všecky na břehu stojící
domky, takše:obyvatelé stali se žebráky. V Ronově
odnesla voda p. Hniličkovi, mlynáři, zásobu klad,
prken, fošen a vniknavši do chléva, utopila kolik
kusů hovězího a vepřového dobytka. ldletý hoch
Heřmánek vyběbl s kamarády lovit dříví, byl však
proodem stržen a sabynol ve vlnách. O hrozícím
nebezpečí uvědomění občané Žlebětí, ale někteří
nechtěli uvěřiti, že by mohlo takové nebezpečí to
blítiti. Ba, když voda začala řáditi v panském
mlýně a ořícený strážník vybízel lidi, aby opustili
místa u řeky položená. ještě váhali. A za 10 minut
bylo již pozdě. Co zůstalo v domech, to bylo od
plaveno, zničeno, a obyvatelé sotva že půdou a

A Bcbreiber, sotva uslyšel o stoupající povodni,
spěchal do farního chrámu u řeky položeného, aby
a dp. kaplanem odklidili cennější roucha, sv. oleje
std. Ale sotva vešli do kostela, už voda 8e drala
za nimi; a tak brodíce se po pás, nuceni byli
chrám opustit. Na 2 metry vysoko stála voda
v kostele a sponsty, které ta učinila, jsou hrozné.
Slepě řádila v kolžecí kryptě, proti kostelu polo

vše, co v cesta přišlo. Dravý proud plu plovou
cího dříví zataraajl řečiště a voda.vrazila i do
ist, kde by se jí byli nikdy nenadáli. Vněkterých
domech Babala až do stropu. Velini zle postižení
byli obchodníci v nižší části města, na př.: pp.
Brauostein, Žďárský, Kučera, Čuda, kteří mají
všecko zboží zničeno. V hostinci „na Hrázi“ uto
pila se jistá žena z Mladotic. P. Procházkoví za
topila voda statného býka a koně, kteří se za
chránili jenom tím, že vyskočili předníma nobama
na žlab a blavy vytrčili aš ku stropu. V zahra
dách položených u řeky vytrhány byly stromy a
úly odneseny. P. Kabelkovi, koláři, odneseny
všechny zásoby dříví i botová díla. Škod k ne
apočtění. Jakou silou bnala se voda, patroo z toho,
že vystavěné vábřežní sdi rozbořila. mlýn u elek
trárny strbla, mosty cokrovarský a nádražní jako
bračku rozdrtila. Kamenný most div se nerozbořil
a bude potřebovat značných oprav. Od Žlebů va
lila se voda k Vrdům a Bučicům, kde, majíc ote
vřenější řečistě, zaplavila široko daleko luka a
pole, sanechávajíc všude spoustu. Železničil trať
na lokálce Číslar-Třemoňoice jest silné poškozena,
takže doprava byla zastavena Zvláště utrpěl most
přes Doutravku. I ve Vrdech voda satopila pří
bytky a všecky předeěty volně stojící odplavila.
Ve Zbislaví a níše položených obcích nucení byli
obyvatelé v noci prehati z domů u řeky, rádi, že
zachránili bolé šivoty. Až k ústí svému nesla tato,
tolikrát již na papíře regulovaná řeka sbouba u
zkázu. Hned po katastrofě byla oznámena Škoda
našim poslancům, kteří, říšští i zemětí, za města i
venkov, 8 energií ujali se práce a někteří sami
přijeli se podívat na způsobené škody. V Čáslavi
psk konána byla schůze a usneseny příslušné
kroky. Obracíme se zvláště k pp. poslancům Ša
batovi a Prokopovi, aby na patřičných místech
tlomočili co nejřísněji potadavky k úlevě bídy
tak nutné, Zvláštní chvály zasluhují za záchranné
práce ve všech obcích obětavě konané v tento Čas
svrchovaného nebezpečí slavné hasičské sbory.
Všechna čest takovým pp. hasičům, jako jsou
Ronovští, Žlebětí, atd., kteří bez rozdílu kunfesse
a bez obledu na to, komu pomáhbejí, hrdinné 8e
obětují. Milosrdným srdofm otevírají se tu dokořán
dvéře k prokázání skotků lásky; dárky přijímají
farol úřady a úřady obecní ve jmenovaných obcích.

Příspěvek © pokrokuagrární strany
ne Úáslavsku. V Bilén Podolíčítése oa 95
rolnických usedlostí, v nichž zaměstnání jsou všeho
všudy 4 čeledínové a 1 děvečka. Ostatní hospo
dáři si musí všecko obdělati sami, třeba měli 50
koreů polí a stádo dobytka. Tamtéž chystají se
900. demokraté založiti spolek, jebož členové nesmí
ae dáti nejati pro polaí práci. D.afáme, že mnosí
$ Bich si přes tu ruce podají, až je katolické alu

Z Čáslavě. Za strašlivé bouře dne 38 £.
m., jíš není hned tak pamětníka, udeřij blesk do
kolsy p Smatného, čp. 168 a zapálil ji. Štěstí,že
bylo to za vejsilnějšího lijáku, neboť jinak celá
čtvrt města mohla se ocimouti v plamenech. Jsou
v omé částí domky, stodoly, chlévy akůlny taktka
as sobě nalepěny. Jak přudký mohl býti pošár,

bylo patrno s toho, že baíči ajim Dajoe“ při
k orné prapor seměbraky mělico „ aby

lokalisovali.Pojivke dojmem působilo, žei a če kdyžsami -etří
kadek se chopili, dali se terčem posměchu někte

rých zoámých„dobrodined“. — Příral, který v ce
lén et Šedasěe výloošů střášitvých čhod,“
zvedl hladinu zdejšího podměstského rybníka tak,
jak -od let sedmdesátých nebylo. Velikou škodu

zemky podle potoku Bralenky. — -Všeobecnos
účast vzbudilo neštěstí, které postihlo p c. k. dv.
pan. radu Čanáta, jenž si tu sachoval nejlepší vspo
mloky z dob zdejšího úřadování. Syn jeho Jiří,
slosžící zde jako sástapce důstojnický, sábi 8i na
život. Byl to velmi hodný mladý muž a zvláště
možstvo ho milovalo. Hrdě se hlásil. k českému
svému původu. V sanecbaném Jisté vylíčil příčin
svého skonu, které se dotýkají právě uvedenýc
jeho- vzácných vojenských vinatnosti. Pobřbenbyl
v Praze bez vojenské účasti, ješ by prýna rodinu
byla velmi trapně působila. — Komedil bez konce

o by ze už nazvati stavbu občanskésáložoy.Nyní opět objevil se projekt, sby koupených domů

státu pronajala, a pro záložnu upraven
dům Kopfacbůtzův. Jsou t» jenom nové průtahy,
neboť dá se mysliti, že záložna hospodářská, která
dosud poště mistnosti pronajímala a která k vůli
poště také velkou přestavbu před několika lety
provedla, úřad poštovní jen tak zhola nepustí a
kdyby přece ae tak stalo, pak můžeme čekati boj
dvou peněšoích ústavů proti svbě, byť ne vořejný,
tož aspoň tajný. — Večer „Slavjanekého“ těšil se
značné pozornosti, ač byla obava, že pro odpo
lední bouři bude divadlo poloprázdné. Ale jednak
pověst, jež sbor předcházela, a jedaak slovanská
myšlenka privábily dosti posluchačů, kteří odebá
zeli zplna spokojení. — Při posledních bouřích
bylo rokováno na několika místech o tom, jak
může býti obecní budova a k tomu školu (c. k.
Gymoasium) bez hromosvodu Soad 60 Čeká na tu
přestavbu, která se tábne jako pověstný mořský
bad s konce nemá. — Jeme svědavi, kdy sučně
jiš obláňená stavba lešení k opravě chrámu Páně.
Tuk. jak. se t» dosud vleklo, mohlo by to býti až
na podzim, kdy se vůbec u nás podnikávají o
becní stavby neb opravy, nejspíše aby déle vy
držely (?). Snad by bylo také dobře, kdyby 8e 0
tom spolek pro opravu chrámu Páně dozvěděl, a
kdyby pak počsta byla čilejší agitace. Takhle ani
u členů výbora se nelse dozvěděti pravdy, takto
vlastně se ani neví, kdo a kdy co zadal. Lásky
k věci tím nepřibude.

Z Ronova u Čáslavě. Příteli,proč se
dnes tak hlasitě emějete? — Inu, inu, jak bych
se nesmál! — Tak mluvte. Iou to máte tak, praví
drah na nádraží v Čáslavi ka příteli Před něja
kým časem aagažoval do kanceláře náš £. j. Čs
slavský Pravdomil šaška a nevím, je-li s vesnice
či « města! — Myslíte to vážně? — Inu ano,
šaška a ten má zvláštní referát; dodává totiž ře
pínské správy, „úplně zaručené“ z Ronova n. D.!
Ten podává důkas o tom, že pravda jest jenom
jedna. Neboťjiž čtyřikráte veřejně dennncoval,že
arciklerikálové v Romově pácbají hrozný, policejně
stíbaný zločin. — Na a co se stalo? — Mlavme
po tichu, oni hrají karty a při tom pijí pivo. —
Že mluví pravdu ten čašek, tomu úplně věřím;
neboť vezmobl se na jiný vtip, než na karty a to
čtyřikráte za sebou, a jest to stále jedno a totéž.
Ten podivný tvor mesí míti nějskon horečku de
naociační, neboť to činí jako Apici z povolání.
Jedoou denuncuje u úřadů v Hoře Kutné pp
Calka. Urbana, Šedého, jiody anonymním lístkem
místního p. keplana v Čáslavi, jindy pp. Handlíře
a Hájka pro kolportáž „Štíta“ atd. Inu my obša
lovaní kápneme bes mučení pravdu: několikráte
jeme brali pro zábavu. dle libosti budeme hráti
dále. Ten aogažovaný Košpárek jistě če jest proti
klerikální. Není prý; vždyť onehdy si rozbil ná
prsenku, že jest katolíkem — 8uo prý lepším,
než ti, kteří konají své povinnosti náboženské.
Při tom stoupá na Apičky a křičí ve své domý
Blivosti: Vizte, lidičky, jsem veliký, ale žádný ho

by záložna

plná ústa volnosti a ovobody; ale to neplatí pro
katolíky. Jeden volá, že jim ani oepatří volební
právo. Proč asi? To jest svoboda a pokrok. Druhý
omesuje katolíky v sábavě. Proč? Tu jest ve
jménu svobody. Jiný — a to bude asi náš Kaš
párek, ten má znamenitý nos, který cítí, jako je
zovčík na kilometr cesty, co v kterém bytě se vaří.
Starý jeden Icik Hkával: „Kdo má máslo na
hlavě, nesmí oa slonce“. To si, milý Kašpárku,
dobře vezmi k srdci! A tobě, bytosti píšící zprávy
s Ronova do Čáslavského šurnálu, kladu malou
otásku: Zda ještě se pamataješ ns ony krásné
chvíle, které jsizažila ve společnosti fešného a lu
zosního p. keprála, a kterak nejeden z tvé ap 
lečnosti oynější čelali jete jako hladoví, až pan
kaprál zpit po půlnoci s vámi dal se ve hraní
karet a ti umravňovateléjak jej přímo ohrali
o koranky, když nebyl přijasném vědomí. Snad
si p. pisatel lokálek s Řonova vzpomene; není
tomu ani celých 5 let. Malý rozdíl však jest mesi
brou arciklerikálů a jich protivolků. První hrají
po česku a druzí po maďarsku. Snad drubý soud
se též upomene, jak ve jménu pokrokuas Nový

ro došeb století o půl 8. bod. ráno, mezi tím00
k

s
sde vyprosil požebnání, on — esa orapgutaně BY
zádech, po malé vychásce na vale předměstí stálo
byl saepokojován žesským jasykem: Milost):ne,

jdou domů! Ale k nemožným věcem těžko notíti.
Jiný si pomyslí.: Všdyťani nemobliještě sapo
mesati, jak jsem val ve.slatých náráricích
v oboru bereckém. „A co asi štáb vzácné společ
„nosti, která. v. 7 hodio ráno za reaelénálady zvolá:.
„Jsme my to pokrokáři“ a rate f hlavy klesají
na stůl při alovech„nad Ronovem svítá“.
Iou ti klerikélové dosud svých povinností neza
nedhali. A ten šašek či Kašpárek dává vskatku
přece zaručené zprávy a řídí se pravidlem „0
mrtvých jen dobře.“ Tahlé si zase něcopopleti;
nevíme, zda echválně či nerědomě. Spadl totiž
kočí Kučera s vozu a kolem přejet, zůstal chladnou
mrtvolon. A dopisovatel lokálek do krajinského
žurnálu opovážil se ještě napadnouti mrtvého a
jej zostuditi, že byl opilý, ač jest to naprostou
nepravdou. (Byl snad klerikál.) Kdowi chtěl roz
bíjeti k vůli „pokroku“ všecky stávající spolky.
Besedě zasadil ránu, rozeštval spolek rolnický,
strkal nos du řemeslojků a šivnostofků a chtěl i
Jidomilný spolek hasičů přivésti v posměch bro
madným vystoupením. A ejhle! Strašnákatastrofa
šivelní pobromy „odní objevila se 23. t. m. v okolí,
a spolek hasičů byl probí, který ukázal svoji obě
tavost bez rozdílů a borlivé zastával v pravý čas
svoji úlobu. Nechť aflí a mobutní spolek dobro
volných hasičů! Mužně v před!

Chameleoni na Čáslavska. 8 tímble
Čáslavskem bude míti věda brzy co dělat! Dosud
bylo snámo 82 drabů chameleonů, z nichž jenom
jeden druh v jižní Evropě se vyskytoval, ostatní
až v Asii a Africe. Živí se vesměs hmyzem, který
na lepkavý jazyk chytejí. Teď najednou se obje
vilo několik nových drahů na Čáslavska. Těžko
říci, kdo na tom vinu má, že véda vtomto směru
Čáslavsko zanedbávala, že o nich ví teprr teď.
Možná, že zde byli už loni, Konany byly sice za
"rozličnými účely potulky po Čáslavsko, zvláště
letos záhy z jara, ale to ještě nelesly po Švest
kách housenky, a každý si všímal jen tvorů roz
umných, at už ei patřili na universitu nebo do
blásince. — Je jich zde více drubů, každý vy
padá ovšem trochu jinak, ale chameleoni to jsou.
Některé věci mají společné: lepkavý jesyk, šil
havé oči, na hlavě pyšný břebínek, který po ura
žení hoed naroste; kůže má tu zvláštnost, že mění
barvu dle okolaoatí do červena nebo' do zelena a
z ooaze i do černa. Poněvadž tyto barvy jsou u
nás barvami politických stran, nazývá 80 tento
drah chameleon politický. Do dalšího podrob
ného rozlišování se však pouštěti nemůžeme —
to jest úkolem volné vědy. My můžeme pouze
naše přírodozpytce na některá dosud nám známá
naleziště chameleonů uposorniti, aby už věděli,
kde je mají bledat. Tak na př. ve Zbislavi vy
akytl se jeden, který má tak tvrdou kůži, že si
se žádného ouraza nic nedělá, jazyk tak lepkavý,
že „bere na každého červa“, dokonce i na par
dubský peroík. Koná daleké vycházky a umí
měnit barvu, jak si kdo přeje, jsk ho pohladí
nebo v jakém je ovsduší. V chotusickém vzduchu
všdycky zčerná. Exemplář tento by zaslahovalo
naložit do lihu. Proto jsme se dne 23. května
velice polekali, když rosvodněná Doubravka za
topila celé okolí Zbislavě (ovšem i jiných osad
Da svém toku), že nám ho voda vezme, neboť od
nášela kozy, mosty, nábytek a růsné živočišstvo.
Co bychom si byli počali? Ale, Bobu dík, ne
stalo 8e, a tak jsme rádi, že ho máme. — [v Za
řičanech vypravojí si lidé o jakémsi černém oha
meleonu, který se dal nerozumům chytit a natřít
fermeží na zeleno. Zda pod tim nátěrem může
ještě barvu měnit, kdo pak ví? Jen tolik je jisto,
kdyby se umyl, že černým sůstaze. Podobné svěnti
dochazejí i s Bílébo Podolí. Už několikrát byl
prý u pazderoy přistižen obrovský chameleon,
právě když měnil barvu z tmavé do zeloma. Zdá
te, že jich je sde celé hnízdo; ale že se lidem
velice vyhýbají a před nimi ukrývají, nemobou
býti blíže popsdni. Za to často bývá viděn mladý
chameleon s očima jako ozbrojenýma, s kohoutím
párůstkem. Umí nejen barvu dobře měnit, ale na
akakuje mu i husí kůže, když je polapen. Až ho
ohytí ještě jednou, skusí prý na měm také, zdali
mu naroste znova hřebínek, když se mu arasí.
Podobá se velice karikataře omoho volného my
alitele, co sde po celém okolí rozdává sadermo
„Havlíčka“, až 70 výtisků pro jedeotlivou. osadu.
Ještě že to je zadarmo, to je tak přiměřenácena.
Však už bylo na čase, aby lidé trochu shloupli.
Čeho moc, všecko škodí“, i kdyby to moudroat

byla. Aby to tedy s námi špatně nedopadlo (pro
tože pomalu v každém čísle bude mudro), veledach
Volné Myšlenky usnal včas za matné lid trochu
sbíbit. Všecko na svété je k něčemu dobré. Ti
chameleoni jisté taky. Jen aby nám tady novy
bynuli! Švestky máme obaleay housenkami, ale
takhle dlouho nebudou. Zeleň jejich bude zachrá
něca a knedlíků bude moc. Ať ne námteď někdo:
ve střední Evropě rovná!

Z Potéh u Tapadel. Die proskakujících“
zpráv má býti uspořádánaschůzep. sgrársího |
poslance Kubra buď v Potěbách neb Bračicích.
Jelikož aci předmětem jejím bude jednání o po
skytouti nutoých úlev v brosné pohromě, bylo by

odno, aby naši voliči se otázali, jak daleko
pokročila zemské všeobecné pojišťovny, |
která zrovna kříčí po ařízení. Jes: to přece také *
bodem programu agrársího | zašcho a'r tom by

se obě strany: brsy abodly, třebas přes hlavy



Jistých osob. Těšílhy nás velice náhled našeho

Peace zvláště nymí po volbách do baakyvet. ©

Zvěsti = Kutnohorska, Strašliváži
volnípohroma, uvší Podoubraví,způsobilai u
nás hrosných škod.Krupobití rozbilo mladé obilí,

zvláště ozimy a řepku a příval za ním se s nebehraoucí zaplavil ožené pozemky a s těch,
které výše leží, odnesl ornici is osevem. V Kutné
Hoře zvláště těžce byli navštívení zahradníci, kteří
stojí nad zkázou kolikaměsíční práce s vyhlídkou
na budoucnost beznadějnou. Také obce Sedlice,
Kaňk, Hlízov, Malín volají zoufale o pomoc. Panu
poslanci naskytá me tu příležitost, aby avě sliby
uskutečnil. — Posledně otřela wo svým snámým
způsobem očleny okresaf školní rady pověstná
kolínská „Česká Štráž“, vyjímajíc ovšem pochopi
telně p. místodrž. radu a okr. hejtmana. Ato vše
proto, že okresní školní rada schválila, aby se

děti zúčastnily„rodů církevních o dnech křížových a o av. Marku. Spílá tomu „klerikalismn“,
když ale z osad více neš dvě hodiny vzdálených
musi putovati děti ovang. k vyučování koafir
mačnímu a když tím stráví celó dny, zameškáva
jíce vyučování, to je velmi správno... Fariseové|

Z Káceva. V den sv. Jana Nepomuckého
konána byla u uás veřejná echůze, na které řečnil

R sekretář Mužík z Hradce Králové. Shromážděníylo obrovsky četné, prostranná místnost radniční
byla přeplněna, lidé stáli na chodbách, v postran

eb místnostech, na schodech a venku. Řeč p.
sekretáře Mužíka „O právech lidu českého a své
pomoci“ setkala se s plným porozuměním a nad
šením všech přítomných. O nějakém odporu se
síran přítomných eociálních demokratů a agrárníků
nemohlo býti ani ředi; řeč referentova upoutala
a uspokojila mysli všech účastníků schůze, kteří
při plném uvědomění a vzdělání nejsou dotknoti
otravným dechem pokrokové nevěry. Schůzezůčast
nila se městská rada s p. starostou v čele, úředníci
velkostatku císařského, pp. učitelé z celého okolí.
Veřejné shromáždění toto jest mezníkem v soci
úlním životě kácovském, kde katolíci počali stavěti
bráze proti hrozící skáse mravní i bmotné.

Z Ronova nad Donbrevkom. Kato
lický spolek „Rovnost“ za přispění bratrského
epolku čáslavského pořádá dne 14. června 1908
v hostinci p. Jos. Vávry v Ronově divadelní před
stavení „Zachycenproudem“ od Dra. Fr. Hermanna.
Jest to drama silné konstrukce a hluboké myšlenky.
Čistý výnos věnován bude poškozeným živelní po
hromou ve farnosti ronovaké. Dobrým duším na
skytá se ta příležitost pomoci v bídě a proto
lze doufati, že nalezne spolek hojně příznivců a
podporovatelů.

-Z Týniště m. Orl. Dne S1. t. m. pořádá
čtenářeko-ochotnická beseda hudební večírek, jehož
čistý výnos bude věnován ve prospěch poučné vy
chásky žáků měšťanské školy zdejší. Při tomto
večírku laskavě spoluúčinkovati budou: Pí Magda
Moravcová, sč. Anna Divišová, p. Jaromír Nég|,
Virtuos na podálovou harfa a p. Jaroslav Wein
furter, virtao8 na lesní roh.

Budé balladistické dostáveničke
v Helieích. Někde pochopují socialisté volnou
lásku až příliš volně. U nás jedna tovární dělnice
přinesla lístek jistému obchodvedoucímu, v němž
mu vyznala lásku a vyzvala ho na dostaveníčko.
Mladik se dostavil na určené místo; ale stalo se
mu neštěstí. — Šlo se ku tak av. „Černému
kříši“, kdež vyskočil jiný Junák, Adolf Kroutil,
zpříkopu, udeřil onoho obchodvedoncího kyticí
s trávy přes oči, povalil ho na zem atak ho
ztýral, že oblek mu celý zakrvácel. — Obžalovaný
při výslechu tvrdil, že byl oním mladíkem dříve
napaden, Čemuž vyšetřující soudce nepřiložil
z dobrých důvodů žádné víry. Napadený sdělil,
že, když v bezvědomí v trávě ležel, byla u něho
provedena „kapesní prohlídka“; odcizeny mu pe
píse. — Zkrátka byla tak trochu odůvodněna
slova, pronešená o letošní valné hromadě „Živnost.
společenstva“, že člověk jest „vyvioutější svíře.“
Vádyť na př. praporečník Václ. Kmet jest ve vě
zeni na 09m měsíců pro krádež, Fr. Kašpar od
sousen na 5 doí pro zpronevěru sebraných pří
spěvká. Ukončí to nyní aféra Kroutilova? Tohoto
člověka připravoval socialista na důvěrníka stravy !!

Různé zprávy.
Odpověď Vídni. Národní Rada Česká

v souhlasu Národní Rady Moravské scela prárem
vyzývá české lidi: Nesúčastniti se nijak jabilejního
průvodu v pásilnické a slovanskou většinu v sou
státi Habsburském urážející Vídai, jelikož na těžké
vrátky českého národa nelze v zájam národní
brdosti a. důstojnosti odpověděti jinak, při čemš
sároveň doporučuje Národní Koda Moravská, aby
ti, kdož se mípili účastniti průvodu vídeňského,
účastnili se Jabilejníhu průvodu:českého v Praze,
až přijede Jeho Veličenstvo do Praby, na oslavu

jobilea tobo- uspořádaného. Dis tokotu ozhodnatpesáčastní se nikdo tedy z.károda -českého v Čs

síchveky Inýbrž český lidnáčnataj ze jabllejníoslavy v Praze.

Antikvánní:
knihy

„kopaje

a ve velkémvýběra má na skladě:

. Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a sávod hudebol
v Bradel Králové.

(Bývalý závod Poapíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady umožňují
o je jeh P vyřisování objednávek

návod jejeho ješté téhož dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jizdních řádů.

rárnící jíš ovým stonpemcům po
máhají Ovšem zatím svým bohatším pohlavá
rům. akce jsou hezky obchodnicky rozděleny,
Sterobergovy „Lidov. listy“ napsaly: „Soěm krá
lovatví českého není ješté svolán a agrární pání
poslanci dělí se již o fankce. Ovšem, že jen o
funkce placené. Nejprve zajišťují si na místo dosa
vadního jednoho dvě místa v zem. výboru, na něš za
sednou poslanci Žďárský a Kubr (s dietami 16.000
K). Náhradníkem bade B. Novák (as 3000 K) —
Do ředitelstva bypoteční banky (2400 K) vyslán
bude poslanec Kotlant, jemuž vyměřena zvláštní
remanerace (proti stan.) Ústředníhospodářské jed
noty (3000 K). Sinekurou v ředitelství zemské
baoky (2400 K) odměnén poslanec Melbuba. Kubr
složí předsednictví zemědělské rady, kteréž při
padne v úděl Chaloupkovi z Lible (as 10.000 K),
jenž za to vzdá se mandátu v říšské radě, kde

ro nezpalost němčiny není vic platen. Poslanec
Švehla obdrží bonorované místo (5000 K) před
sedy — Tiskařského a vydavatelského družstva
agrárního. Předsedou Ústřední jednoty hosp. 8po
lečenstev (5000 K proti stanovám) jest poslanec
Dvořák. — Poslanec Prášek, jenž následkem po
eledních událostí v nejbližší dobé odejde do sátiší,

máhá se strana agrární místa odborného předoosty
v mio. orby (16000 K) pro poslance Staňka, bý
valého obchodníka se syrečky, a ponechátí křesla
ministerského pro kandidáta klubem jmenovaného.
Všechny ostatní neplacené a čestné fonkce poue
chává strana agrární bishovolaě poslancům stran
drahých.“ — Patrno tedy, že agrární hospodáti
jsou lidé velice obratní. Jenže sami řadoví vojáci
seleného regimentu mají tváře stále kyselejší;
jsou to arláště rolníci chudí, kteří by nejvíce po
moci potřebovali a přes to vidí, že sabvence a
diety rosdělojí se výhradně rolníkům bobatým. —
A hospodářství sgrárnické v Ústřední jednotě čes
kých Raiffeisenek? Hodně drahé! Za minulý rok
vyplaceno bylo jen úřednictvu v Ústřední Jednotě
všeho všudy 188 tisíce 868 korum. Páni vý
boři a představení shrábli 12 tisíc 257 korun jako
cestné. Tolik rolmictvo české vyplácí úředníkům,
kteří o posledních zemských volbách jezdili po
okresích a agitovali pro zvolení agrárníků do
sučmu! Celkové náklady správní obnáší 187990:60
K. Není divu, není-li rolnictvo české s takovým
stavem v Ústřední Jednotě spokojeno.

Německá kuitara v Karlových
Varech. Čechové uspořádali v Karlových Varech
v Besedéě dne 24. t. m. důvěrnou echůzi, na níž
se mělo rokovati o vnitřní úřední řeči. Sotva
však promluvil český řečník několik slov, počali
Němci besední dům bombardovati kamením; d 
cela i « revolverů atříleli. Ani jedno okno ne
aůstalo ušetřenu. Policie vytiskla účastníky zma
řené schůze mezi německé fanatiky, kteří dorá
želi holemi a kamením na české blavy. Jaké
důsledky z toho odvodí Čechové, jimš není svc
bodomyslnosta ryzl vlastenectví prázdným slovem?
Budou snad dále pomábati německým Francům
utlačovati. svobodu katolictva a to j českého?
Sděloje nám jeden kněs, že v Čes. Besedě v Karl.
Varech též všecko není úplné sdrávo. Beseda ge
má co nejopatroěji vystříbatí všeho, co by Čechy

Besedy, aby ae záčastnil zábavného večírku, byl
přivítán jarmarečním výstapem, jímž sesměško
véni ducaovní a jeptišky. Myslíme, že nu půdě
tolik horké mají roálo časn k vymýšlení podob
ných málo vzdělavacích extravagancí. Zbytečným

raanickým drážděním by česká věc nabyla máloposily. Přesto všecko ovšem zvedáme v zájmu
národním, v sájma lidskosti důrazoý protest proti
tém „kultarníkům“, kteří chtějí vésti boj proti
naší národnosti způsobem africkým. Čechoré, Ru
sové a Poláci sanášejí ročně do Karl. Varů milli
ony. A tu vabuzuje podiv troufalost německých
vsteklivců, kteří tak brotálním způsobem napadají

náníky kmene toho, z jehož peněz velice
ohatnou,

83.000 vídeňských dětí školníchkojdo

80 prostřed členů císařské rodiny, ministrů, po
slanct, atd. Mocnář pomoráě naslouchal, děkoval,
mezi děti vstoupil a dr. Laegrovi avlášť podě
koval, který dal podnět k uspořádání bolda. Při

1200 případů nehed a onemocnění.
Čeští poslamel se přesvědělii, ženení

Školy „Komenského“ ve Vídni německy neuměli
s proto že nelze Školeté 'aděliti prává veřejnosti.
Poelhncikatolnárodnístranydr.Stojan,dr.Borský,
Záruba, Prokop, Pillieb, Šabata, Kadičák a Slovincí
Žitaik, Jaglič 21. května navátívilí školu „Komen
ského“, při čemž dr. Stojan zkoušel z náboženství
8 posl. Kadičák z jazyka německého; výsle tek
byl velmi dobrý.

UOprávněnost konfossijního vymče
vámí dle prohlášení uherského ministra vyučování
br. Apponyiho (při rokování o rospočtu -v uberské
sněmovně) aznávají i nejliberálnéjší politikové.Týž
ministr při této příležitosti vyslovil se proti roz
luce církve a státu; taková rozluka nutně by vy
volala občanskou válku. Vida, i v Ubrách mají
zdravé nábledy, jen kdyby nebyli sešněrování ži
dovskou kasajkou.

Nedejme se! Hajte a domáhejtese jazy
kových práv na všech drabách etátních i soulkro
mých ve všech osobních i písemných styelob! Ne
trpte na drahách nejmenšího bezpráví jasyka če
ského! Sta našich stodovaných lidí nemohou se
existenčně ncbytiti, zatím co úřednická místa při
úřadech státních, hlavně pak při drabách, přeplnéna
jsou Němci. Dobrá polovice jich byla by nemožnou,
kdyby naše české obecenstvo, naši obchodolci a
závody dbali více svých povinností národních a
nejednali se žádným státním ani soukromým ele
voičním úřadem ani ústně ani písemně jinak než
česky. Ve styku ge železnicemi, jež jsou hlavním
semeništěm germanisace, podávejte všecky zásilky
jen česky vyplněnými nákladními listy, jež do
všech stanic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
musí býti přijímány, od svých dodavatelů šádejte
a přijímací list, návěští o došlém zboží a žádný
tiskopis jinak než česky vyploěný nepřijímejte. Na
cestách, at je to kdekoliv v zemích koruny české.
vždy jen Česky o lístek žádejte a jinak než čenky
8 personálem, ať je to přednosta, jiný úředník neb
konduktér, nejednejte. — Všechny přípisy na ata
nice i ředitelatví, ať jsoa to reklamace, kvitance,
stížnosti neb žádosti, buďtež jen Česky podávány a
české vyřízení jejich stížnostmi na ředitelství vy
nocováno. Žádejte rovnět, aby protokoly sepiso
vané při poškození zboší neb podobných příleži
tostech byly jen desky sepšány a odepfete podpis
na ně, nebylo-ti žádosti té vyhověno. Tímto vyz
váním „Našince“ má se říditi každý český človék
a ovoce by bylo brzy všade znáti.

Židovský tlok mad delegaci. Předseda
rakouské delegace dr. Faks s křesť. sociály pro
jevil rozhořčení nad tím, že usnešení společné
minister. kofereoce o zvýšeníplatů důstojníkům atd.
sděleno bylo židovské „Neue Freie Presse“ a
burse, kdežto jemu jako předsedovi delegace dosud
u tom nebylo nic známo. Tak jest ve vážnosti naše
delegace! Žid musí vždycky všecko dříve vědět.

Zástupcové rakouských sloran. ná
redů v Petrohradě. 25. tm přibylido Pe
trohradu poslanci dr. Kramář, dr. Hribar (Slo
vinec).dr Hlibovicki (Rusía), dr. Markov (Starorua):
a 15 jiných zástupců olovanských, aby se poradili
o všeslovanském sjesdu, jež se má r. 1909 konati
v Rasko. Uvítání sújastnili se přední členové
státní rady a dumy.

Maďarské otrokářství. Jakmileukáže
Slovák uherský jea trochu vlasteneckého uvádo
mění, vzdělání, již jest stíhán jako bořič. Výčepy
slovácké při kongamních spololch,že v nich Slováci
pěatojí více vzdělání než ulkohol, jsou pronásle
dovávy. Došlo také na uvědomělé rychtáře. Ondrej
Haláček, rychtsr ve Velčiciach, Michal Meravý
Galovsky ve Zlatovciach, Ondrej Petor v Kocha
novciach a Ondrej Strecha v Zemanskom Liesko
vom byli zbaveni svého úřadu od hlavního služ
ného trenčanského, poněvadž volili kandidáta slo
ven. dra. Štura a tím prý dali oběsnům pohoršení.
Tak míoí slušný nadélatí s rychtářů slepé otroky
své státní jdee. Za rychtáři pronásledování jsou
kněší. Dolposučanskému faráři Janu Klucboví za
to, že hlasoval pro Slováka, dal nitranský biskup

| Bende důtku. Žato Andrej Cvinček, kaplan v H.
Suči, přeložen do Zakopči při Čači. Smutoýe
sjevem v mnohých diecesích jest, že odcizen jest
biskop svému kočžstvu, že mesi biskupem s
kněžetvem stojí maďaronské úřednictvo, oa jehož
pokyn a vikoliv ve prospěch církre a věfících,
Jest kněžstvo slovenské přehazováno a pronásle
dováno.

Nervesita na drahách. Od20.t. m.ne
všech rakouských drahách omezeno jest užívání
sigoálů parních plšťal, ješto prý otupuje a obtě
Šaje. Tak jsou úplně odetranény signály před od
jezdem vlaků. Při vjezdu do stanic, před zastáv
kami a při posnnování vozů bude dáváno soamení
jen v případech, kdy tobo budetřeba se zvláštních
ohledů bezpečnostních.

Amerika uš neláká.Lonizaprraíčtyři
měsíce ryjelo do Ameriky na 380.000 lidi, letos
jen 1'6.000. To pociťují blavně německé dopravaí



společnosti, které činí konisurenci svlášť italským,
gaišívše převozní cenu z ltajle db Ameriky za
jednoho vystěhovalce na 10 dellarů (44 K).

Jubilejní ponf Moravanů doŘíma.
Odjezd s Broa a s Vídně 6. října, návrat 19. října.

y pvutní se jiš rozesílají přiblášeným,
jejichž počet denně roste. Přihlášky přijímá du
chovní vůdce pouti vdp. Leopold Kolísek, farář
v Předklášteří u Tišňova.

Pouť de Lurd. Na farní úřadydochásí
rovolání k pouti do Lurd a to německé | české.
odepsání jsou mimo. jiné vedpp. Megr. dr. K.

Landsteiner, prelát v Mikulově, a Msgr. dr. Stojan.
Poněvadž dostávám přihlášky také na pouť do
Lord a sám této ponti letos nemohu podoiknouti,
-obrátil jsem 8e písemně na tyto vadpp. a oba mi
odpověděli stejné, že totiš pouze svolili, aby jména
jejich byla na provolání, sami však se pouti ne
sáčastní; z tobo důvodu nemohu německého
vedení pro České poutníky doporučiti. Leopold
Kolívek, farář v, Předklášteří.

Vdovám počlenech Zemské jednoty
soukromých úřadníků v král. Českém.
Na paměť patnáctiletého trvání Jednoty zřízeno
v ní podílení chudých vdov po bývalých členech.
Dary po 40 K uděleny budou dne 13. srpnu ta
kovým vdovám,jejichž manželébyli alespoň6 let
členy Jednoty. Žádosti opatřené dokladem o sku
tečné chudobě buďtež zaslány nejdéle do konce
června t. r. kanceláři Jednoty svrchu řečené
v Praze II., Myslíkova ul., čís. 4. Vdovy sídlící
v mistech, kde se valésá odbor Jednoty, podejte
žádosti své prostřednictvím tohoto odboru.

Valná hromada Ústř. Matice Škel
ské. Téměř současně, co Němci v Karlových
Varech podnikli zařivý svůj útok na místnosti
slovanské besedy a osvédčovali výši své kultu

ae oken, konala se v Praze ve vší tichosti důstojná a přece velmi význačná schůze,
valná hromada spolku, kterému v přední řadě
přiznáu úkol odrážeti výbojné plány germanisační
a zachraňovati před poměmčováním tisíce drob

ných českých doší — Ústřední Matice Školeké.elná hromada ta konána za velmi značného ú
častenství všech českých kruhů pražských i ven
kovských ve dvorané Měšťanské besedy a podá
vány byly při ní výroční zprávy Ústř. M. Školské,
z nichž seznati lze, že tento nejdůležitější náš
spolek národní vydržoval v r. 1907 celkem 116
ústavů vzdělavacích, a to: dvě školy střední o 16

třídách, 60 škol arom o 183 třídách a 54 opatroven o 72 odděleních. Na všech těchto ústa
vech vzdělávalo se řečí mateřskou 12.626 českých
dětí a zachraňovány tak tyto tisíce Českému ná
rodu. Také cifry o příjmech a vydáních Ú. M, Š
jsou zajímavy. Tak obnášel celkový příjem Ú. M.6
sa rok 1907 celkem 784 tialc K, celkové vydání
772 tisice K. tedy cifry opravdu úctyhodné. Pro
další vývoj Ú. M Š. charakteristickými jsou čísla
uvedená v rozpočtu příjmů a vydání matičních na
r. 1908. Vykazuje se tu jistý příjem 142831 K,
vydání 999.380 K, tskče národu českému jest u
braditi sbírkami pro Ú. M. Š. na rok 1908 velmi
značovu sumu 856.549 K. Obšírnou správu o vý
voji a stavu školství matičního, jakož i o událo
stech, jež Ústřední Matici Šk. v uplynalém roce
správním potkaly, podával náměstek starosty pan
dr. Jar. Pospíšil; i byla zpráva ta přijata s apřím
ným potleskem. Po něm jako delegáti promluvili:
člen p sněmovny p. dr. Mattué, který vele
bil práci Úetř.Matice Šk. a výsledky, kterých
docílila; p. prof. Papíroík z Brna, jenž tlumočil
díky Moravy Ú. M. Š,p. dr. Pluhař z Moravské
Ostravy, který jménem Čechů hrašovských vzdal
diky sa podporu, již Matice jim poskytla poste
vením školy v Hrašově, pak p.dr.Štejskal z Duch
cova, dr. Černý ze Žižkova, p. poslanec Důrich
« Kláštera u Mnich. Hradiště, p. poslanec Aufž,
redaktor Pachmajer, který poda: řadu cenných
návrhů, jek příjmy Ústřední Matice Školské roz
množiti. Ku konci valné hromady provedeny dc
plňovací volby 16 členů výboru. Omluvné přípisy
a blahopřejné projevy k valné hromadě Ústř. M.
Šk. zaslala celá řada vynikajících osob českých,
mezi jiným mibistři dr. Pacák, dr. Fořt, dr. rytíř
Banda a dr. Fiedler, místodržitel hrabě Coudeu
bove, přísedící zemského výbora, dr. Škarda, dr.
baroa Pražák, „Komenský“ ve Vídni, „Skoleké
Matice“ v Brně atd. Referujíce o krásném výsledku
valné bromudy matiční, jakoš i o úspěších, kte
rýeh dosábla v uplynulém roce správním, nemáme
vroucnějšího přání, než aby veřejnost Česká na

mínala oa mi právě dnes v době pohnuté a pro
áš národ tolik důležité. Budiž heslem každého

a: „Obětujme vše pro obrapu národní, jíž
v čele stojí ÚstředníMatice Školská!*

Podobluna„svobedomysliných“
Němců. Nár. listy“ dne 21.t.m. napsaly: „Lži
liberální listy německé drší se suby nehty aféry
Wahrmundovy, aby přivedly trochu vody na mlýn
těch německých stran, které se vydávají za savo
bodomyslné, ve skutečnosti věsk jsou nejboršími
Řovinisty, což se ukazuje za každé příležitosti, při
aiž běží o práva národů neměmeckých. Podobná
aféra, jako se nyni odehrává na ur sersitě inápru
6bá.pro profesora Wabrmunda, odehrála se před
dvěmatetyan-anivorgitů-+ Sb-Hradek
byl 2; universityodstraněn půmeoký- profesor,
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protože vydal brožuru. Byl to professor mathe
matiky dr. Friechanf a brošara se týkala vedec
kých sásluh jisého profensora, Edv. Richtra,který
přednášel seměpia a vynikal, jsk dr. Friechanf ve
své brožuře dokázal, nebýva:ou neznalostí před

nacionáloí Němec a úblavní odpůrce Slovinců,
kdežto dr. Frischauf ae ke Slovincům choval přá
telsky a jako horlivý alpinista byl snimi stále ve
styku. Protože dr. Frischauf se nesníšil k hano
bení všeho, co jest slovinské, ale dovolil si od
haliti nepatroou vědeckou cenu nacionálního pro
fessora Richtra, jeboš význam političtí přátelé
přeceňovali a když r. 1905 zemřel, chystali se
mo postaviti pomník, nastal popiach mezi nacionál
ními německými professory, který skončil tím, Že
dr. Frischaof dne 19. září 1906 dán předčasně
do výslužby. Slovinátí říšští poslanci interpelovali
tehda ministra vyučování, dokázali, že v brožuře
Frischanfově nebylo slova nepravdy, že Richter
byl opravdu tak chatrný geograf, že sama vláda
byla nocena r. 1906 odstraniti ze škol učebnici
zeměpisu, Richtrem sepsanou, ale ministr osvěty
Marcbet nehnul brvou a na slovinskou interpelaci
neodpověděl podnes. Dr. Frischauf měl ovšem
jednu nevýhodnou vlastnost: nepatřil k táboru
německých liberálů. Aféru tuto připomíná v Čas
lublaňský „Slovenec“.

ofotografováno čisté nitro despotických farizeů.
V zájmu výbojné politiky pokrokoví Němci zradí
homaoitu, aradí věda a primitivní zásady sprave
dinosti bned. A německému bumbugu, bezcitným
ubíječům svobody přislubovalo ochotně naše stu
dentatvo. Přislohovali by také němečtí buršáci
v podobném případě ochotně studentům českým ?

Mornzálky ušlechtilé či rybízuu nás
dosud neumíme po zásluze ocenit. Považujeme naši
meruzálku za mlsku pro děti neb bračku pro mi
lovníky zahrad. A přece není výnosnějšího keře
nad rybíz. Keř meruzálkový u nás všude se daří
dobře, má každý rok ovoce, jež jde na odbyt buď
čerstvé, neb na víno zpracované Bedobře speněší.
Netusíme u nás, jak bychom výnos ovocných sadů
zdvojnásobili, kdybychom všude pěstovali meru
sálku. Zejména se výtečně osvědčuje do nových
sadů jako meziplodina. Když Boučasnése štěpy do
řad mezi ně j do mezer vysadíme keře rybízovéa
srstkové, docílíme již třetím rokem takovou sklizeň
bobulí, že se náklad bohaté zúročí a umoří. Než
stromy počnou rodit a korany zhoustnou, meruzálka
bradí náklad na sad, načež vymírá, když bylabo
batě zaplatila náklad i trochu toho okopání a po
hnojení. Řádně-li se ošetřuje a bnojí účelně, rodí
16 20 let bohatě, tedy právě po doby, kdy by
sad jinak užitku nedal. — Radno jest tedy pě
etovat u nás ušlechtilou merazálku v sadech isa
bradách.

KRčemu so hodí starý papír. Ve
mnobé domácnosti povaloje se po koutech všelijaký
sterý papír, v němž bylo zboží zabaleno, ostříšky
lepsnky, kornouty a sáčky a p. Takových odpadků
Ilse velmi výhodně použiti k výrobě papíroviny.
Za tím účelem se v hrnci svaří, přidá se něco
klihu, vše se rozmíchá na kaši a vyleje na plech
nebo plýtkou mísu, kdež necháme hmotu zchlad
pout. Roxzválíme-lipapírovinu na desku asi centi
metr silnou a vysušíme-li ji pak důkladně, hodí
se pak velmi dobře za vložky do bot, na zátky
do nábojů. Dokud je měkká, dá se zpracovatima
růzcé kbelíky a formičky a vůbec hodí se ke všem
účelům, k jakým papíroviny se užívá.

„Křesťanský Organisáter“, kapesní
kalendář katolických organisací českoslovanských,
vyjde ke konci září (III. ročník). Objednávky
bromadné A 80 bal. přijímají se do 20. čerzence
na adresu: J. Polák, Hradec Králové, Adulberti
num. Letos bude dána ke kalendáři premie —
nástěnný obraz + biskupa Edv. Brynycha. Poz
dější objednávky badou vyřízeny jen potud, po
kud zásoba stačí.

Na sociální kurs v Hradel Králové,
jenž so Ronati bude ve dnech 12.—19. července,
dobrotivě věnovali soc. knihy a brožury: vldp. K.
Kotrbelec, farář v Pouchově a Benediktinská knih
tiskárna v Brně. O další příspěvky prosí jedna
tel J. Polák, Hradec Králové, Adalbertinum.

———

P te trpí ivyŠEL
úřad vo

(Zasláno.)
Vshledem k odhlasované a v šlních Národ

ních Listech uveřejněné resoluci, kdese protestoje

pot jednání dochovní správy zdejší, ktará sem dvaráte pogvala missionáře z řádujesaitského, dovoloji

si podati následující vysvětlegí takto písemně,poaěvadě mi vo schůzi nebylo dopřánovysvětlení ústního:
1. Jako drahé ny mejí své mlosionáře

nevěry, ktéré ai som volejí ne jednou se dlouhou
dobu, ale mnohokrát sa rok, tsk má duchovní správa

tomu, že je tak duch, správám nařízeno.Kdyš svoboda,
tedy svoboda pro kašdého. Jací missionáři se mojí
volati, roshodají okolnosti. Dpp. kapucíni jsou více pro
venkov, s pp. redemptoristy jsem vyjednával, nebyli
všsk k disposici, požádal jsem tedy pp.jesuity, kteří
působí v přečetných městech českých i moravských.
Za způsob, jak svůj úkol vykonávají, nenese duch.
správa zodpovědnost.

-8 Duchovní správa novopacké nikdy nebylaproti pokroku a vzdělanosti. Žádal jsem v tom obleda
často více, než zástupoové uditelatva; nemobu všsk
spstřovati pokrck v atheismu, jaký šÍŤÍ v našem mě
sté sociální demokracie a Volná myšlenka, s nimižse
nyní k mé lítosti spojil i starosta města p. Jindřich
Záhojský. Vůdčí hvězdou sůstanou mi slova čestného
měšťananovopackéhoDra Riegra: že sthoismue je
neštěstím národů velikých a tím více ma
lých, jako je národ český.

3. Sdělil jsem již ústně p. starostovi Zábajské.
mu, že je mým vroucím přáním, šíti v poměra přá
telském s občanstvem, aby se neopakovaly ty smutné
zjevy s dob minulých, a také s naším vinsteneckým
učitelstvom, mesi nimiž jsou mnozí, jichá si na výsost
vážím, avšsk máme zároveň právo dádati umíročnost
i na druhé straně a protestujeme tudíž i my proti
tomu, aby kněžetvo, kteró má téměř dvakrát tolik
stadií co učitelstvo, ve schůsích učitelstvenmspořáda
ných bylo tapenou ze škol vylučováno. Vyučováníná
boženské ve škole, jak sami uznáváme, potřebuje mnobé
reformy, k níš také zajisté dojde, ale protestojemo také
proti toma, aby pod rouškoa volnosti už ido obecné
školy se zatahoval atheismno. Řídit: se hodláme ústy rus.
filosofa Tolatoje, který pravil, že dítěbez náboženství
je jako květina bez kofenů, ašádámo tudíž také i my
své poslance na říšské radě, aby vší silou s0 opřelí
snabám po škole volné, beznáboženské. Známe dobře,
že v programa volné školy jest vyloučení nábošenství
ze škol, a proto také nechápeme zační resoluce novo
packé, kde se na jednom místě mluví o „vyučo
vání náboženstrí na základě mravouky a
zdravého rozumao“, a nadrohé straněce vyzývají

vysvětlil jasně a určitě pojem volné školy, jak jsem
o to na schůsi marně žádal navrhovatele pane Dra
Matyse, předešlo by se mnobým nedorozuměním a také
— nedůslednostem.

V Nové Pace, 26. krětna 1908,
Jos. Vemeočii,

farář.

pkvsl00 DÍNESYDÍ
Takový jest název spisu
Dra Jos. Samsoura,

který vyšel jako 4., 5. a 6. čísto „Časorých Úvah“.
Tento v ý spis lí mmohofaata

stick 11 Před „ jimiš jest nespravedlivěna a.
Jadrně, s pravou odbornou znalostí pojednává

zde spisovatel o vsniku, povaze a účelu inkvisice
církevní, zvláště pak © inkvisici 6 do
týkaje se též kruté nesnášelivosti církve Intherské
a kalvínské.

Štran 68. — (ena 24 hal. íranko.
Při hromadných objednávkách značná slova.

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvak“
v Hradoi Králové.

i
; dnem 1. dubma 1908 počínajíc.

Ztráta jakákoliv
“ “ »
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KaArtounu
INnolinu

obdrží dobré zaměstnání v

nově vystavěné tkalcovně.
Mzdy slušné, pracovní doba

Zve své pány akcionáře ku

která konati se bude

v sobotu 13. června t. r. o půl 11. hod. dopolední
v zasedací síni vlastní bankovní budovy.

Program:
1. Návrh na zvýšení akciového kapitálu o K 2,000.000, tedy na

K 6,000.000.

2. Změna $ 6. stanov, souvisící se zvýšením akciového kapitálu.

Platně hlasování ve valné hromadě může se súčastniti dle $ 13.
stanov každý akcionář, ktetý své akcie nejdéle do 5. června t. r. inklu
sive u pokladen ústavu v Hradci Král, neb u filiálky v Semilech složil.

Správní rada.

1Ohodinová. Nabídky přijímá

kalcovna bavlny
v Jaroměři n. Labem.

Duch katol. obnovy. +s zs zmzm
Sbírka úvodních článků Obnovy. Stran 722, velká 8*, cena 4 K franko.1.K U

Do Hradce Králové i okolí!
Dovoluji si uctivě oznamovati, že převzal jsem od p. flktora Čejty

V sklad uhlí a dříví nalezající se v Plotištích m. L. u vladaktu, a povedu
obchod týž na dále pod firmou

Václav J. Morávek, se Viktor Čejka,
obchod a sklad uhlí = dříví v drobném | ve velkém.

Na skladě budu míti stále hojnou zásobu všeho druhů uhlí i koksu
| . pro domácí i průmyslovou potřebu, jakož i palivové dříví laťkové i polenové.

Do města pravidelná každodenní pntnová dodávka.
Snahou mojí jest nejsolidnější obsluhou zbožím nejlepší jakosti přízeň

i hojné odběratele si získati, a nabízím každému, kdo dobře a laolno
"topiti chce, svých služeb.

) S veškerou úctou

X

pišťalový systém, dobře zřízené
a natřené, 6 rejstříků, bez pe
dálu, 3'/, oktávy, šířka 60 cm,

výška 2'/, metru

K doptání u
Václava Studeného, ředitelekůru

v Novém Hradci Králové.

Václav J. Morávek,
obchod a sklad uhlí a dříví,

V Plotištích u Hradce Král., dne 25. května 1908.

Z
Založeno roku 1868.

©

Akciovýkapitál K 4,000.000-— Reservňí fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
3 devis, valut atd. Výměna kuponů. :

Eskont směnek a faktur.

Záložní úvěrní ústav
wHradci Erálové.

-ii

Vklady napokladpoukázkyK ode dnevloženído dne vybrání.

Stavvůžedů koncem dubna X 18,040.00704.

Filálka v Semilech.

Skladiště. Směnárna

Telefon č. 9, Telegram: »Ústav«.

||ie————m|e————m||

|
Bursovníobchody.

Majitel: Politické dradetro tiskové vHradel Krájeré. — Vydavatela zodpovědnýredaktor Aatením Poshmem.—Tiskem bisk. knihtiskárny v HradelKrál
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Školský obzor.
Pro čtvrté třídy měšťanských škol schválena

byla právě nová učebnice „Stračná apologetika
katolická“ od Xavera Dvořáka, a to výnosem e. k.
ministeratva kultu a vyučování ze dne 10. května
1908, č. 17074. Učebnice jest illuatrována a vy
právena velmi vkusně. Zakončaje so jí velmi
vhodným způsobem náboženské učivo na školách
měšťanských ve třídě čtvrté. K přednostem jejím
patří atročaost, přehlednost a vědeckádůkladnost.
Vyhovuje časovým poměrům a potřebám, vyvra
cejic důkladně námitky a hesla protinábožen-ká
a obhajuje bystře články víry katolické. Sebvá
lena byla mimo to již ordinariátem v Praze, Hradci
Králové, Čes. Budějovicích a Litoměřicící. Vyšla
nákladem České graf. akc. společnosti „Unie“
v Praze a stojí váz. výtisk K 1-10. Upozorňujeme
na vbodnou tuto učebnici pp. katechety.

Zroadlo uditelskému „demokratismu“ dal před
oči sám „Český Učitel“, napsav dne 20 t. m.:
„Demokratismus máme v ústech, nejsme však de
mokratickými podle skutků. Snahy o uskutečnění
Byazu všech učitelů, obecnou školou začínaje a
konče universitou, nedojdou ještě dlouho splnění
„Odborní“ učitelé škol měšťanských dívají se na
nás s patra, učitelé škol odborných a na roveň
středním školám postavených povyšují se nad uči
tele škol měšťanských, profesoři zase nechtí být
stotožňování s učiteli škol odborných a p. Satvaže
učitelé škol měšťanských kladli důraz na své stejné
vzdělání s učiteli cvičpými, bned zaslánem cviční
učitelé se obražovali, že mají vyšší kol: přípravu
učitelů pro úřad učitelský. Dnes, kdy se kde kdo ho
ledbá demokratičností, bylo by zejímavé statisticky
zjistiti, na kolika školách obecných s měšťanskou
školou spojených títulují žáci učitele obecných
škol „pane učiteli“ a na kolika měšťanských ško
lách se dají odborní učitelé titulovati poníženým
„Vašnosti“,

Povíme „Čes. Učiteli“ ještě více. Pokrokový
Hdící z pětitHdol školy dívá se 3 patra na za
sloažilého, staršího učitele « trojtřidky. V bsstiaci
a jinde v aristokratické póze čeká, až starší kol
lega sám s pozdravem k němu přistoupí. Osvícený p.
paedsgog neví patrně, jakou pernou práci a bystrost
vyšaduje na učiteli právé Škola s malým počtem
tříd. A ta odporná nafoukanost právě nejmladších
učitelů, kteří se v paedagogickém umění zaučují!
„Vy tomu nerozumíte, nejste organisovamý“, od
sekne mladík svědomitému řídícíma, který projeví
náhled, že pro 6amé nejrůznější „pokroková“ roz
„běby nemá se zanedbávatí pokrok kultury u dětí.
A běda řídícímu, kdyby se odvážil dáti ráznější
repliku. Bode strbán v novinách, vylíčí se jako
hotový despota. Pokrokový maslíček nalezne oporu
snadno. Každý uvážlivý občan zlepšení platu uči
telstva přál. Myalilo se scela určitě, že po
zvýšení platu přilne i pokrokářské učitelatvo
více k svému národu, který tak oehotně osvědčil
lásku ke školství. Ale chyba lávkyl Nadutost
svláště a mladých pánů hodně stoupla. Ti se bojí,

aby ei nezadali příliš S aým obtováním+s hloupými sedláky“, proto Šití“ povzaešenou
inteligentní kastu. Na drahé straně ovšem titíš
učitelé, aby nestratili pane. pobrokovosti, klaní
se okázale massám „uvědomělých“ socialiatů,
z nichč mnozí sotva správně se podepsati doveduu.
Takovým způsobem tedy v učitelstva organisova
ném šíří se „demokratický duch“. A tak se bude
šířiti dále, pokud smrzačený přirozený cit bude
se nabražovatí umělými moderními sarrogáty, po
kud větěpováno bude zcela obyčejným amrtelni
kům pyšné sebevědomí, pakod do pokrokového
cechu 8 jásotem bude přijímán každý pozér, který
se přihlásí. Nelse vychovati žulové, důsledné
charaktery jen apelováním na volnémyšlení; jest
potřebí též působiti účinně na vůli. Fráze sebe

hlačnější nenahradí pa pěánon Činorodou práci ato zvláště ne v táboře doší sobeckých. Deapocie
odívá se v roucho demokratiemn a myalí, že toto
překuklení bude míti trvalý mravní úspěch!

Notioka o wčiteletvu americkém. Vyjímáme ze
soukromého dopisu prostáho českého vystěhovalce:
„Patří ty vaše pokrokářské učitele poslati na von
kovské školy do Texasu. Zde se v některých učí
6 nebo 3 měsíce do roka; když se neučí, nedo
stane učitel platu. Buď farmuje nebo v létě sebere

pel a jde sbírat bavlnu, aby si něco vydělal.úboženstrí zoučí, to je ze státních škol eylou
čeno; 18. to však musí pracovati rukama. Já tu

nám o ark ziméučíatakéAneri = Rakonsko jest největší

badoa por OB0prýpra. Telmimálo
Volná škola v Hořicích. Již jednom uspořá

dali volní myslitelé v městě mašem echůsí pro
volnou školu, o níž jeme a jejím bouřlivém prů
běhu svého Časn spréra přínesli. Tentokrát, t. j.
44. t. m. dop. avolali meting na náměstí a pozvali

naš pokrokové strany. Poněvadě nás po
prvé ukřičeli, byli by tím opíše tak nčinili pod
širým nebem, aneb vůbec k slovu by byli nepři

se hlásí pomsesástupaj pokrokovýchstran. Docela
liberálně! Protestovati se mělo proti snlžení škol
níbo vsdělání a proti návrhu křest sociálůrídeň
ských, kteří savrbli. co je všeobecným přáním
selášť venkovského lidu, t. j. enižení návštěvy
školní do 18. roku, zato však odstranění t. zv.
úlev a zlepšení pokračovacího školství. Volným
myslitelůám se také o zvýšení nebo snížení ná
vštěvy školof tak nejedná, jako o odstranění ná
boženství ze škol vůbec. Návrb křest, sociálů byl
jen záminkou. pláštěm pro demoňstraci vůbec,
neboť předmět ten musí 8e udrželi na repertoiru,
vem zámiaku kde vem. Jak dloubo badou choditi
děti do školy, celkem jest „klerikálům“ jedno;
katolíci blavaě ai přejí, aby učitelé opravdu dětem
dostatečné vědomosti vátípili, Konečný, Wahrmund
a p. aféry jsou jen jednotlivé blesky na zamrače
ném nebi — posud ao blesky nekřižují, ale dojde
k tomu též a kdyby nebylo křest. sociálů, již
bychom kulturní boj tu měli.

Již dávno nečetl jsem něco tak bombasti
ckého a pří tom neupřímného, jako leták volných
myslitelů hořických, „Klerikalismus prolézá jako
rakovina ce'ým tělem, všemi údy jeho; proto je
povinností vypleti tuto hlízu, brániti tmářskému
ohlapování lidu, stavěti vysoké hráze klerikální
panovačnosti, budovati novou kulturu čistého ideálu
Kristova, ryzího lidatví“ atd A na to svolávají
pokrokové Českéstrany, 8 nimiž jsou jinak v ote
vřeném bojí. Také nebyly to pokrokové strany, jež
tábor pořádaly, nýbrž zednáři a od nich svedení
někteří socialisti a agrárníci. Řečníci nemlovili
k věci, t j. proti snížení školní návštěvy, nýbrž
celé jedoání a celá akce vyzněla jedině proti kt
tolické cirkvi, jako nejmcenější baště positivního
náboženství. Dobře počítali zednáři od jakživa, že,
budou-li s tou hotovi, ostatní křesťansko-prote
stantské náboženské společnosti nejsou překážkou
pražádnou, a kdyby tyto své době rozuměly, mu
sily by se postaviti vedle katol. církve proti t. zv.
Volné myšlence a ne s ní koketovati, nechtějí-li
dobráti neslavnou úlohu, že pomohly ubíti kfe
stanství při všem naparování, že hlásají čisté evan
gelium. Smataon úlohu při tom hrál agrární po
slanec a Okr. starosta Janák, osobnost nastrčená,
alo také bezvýznamná, pravá to loutka pánů
Kaisra a Fikara. Když totiž městská rada vybra
dila 8i, že přijme spoluúčinkování, jestliže nebude
8e jednati o jiném, než proti snížení školní do
cházky, tu volní myslitelé, majíce špatné avědomí,
resp. vědouce, docházka školní ža je jen zástěrka,

odmítli města« chovali se za Janáka
který byl dost ochotný že jim dělal štaťáž.

Až tem jsme to ua našem venkově dopra
covali! Český sedlák, který při všem náboženském
smýšlení a přesvědčení venkovského lidu zastu
puje svorné přesvědčení všech, že náboženství ve
Škole je třeba a že odstraněno býti nesmí, nemá-li
z mládeže naší vyrůsti tlupa revolucionářů, ten
český sedlák propůjčí se židovsko-zednářské apo
lečnosti, odvěké nepřítelkyni všeho křesťanského
a agitoje pro volnou školu, t. j. pro odstraaění
náboženství ze školy. Ubožejší úloba nebyla hned
tak někomu vnucena, 8 že mu byla vnucena, t. j.
že si ji vnntiti dal ze samého strachu, aby ne
ztratil oejch pokrokovosti, toho důkazem je on
sám, když vyslovil politování, že do toho vlezl a
si přál, aby bylo již po tom. Kdo by kdy řekl,
že ten, před dvěma roky ještě dle Hoř. novin,
klerikál, a mimochodem řečeno, v náboženském
uh'edu dosti umírněný, střízlivý muž, dotáhne to
až na volného myslitele! Kdysi řekl kdosi, še
koženky a modrá blusa se nikdy nesejdou; a již
8e sešly — ovšem pouze proti „klerikalismn“; až
dojde k volbám, vjedou si do vlasů zas. Tábor byl
celkem alušně navštíven socialisty a rolníky; intel
ligence — ovšem až na hlavní aranžéry nčitelské,
bylo málo, rovněž tak živnostníctva. Ale právě při
této lhostejnosti intelligence a středních stavů kvate
sednářům pšenice. Nesouhlasí, ale také neprotestují
a to se samého strachu. Na ten strach — dost
možná — zahyne jednou nynější občanská spo
lečnost pod záplavou internacionály.

Mlovili dr, Baztošek, učitel, socialista, národní

sociál,pokrobář,hypo a omarchista,a p alJanák; „ti počínal s9c. demokrat, pelkůře
nárední a anarchista, kteří hleděli tábor snížiti na
shromáždění sansenilotů. Kde padají slova: církev
je syfilistická hlíza, mrcha, která se musí sašlápnout,
známé heslo Voltairovo, kde se mluví o špinavých,
nepoctivých rukou kněžských, bandě lupičů aslodějů
podporujících klerikalismus v Rakousku atd. a kdo
řečníkům bězem ježí se vlasy, svítí oči, jako onomu
chlapci anarchistovi, jenž na řečništi provozoval
pravé kousky gymnastické, tam o vážnosti oka
mžiku nemůže býti řeči; a přece ta byli učitelé,
kteří si mnuli ruce, že se jim to tak pěkně daří,
byli ta jiní intelligenti také katolíci, kteří aice
vystoupení svobodných myslitelů odsoudili jako
nešťastné, jež je s to lidem teprv oči otevříti,
kteří však ko všem tém nadávkám aní brvou ne
bnali a přenecbalí to ženám, aby svůj hnus nad
tekovým hasobením katolické církre vyslovily;
ba byl ta zeměpenský komisař, který ani ne

jedou nadávka nereagoval, pouse jedinkráte, kdy
tečník přímo vyzýval k vystoupení s katol. církve,
předsedu upozornil, s ten mu ruku na rameno

položil. Že se rázně nezakročilo v okamžiku,kdyřečník jmenoval banda klerikslism podporující

jsme se opravdu divili, ač jsme na to v Rakousku
zvykli.

Prozatím se tedy bere kočístvu čest; ale do
koho se fapatické davy dají, až nebadoa ná světě
„klerikálové“? Pak se vrhnon na majetek. Ti,
kteří does mlčí, když se útočí na církev a každou
jinou autoritu, budou si jej chtit bájiti, ale bude
pozdě. Nechť nemyslí, že u „klerikálů“ přestanou!
Pak to teprv začne a smrakáni tou metlou budou
ti co si ji apletli. Jak si to teů svět udělá, tak
to bude míti. Hlavné však učitolstvo nechť neza

pomíná, že výchovou bez Boha plete si na sebe
bič. To to jednon vypije.

Kulturní hlídka,
Co se našývá důstojným odrašením? Neboj

se, pokrokový muži, sarovosti, násilnosti a ne
poctivosti! Jest jen potřebí, abys pro Špatný čin
nalezl krásný název, abys sarovost překřtil krá- 
sným jménem a pak budeš ještě chválen. Můžeš
pak nerašeně provádětí hotentotaké kousky dále.
Zvaní katoličtí veokované šli se podívat do Št.
Hradce na promoci vynikajícího člena svého apelku.
Pokrokoví studenti však před universiton na ně
Pvali: „Hanba sedlákům! Selská pakáž! Nikoho
nevpustíme!“ A hned začali studující mlátit rol
níky holemi. — Příchod sedláků nazván v ži
dovakém tisku „útokem na uoiversitu.“

Dne 25. května oznámil Kramářův „Den“, že
23. £. m, se konala ve Št. Hradci protestní schůze
proti opěm rolníkům, jíž se sůčastnili svorně stu
dající němečtí, čeští a italští. Přijata resoluce,
v níž se projevají „svobodomyslnému studentstva,
Jakož i stejně smýšlejícím profesorům díky za to,
že útok (') odpůrců na universitu důstojač (!!) od
razili.“ — Když buršáci s podobnou svobodomys!
ností se postaví proti českým studujícím, nazývá
se to také „důstojným odražením“? Jak široký
význam dovede vkládati hadí úskočnost pokrc
kářská do každého slova| :

Zemřel veliký básník katolík. Frangois Cop
pée, básník světového jména, vlastenecký Fran
couz, který v posledním čase tak nadšené vystu
poval na obranu pronásledovaného katolictva,
zesnul n věku 66 let v Paříži dne 23. t. m.
Pokud svým smýšlením trval v řadách odpůrců
katolictva, s nadšeností letěla zvěst od úst k ústům
o jeho ženiálním duchu. Jeho básně a divadla pře
kládány horlivě do všech jazyků kulturně vyspě
lých národů. Do Češtiny přeloženy: jednoaktovka
Poutník, monolog Stávka kovářů, dále nbírka ly
riky Poesie, Z malého světa, Anděl Páně, Oli
vier; z proay: román Vionlk, povídka: Henrietta,
Povldky, Poctivý zločinec, Hiídač, Svěcené ko
čičky. Patrno tedy, že jméno básníkovo měloi
v Čechách velmi dobrý zsuk.

Jakmile však Coppée veřejně prohlásil, že
opět nabyl ztracené víry, jakmile ve spise „Bla
bodárné utrpení“ vylošil, jakou útěchu jeho stý
rané duši přinesla sv. zpověď, umlkly jak u nás
tak jinde oslavné hlasy liberálních a pokrokář
ských nenávistníků. Nanejvýš byl kárán pro svoje
statečné obrany francouzského katolictva. Coppée
postavil se odhodlaněv čelo katoliciko-národní
straně francouzské, vedl úporný boj proti radikálně
socialistické vládě. V poaledníoh dnech svého ži
vota přestal veřejně vystupovati. Katolických pc
božností a náboženských cvičení však se horlivě
účastnil až do konce šivota. Jestliže jest nyní sla
veno jméno velikého pěvce nadšeně od katolíků,
brsy i jiní po trapných skušenostech 8 vládou ra
dikální poznají, že Coppée pracoval k cílí dobrému
a že chtěl chrániti jako katolík národ před zhoub
mou chorobos. Již nyní poznávají mnozí, jak od
půrcové Coppóeovi banebně národ svojí radikálaí
politikou zklamali.

Takév zájmu vlasteneckémi Každý ví, jak
žurnál německc-židovských lichvářáů s obilím a
uhlím, „Nene Freie Presse“, již dlouho ostouzí ne

poočivě náš národ. Ale proč by do toho listu nepsalyk? Ioraelité z „NeneFreje Preso“ vědí,jak
Jim "jest Masaryk dobrý a proto mu často odělali
reklamu. A naplše-li M. něco do toho lista, rázem
si budou opakovati jeho slova židé na celé země
kouli. Za kus popalarity jest M.ochoten činiti mnoho
a mnoho. Aby se tudíš dále líbil židovským fana
tikům, napenl svoji frázovitou obranu Wahrmuada
do téhož listu. Nad tím sami čeští liberálové
žasnou. „Vídeňský Denník“ nepsal: „Prof Ma
sarykovi nebude neznámo, že v hanobení českého
národa oproti cizině vykonala Presse katovak
kus práce, že slotřilým svým spůsobem úmysla

pala písek do očí činitelům, kteří mají závažný
vliv na utváření se celkové posice našeho národa
v Hiši a še pro elementární projevy českého lída



losy“, seb'frolbané ostouseníPrahy. Vtakovém.
listě,soudíme,čelnýpoliťikčeskýnázorysvéuve

„bejšovati oemá, má-hH-politice'našíbýti význačným
rys hrdosti za všech okolností“ 

Protinálilaristická komedie. Bocialisté dali
do kolovrátku nový váleček, aby písnička proti
katolická, tak dloubo a často hraná, přílišpeze
všedněla. Pod štítem ryčných hesel agitovati pro
rudé pokladny se musí stále. A tak se pořádají
nyní lidamilné schůze proti množení vojska. Každý
člověk uvátlivý ovšem by si přál, aby neustálé
rozmnožování vojska konečně přestalo.

Že stále větší zbrojení tíení poplatnictvo, še
Beznamená veliký pokrokkultury, to dobře víme.

Ale socialističtí fariseové mají lidu důkladně
a spravedlivě vysvětliti příčiny stálého zbrojení.
Militarismus sám jest jen nutnou výslednicí růz
ných spletitých zlořádů, na nichž mají Iví podíl
samí socialisté. Německopod vládou vychytralého
a sobeckého Bismarcka rozmnožilo svoje vojsko
spůsobem nebývalým, ahy mohlo kořist jiným od
čatou udršeti a obrožovati práva sousedních
států. Jestliže chtěly tyto státy dále samostatně
trvati a zůstati v bespečnosti, bylynuceny mmo
žiti vojsko též.

Pokud živly podvratné obrožují troufale ma
jetek a život občanů jiných, pokojných, těžko se
příliš diviti vládám, že ve prospěch živlů pokoj
ných udržují silnou, ozbrojenvu moc. Není výstra

nebylo grato žádné právo, olupovali a vraždili
houfně lidi nejpokojnější. Kradli s pokladen pe
níze, jež byly majetkem i lidu chudého. Kdo měl
sběsitost těchto lidí zcela bezoitných krotit? A
v Rakousku? Víme ovšem, že se zkracují práva
národů pod inspekcí samé vlády. Ale jsou tu téš
šivly, které i dobré zákony zpupně překročují.
Celé davy demonstrantů ohrožují majetek a šivot;
třískají kamením do krámů, krvaví spoluobčany
na potkání. Poukazování na zákony u takových
fanatiků míjí Be zcela 8 účinkem. Nedají-li se
tudíž saslepené davy poučiti žádným, sebe lepším
výkladem, co jiného zbývá, než hájiti svobodu
řádných občanův osbrojenou mocí?

Jestliže jest potřebí leckdy v samé sněmovně
fysickou silou zdrčeti pádnou pěst poslance, jak
Jiade celé davy daly by se zdržeti od protizákon
„ných násilností bez použití silného fysického od
poru? V minulých dnech bnal se socialistický po
Blanec na Klofáče; tedy muž, který v prvé řadě
má povinnost jednati kulturně, začne 5 pěstním
právem. A před tím-celá skapina rudých poslanců
hnala se ve Vídni na br. Sternberga se vzteklým
křikem, div že nebyl přepadený zabit A při tom
rodí řečníci chodí řečnit proti drsnému militarismu !

Bezohlední násilníci, kteří, kde mohou, rozhodují
pěstí, horší se nad — bojováním.

A zatím v samé tněmovně, která má před
stavovati výkvět všebo občanstva, porvali by ae
někteří smrtelně, kdybyse nebáli fysického zakro
čení. Militarismus— nepříjemná věc. Ale vyprýštil

zezkalených poměrů. Odstraňte příčiny, militarismus poklesne sám. Mocní tohoto světa zavinili
"v tom mooho. Leč některé revoloční strany ještě

více napomáhají svým fáděním rozmnožení počtu
četnictva, policie a vojska.

Jame proti stoupání militarismu a to nejen
v zájmu pravé humanity, ale též proto, že z mi
litarismu nejpohodinějším způsobem seají obrovské
miliony židovští velkokapitalisté. Kdo však chce
proti natnému zlu mlaviti, má poctivě a střízlivě
poučovati, jakým spůsobem nejsnáze by byla
možna jistá odpomoc.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Proti nesnesitelnému tervorismu sociál. demo

kratů. Poslanec Konschák, Anderle a jiní podali
dotaz na ministra vnitra v příčině násilností
radých v Bolzanu. Interpelanti sdělili, že téměř

" denně docházejí zprávy o přepadeob rudých
dřevodělníků, páchaných na křest. sociálech.
Ačkoli v Bolsanu jest 30%, dřevodělníků or
ganisovaných křesťansky, přece nechtěli rudí
vyjednávati za jejich přítomnosti s mistry, od
pírajíce vyjednávání společné. Tudíž křesťan.
dělníci vyjednali tarif samostatoě a na základě
jeho počali 5. května pracovati. Tu počali radí
vzteklivci procházeti ve skupinách město a pá
cbati nejhrabší výstřednosti. Na př. 4 radí
přepadli v pátek trohláře Riobera, když šel
k obědu, večer téhož dne přepadli radí v Eli
sabetstrasse truhláře Puschnigga; zmlátili oba
do krve. V sobotu odpoledne Karel Kob byl

-od socialisty Sowatsbka tak ztýrán, že mu krev
- proudem tekla. Dále pro podobné násilnosti

byli udání socialisté Coladonga a Eleter. Inter
elsnti tudiž se tázali Jeho Excelence, jaké
odlá učiniti opatření na ochranu prooáeledo

vaného dělnictva,
„© Tu bije do očí zaslepenost radého vzteku.

Najdříve radí odmítli pomoc těch, kteří s nimi
chtěli spolopůsobiti. A pak se rudí fanatikové
mstí, že odstrčení děloíci chtěli jedoati samo

«etatně, svéprávně. Rodé komando zkrátka ne
. popřálokřest. dělnictvo ani hlas poradní; rodí

| chtějí jednoduše připutiti k vlepému otročení.

- Přece jsou někdy násilníci odsovamí. knský soudem v Uher. HradiSti pro násilí, spé“
cbaná proti spoladělníkům, odeouzení2. května

2 měsíce těžkého žaláře s jedním postem týdně,

Jeden měsíc.
Také pomoc ubvkému prolelariátu? V 18.

čísle socialistické „Volkswacht“ v insertní
části se doporučuje třicet „protiklerikálních"
spisů. Všechny ty spisy obírají se nábožen
stvím, které přece radí farizeové dřív probla
Šovali sa věc privátní. Proč tudíž jen tolik
otásky náboženské ve veřejnosti přetřásají?
A druhá otázka: proč odporočuje ještě socia
listický tisk upisy čelící proti osobě Kristově
a proti křesťanskému oáboženství? Vždyť
přece v tom směru jsou ož zpracováni socia
listé od avých vůdců dosta dost. Teď by bylo
tedy potřebí, aby již krmili radí poblaváři
své poddané něčím výživnějším, aby jim ndá
vali pilně prameny většího blahobytu. Jízlivých
útoků už četl soci+lista dost; těmi se nenaaytí.
Sotva pět procent socialistů zná trochu ob
stojně hlavní body sociologie. A v tom oboru
by přece měl socialistický tisk poučovati co
nejzevrabněji a s největší opravdovostí. Ale
totéž číslo „Volkswacht“, jež odporočuje třicet
spisů směřujících k podcrácení křesťanské
víry, neavádí ani jediného spisu pojednávají
cího o sociální otásce!! Vždyť poblaváři po
třebují nemyslící fanatiky a nikoli muže v pří
čině sociální otázky ovědomělé. Děloík uvě
domělý brzy by ovšem přestal podporovati
velice výnosný kšeft radých vůdců. Zato
pověstný nadsoadruh Schuhmeier ve své
„Volketribůne“ uděluje jednomo vědychtivému
svudrahovi „poučení“, že ušní zpověď vznikla

vyvrácené lží znovu tvrdošíjně opakuje, jest
fanatickým nepřítelem skutečné vědy a pravdy.
— Takovým způsobem tedy socialisté napra
vují zbědované poměry děloictva. Taková pomoc
jest ovšem — nejlacinější. Balamutit dovede
totiž lehce j kašdý cikán.

Socialista sabíl křesť.dělníka. V Újezdě u
Zbraslavi zabil radý Vaverka starého, řádného
dělníka Sprožinu; rozsekal mu v lese sekyrou
hlavu. Rozmařilý Vaverka záviděl Spružinovi,
že si ho lesní správa váží. Vrab nejevil po
činu žádné lítosti. Jen prý co řekne veřejnost!
Vždyť prý jeho bratr jest první osobou v Broš.
(Vozí totiž bratr Vaverkův socialistické tisko
viny na trakaři na poštu.) Socialističtí Vajce
korni mají zase jednoho nástupce.

Spociolnípodnikatelstvístarob
betonovýcha železobotenových.

De, něnýt

FP, dirásek
Hradec Králové.

Provádí rovné 1 klenuté stropy,
základy pod stroje a budovy,
nábřežní zdi, zazdívky turbin,
vodní nádržky, kanalísace, mosty
trámové | klenuté z betonu,
železobotonu a z kamene lomo

vého dle systému oboldova.

Palmy
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2 8 Palmy keřovitě 1—3
metryvysokékusza 6,metryvysokékusza2,

8, 10--16 ul. 8, 4—5 sl.

!

"© Vyznamenán státní medaiiii.

Veledůstojnému duchovonstvu
doporučaje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 85.

k uhotovení veškerých 16
stolních nádob ze stříbra,
bronku a jiných kovů, od nej
Jednodněšího do nejskvostněj
šího provedení v každém

vzorku a ryze církevnímslohu.
Vše přesné, čistéa důkladné

sbotovuje se v mévlastní dílně
jen ručně, čímšumožněno
mi dodati veledistojnéma du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou MBostíreride
vány.

Mešní nádoby Jem v ohml
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opraáry nádob ko
Stelních se ry.ble, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzo t , i
hotové zbožísřvkdáka franko
se zašlou.

Chudšlm kostelům možnosplácetbez přirážek.
OR“Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.“j

Prosím veledůstojné duchovenstvo o lukavou přízeň
a důvěruzávodadomácímu.

Spolkům doporašují rychléa levné provedeníod

un ků „polkovýchstd. Ú Ho

»

'Yvahy"“

S00E
Gramofony,[omografy,

dosky a válce
nejsolidnějí koupíte

v olektrotochn. závodě

JOSEF JEŽEK, Hradec Kril.

Rosštřujte

w

„„Óa

Nový, toho drahu jediný,
Prue český akřastan. závod

s gramofony,
toilet. potřebami,
hračkami a po

Hlassvéhopána.| hledními lístky

MILKAMALINOVA,Praha-Vil., 802,
nároží Bělského tř. a Radolfovy ul. u výstavy.

SY" Noopomeňtiezávod tento navštívit. JN

Velký výběr. —Levné, pevné ceny.

Koejčovský velkozávod

Václav Rosa,
e. k. vojen. 2 úřednickýchústavů

náměsti| Františka Josefa,
doporučuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení

oděvů
a franoouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemných suken

všeho druhu. „070JUPOTYfAHNOUPYMYOJMC190Račteprohlédnoutivýkladnískříně.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluha.



ŠJah Horák,“
soukenník

s v Rychnově nad Kněžnou
;

zasílá na požádání všdy X
kollekci
pravých |z

Ř

dle roční saisom
nejnovějších

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

zemských.vw

Cetná UZBÁMÍ zvlášté z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
suse mého ryze křesťanskéhozávodu za

dobu více než tHice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

; žpot snu
XG8DX G6DXGEDM66D X 695
OOOO00000000000000

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společeustvo 8 ručením obmezeným

v Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

zúrokujevklady4',/%, 5*/, až 5"

Záruka K 656.199-57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907

„Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém

+4malém dodává rychle a výhodně.

be

X

Jen touto
známkou
opatřené

aršnerovy
šumivé - limonádové 
s bonbony malinové,
oitronové, jahodové
třešňové a mařínkov

ohuti :

jsou nejlepší.
"| První česká ake. spol na orient. cukrovinky
1 ačokoládu (dřívoA.Maršner)Král Vinohrady.EV“

První český katolický závod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

— stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

VN o., Kaiser

saritského chrámu
Páně.

Naukáskusasilá
se vše france.

Posáuáné[66€480

——
NASN?m

Paramenta. —

lysáto V, Neškudla 311
(protekolovaná firma)

(bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Výprachticlch) E
je P. 1. veledůstojn. duchovenstva (

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,j

praporů a korového náčiní.
Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.. ;

ink Pápěá jeník OuOrtatefufudvit Bujndpinýajněé"T ubočn67b(etě

py

Nejievažjí 1 nejvkonnějí

dětské vozíky

Navštívenky

všeho druhu
nabízí

sratojromtmy| | | DISKupská
Jos. Ježek,| | | znihtiskárna
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky. v Hradci Králové.

DMO

M

SO

Veliký, skvostný portrét p

J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
ó (Passepartout 35XX4Ď5cm.) 5provedl umělecký závod

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

Cena 8 K franco.

Ro7jr5
Veledňstejnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
An DlANĚk, 12,544

Kooviktaké ul., vys postě" mobvi +
cielné na kost náčiní, dovoln'e

1 doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prao0=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, c:boria,
amp, svícny, kaditelnice, kropen

, patenky, nádobky a £ d., vše
v přemém slohu církevním. Staré
předměty znova opravuje v původní

intenci a jem © obní slatá a stříbří. Na požálání hotové
ráce na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Proveden 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Cbudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.CBsp

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy

-nebývalou?
Použila jsem do vyvářky

za6 haléřů

2 W

na nábytek tvrdý a měkký

do stálé práce

čalouníky
přijme za výbodných podmízok

A. Novotný,
továrna nábytku

v Týništi n. Orl.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
od

=nnělnnkýzár —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ručoje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se lelesným
rámy, sílčmí vsasením.

Veškeré čty,skizzyiodbornéradabezplatně,beze
: vší závaznosti a definitivní ohjednávce.

ORP*Nosčetnájveřejná izpisemnápochvalná uznání, <
Založeno roku 1836.

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silném cínovým plechem opatřeny, 8 iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

K Y. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarma a franko. Zástapci na všech místech

POCKETEBDKKK.

utAK

sECOCOGFOECELETA CCLSL

hledání.

dá
> 6 O888-4855 o 8 (A
Ná čs 4M 13Ý Ex EjmBeší M:

S 8 © Mm< ští R
0)ie És8í >4 žš, 3otihi
sis! i



PoHiričédé=
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Ks, biřmování

nejlepší dárky

V. Šolc, ||
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.

nalých, stříbrných

4 hodin všekoz eetí “

Prodej se zárukou.

Nešní vína,
Veledůstojnému duchovematvu dovo

loji si nabídnonti pravá přírodní víňa k oběti
mše Sv.

LissánskéI.drah88 h,II.druh76hsa 1lite.
Blattenské I. drah 72 b, ILdruh 64 hza 1 litr.
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72b za1 litr.

Zásilky dodávámv soudkách od 2b litrů výše.
Cenníky jemných tabulových vín uberských a bri

onských (pocházejících +Brionských ostrovů),

MG“zašlu zdarma. "JB

ALOIS ČIŽEK,
majitel vlaných sklepů w Humpolci,

o. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klá ter
král. kanonie Praemonetrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čecbách.

Dnem 1. června jsou otevřeny

RAŠELINOVÉ
LÁZNĚ

w Malšovicích u Hradoe Král.

0. k.minodržitelatrim koncessovaná,

Realitní kancelář

Inž.©, JANA KOTRČE

' vwHradci Králové

se kuproso vání veškev obor ten

DOGDOOOOOOOOOODOOOOOOOO0CC

©

|odborný pozlacovač pro práce kostelní
v Pardubicích,

doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstru a al. patronátním úřadům k opravorání

„a přezlacování
oltářů, kazatelen, křížových cest

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úpluě bezplatzé a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po rnce a bronzová

státní medailie zvýstavy v 1erdabicích.

(> Závodzaloženr. 1808. "Ea

KAŘRÁŘRÁŘÁÁŘÍÁÍÁKÁÍkkk
Vaedůstojnéma duchovenstva

doporučuje se uctivě

Jos. Mikulec
. odborná díloa pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačatví n
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti) ,

iHradec Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelem, soch, atd.
Křížové cesty a Beží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.
Spoclelníčistěnízašlýchmaleb.

Odborné porady, nákresy a rospdčty se
ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nahlédnatí
ně

Usnanýza Bon a nejlevnějšínékupní pramen v Rakouskuveškerých

kol parameniů
prádlea? příkrovů,koberců aE ymbách nejstaršího
závodu v Čechách, c. : k. dvorního dodavatele

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

Adresování všdy doslovné se vyprošaje.

Ba
do důvěrných sohůzí

dle $ 2. shromašdev. zákona
se dme 15. listopadu r. 1967

dostati ste levně 8

voakové —=

dleliturgických před
pisů vyráběné,

polovoskaové —=

(eeresinové)

velikonoční avíce

(paškaly) 8 krůpě

svíčky a obět. před

měty promísta pout
nická, prvnější pří

i otrásobale
svíce pro ehrámové

ustry,
svíce kostelní ste

Jemi krve a ranami, arinové,
též krášené s be- | zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní

Tisíceuznávacíchreferencíaod čl .Obrázkové oenníky, rozpočty, vROry8
kvýběru franko. '

třínožky hladké, ve všech velikostech

- neb krášlené, sloupky voskové a

svičky ke křtu, poloveskové,

1 ae jarol i vojkerédoblbyda:av. přij a 80. í

biřmování se stubami NEa případnými nápisy,

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Vyznamenáne na s

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž slatá
medalie.Londýn 1 Jatá raha

diplom čestnéhouznání. Vídeň 1008, ulatámedáile

Ned sty ba únoněný
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové 

nabízí uctivě své odborné služby al. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, Kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově,
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným sřetelem na původní sloh. Krásné umě

leekésochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.bezplatně. Mírnéceny a soliduost závodu dosvěd
čují četná píšemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchodpapíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.
= Závodzaložen19801Z

Vřele doporučují velodůsí. dnehovensévu.

Račte si vyžádati vzorek od výstavní jubilejsí
novinky!

Čistě vlněné látka, hedvábím pro
tkávaná. Na úpl
hý oblek 18 sl.
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Čislo 28. | Predem o V Hradei Králové, dne 5. června 1908. | | ošmvyvyolásív PLK v poledn. Ročník XIV.

U 2
Lhol

Budeme konati mouřenínské

služby dále?
Míra trpělivosti katolických krahů se do

vršuje. Ti, kteří v národě našem vystopojí jako
vlastenci patentovaní, nikdy tak sprostě, zášti
plně a nespravedlivě nevystapují proti bez
citným „německým nacionalistům jako proti
jádru nárcda samého — totiž proti občanetva
katolickéma. Za své vlastenecké slažby rány
klackem posud jsme snášeli s krajním sebe
záporem, dále jsme orali na společné brázdě
národní s těmi, kteří po vší naší pomoci nám
plivli ve tvář, aby v následajícím okamžiku
uctivě holdovali — cizím židům. Celé houfy

-různých frázistů sbírají pro sebe slávu z práce
a obětavosti katolictva. Jsme jako ti porobení
stavitelé paramid egyptských. Otroci, kteří
stavěli, byli biti a jejích karabá:nící měli z ho
tového díla slávu.

Se všech stran se apeluje na kněze, aby
všecky národní podoiky podp«rovali. A bned
před tváří jejich rozléhá se z úst těchže ža
datelů, aby kněží byli vyhnáni ze škol, aby
jměcí církve bylo zkonfiskováno. Kdyby na př.
representanti národní společnosti prohlásili,
že stav advokátský má se naprosto zničiti,
zdaž by jediný advokát chtěl sypati do kapes
nepřátel tolik troofalých? Masaryk nazval
v Olomouci katolíky, kteří přece tvoří na Nc
ravě valnou většinu národa, bes rozpaků
„černou bandou“. Na průvod katolický v Praze
liváno, „nadkultorní“ Čechové mečeli za nimi

jako zvěř; v Brně k radosti germanisajících
židů „pokrokoví“ Čechové pácbali vůči katolí
kům surové násilnosti, v Hořicích řečník náš
ořván a nato na děkanství od „národovců“ vy
t'učena okna a posledně tam konán tábor, kde
spíláno katolictva hůř než cikánům. A to se dělo
v městě, kde nedávno zesnolý dachovní správce
má nesmrtelné zásluhy o kulturní a bospo
dářský rozvoj obce. To má tedy býti odměnon
sa horlivou národní činnost.

Katoličtí dělníci jsou od radých surovců
bezcitně vyháněni z fabrik. „Národní rada“
posud ani jedinou větou neprohlásila, že nemá

FEUILLETON
Z čisté lásky.

(M) Zdálo se, jsko by Phaěton s vypůjčenou
ekypáží tatíka svého zase příliš blízko k zemi
přijel. Vzduch hořel zrovna v lesní stezce, kudy
kráčel pan professor Rosa. Z rozpálených stromů
vytékala pryskyřice, vonný její dech sž omamoval
svou pronikavostí. Ale pen professor nedbal parna,
nedbal potu, ssál plnýma prsoma ten vonný lesa
oddych, liboval si ve svém světlém švíháckém
oblečku, pošvihoval hůlkou, přemýšlel a usmíval se

Jak pak by se neusmíval! Ještě 14 dní práce
s těmi hochy ve škole, ještě 14 dní potu — a
bude »onec školního roku, budou prázdniny, na
které se pan professor Rosa tek těší. Ještě opravit
několik set kemposic nejrůznějších, vypsat tři lah
vičky červeného inkoustu a bude pokoj. Pak pan
professor pečlivé benzinem, citronem a octem vy
myje červené skvrny od inkoustu na rukou svých,
vyrazí školský prach z obuvi své a vyletí volný
jako pták do českého ráje do Posázaví, do klidného
výletního městečke. Bude tam požívat rozkošné
procházky podél luzného toku řeky av. Prokopa,
nádherné západy hořícího slunce dojmou ho aš
k slzám, zejména bude-li míti vedle sebe roz

„košnou svou Slárku s blavičkou přichýlenou k jeho
rameni. Konečně dodé si aned odvaby říci o ni
papínkovi a rozetnouti len gordický uzel zamo
drcbané, pětileté, nesmělé, ale vášnivé náklonnosti.
Jen kdyby už to bylol

Les zašumál mu blavou, rozehrán svěžím
větříkormprobuzeného náhle Zefyra. Pan profesor
vykročil rázněji, oči mu svítily, celý rozhořel
vzpomínkou ma Slévku. To stvoření tek jemné a
přec tek rázo, tak krásné a přece skromné, tak
rozumné a přec vášnivé dodávalo půvabu celému
jeho jinak jednotvárnému životu. Kéš by Slávka,

„ plunéčko zlaté, ozařovala a okrašlovala celý jehok

býti katolický Čech připravován o existenci
z té příčiny, že nechce podporovati svojí chndou
kapsou protikřestanské tiskoviny.

Strana agrární, které byly katolické hlasy
při užších volbách do říšského snému velice
vítány, !že ve svých časopisech o katolících tak
fanaticky a bezcharaktern?, že soc. demokracii
v tom řemesle pranic nezadá. Když byli ka
tolíci v Písku barbarsky znásilnění, stál po
boku radých agrární poslanec. A co předsed
nictví agrárního poslance při štvavém tábora
v Hořicích? Nejenom že agráraí tiskopisy ně
meckým židům nikdy neublíží, ony chodí kolem
největších a hromadných židovských nepřístoj
uostí jako kolem horké kaše. A La strana pak
má slačovati a bájiti národ! Socialistům do
volaje naše národní repregentace vše. Jen
někdy hezky v rakavičkách a 8 velikým kom
plimentem dovoluje si zakoktati, že ta neb ona
radá zpapvost jest „nepřístojností“, „omylem“,
„zbytečným rozčilením“ a pod. Zato však proti
straně katolické, jejíž zástupci jsou přece ve
společném národním klubu, hoakají každodenně
„vlastenecká“ děla. Katolíkovi ukládají se
všecky národní povinnosti, ale při tom zcela
otevřeně se vylačaje katolické občanstvo z ná
roda. Katolíkoví odpírají se ta lidská práva,
která zřejmě se přiznávají ovangelíkovi a ži
dovi. Katolík jest stíbán sarovým posměchem
a jest i existenčně pronásledován, jestliže se
účastní bohoslažeb svého vyzuání. „Svobodo
myslí“ lidé zkrátka pracají oa nízkém zotrc
čení katolického lidu; lid tento má nésti nej
růsoější povinnosti,ale práva mu nejsou zaru
čována žádná.

Co dělají kančakoví mladočeši? Čekali,
který mladočeský předák bude míti za nyněj
šího pustého štvaní tolik odvaby, aby řekl
aspoň: „Zacházejtes katolíky aspoň jako 8 lidmi.
Máte-li odchylné přesvědčení, buďte si vědomi,
že katolictvo čial velikou část národa, že a ním
jest natno počítati při národních podnicích;
vždyť jsme národ malý. Bojem nepoctivým,
hanobením nespravedlivým příliš málo povzbu
dite katolíky k vlastenecké součinnosti. Cho
vejte se k nim aspoň tak lidsky, jako se cho
váte k mnohým cizincům.“ Ne —taková slova

ai
život! Jak blažené by spolu žili!

doktore! Ale umějí oni letět jako splusené tele!a
Známý dohazovač dobytka a řezník, piják a hráč,
křikloun a rváč Kalounek stál před ním. Nestál,
strměl jako skála v lesní tišině, ověšen řetízky,
v ruce dýmku, v kapse zeklesnutou mocnou hůl
a nos mu vesele zářil 3 obličeje. Za ním byl jeho
tamulus Frantík Holubů, kluk patnáctiletý, ale
vyrostlý « silný jsko mladý doubek. »Na špacír,
pane doktore, na špacír? To věřím, oni mají živo
bytí; jenom jeden den v roce bych takové chtěl
mít. Ráno jdou do školy trošku potrápit kluky,
psk jdou na gábl, na vínko, potom obědvají,
potom chviličku si lehnou na kanape a teprve po
maloučku, co noha nohu mine, s trabučkem v zubech
se procházejí po lese. Jenom jeden den v roce
bych se tak chtěl mítla :

»Víte, pane Kalounku, ono to není tak všecko,
jak vy povídáte, zejména u našeho stavu ne; po
važte jen tu morální zodpovědnost, abych bochy
skutečné něčemu naučil! Rodiče mi hochy svěří,
stát mne za to platí, proto je m u, jako pocti
vého člověka, povinností, abych hochy řádné vy
učoval. A vyučování dá hodně starostíl«

Ale to je všeckonic, pane doktore, proti
mému stavu. Koukněte je, vy dostanete kluky do
školy zadarmo a já cen dobyteček musím koupit;
vy můžete kluka, když neprospívá, z ignácia vy
hodit, já se s takovým netádem, který nežere,
musím piplat, vyhodit ho nemohu Vy z toho
nemáte škodu, když vám z klassy některý kluk

ropadne, ale když mně kus padae, tek jdu do
ospody a piju na vstek, až se hory zelenají. Kde

pak professorství a dohazovačství, dobytkářství, to
se mi žádný professor, líbějí odpustit, pane doktor,
nemůže vyrovnat, co se štrapácí dotýče. Poslechnou,

ne doktor, nekeupili by si krmalka? Prasátko
jak malované, rostomilé, do pokoje by si ho
mohli vzít«

se neozvala. Vlivní mladočeští chytráci sebrali
za kulisami tisíce katolických blasů pro svoje
mandáty, soukromě slíbili přízeň, aby pak hned
na veřejnosti spojovali svůj hlas s barbarským
rykem protikatolických despotů. Mladočeši,
nejsou-li slepí, dobře již dávno mobli poznati,
jaký asi prospěch kyae celkovým zájmům ná
rodním se strany soc. demokracie, která otec
feně častěji si tropila úšklebek z národních
snah. Ale — pohlaváři vladočeští jeví otevřeně
choť spojovati se s rudými proti nám. Lépe
se jim líbí spojenectví se stranou, ovládanou
protičeským židovstvero, než 3 krví příbuznou!

Mladočeský „Den“ v odpovědi dru. Sou
kupovi problásil: „Bez sociálních demokratů
oení zu nynějšího složení parlamentu myeli
telna větŠina svobodomyslné, ale s nimi by byla
možna. Co by lidový porlament mohl ra svobo
domysiné většiny při součinnosti a ovšem také
zodpovědnosti 8oc. dem. vykonat pro pokrok
a demokracii, dokazují poměry ve Francii! Co
nepochopili soc. demokraté —, pochopili —
křesťanští sociálové, největší strana parlamentu,

k vůli jejímu počtu musí počítat.“ — Ergo,co
jest účelem takových slov? Jemný pokyn:
spojte se, radí, s námi proti stranám křesťac=
ským! „Den“ by sice mobl věděti, že ty „ú
spěchy“, jichž „lidový“ parlament ve Francii
pro demokracii vydobyl, samo organisované,
protikatolické dělnictvo stále hlasitěji proklíná.
Ale přece zval soc. demokraty k společné vy
cházce za pokrokem francouzským — totiž
krajně protikatolickým.

Každá strana, která slíbila pracovati

Pracuje výhradně potud, pokud to vynáší jí;
a jestliže jí někdy napadae, že jest zkracována,
dovede hlačně vzbouřiti vody, mstí .e na stra
nách jiných i na národě samém. A my enad
za svoje slažby si avi nezasloužíme ochranu
nejpřirozenějších lidských práv? Jaká jest to
svobodomyslnost, která přikuzoje katolíkovi

nné a pouze kývati, nedovolajíc mu svéného přemýšlení? Jak chcete vychovávati
národ ve volném myšlení, když každé sebe nepa
trnější samostatnéhnutí katol. atiháte spíláním?

sAle, pane Kalounku, já předně nejsem žádný
doktor a za druhé, co já bych dělal s prasátkem?«

»To mají jedno, doktorem mohou být. Ale,
pane doktore, o nevěstě bych věděl! Prachmord
elem.nt! Pro nich jako do páru. Holka jsko květ,
táta má penéz jako babek, to by bylo tak něco
pro ně, Tak co, plácnem si, pane doktore ?«

»Ale já nepotřebuju, pane Kalounku, žádné
nevěsty, js už mám poměrl«

« »Co, prachmordelement, ten já zkasíruju,
pane doktore, to jsou bez starosti; dají holce dvě
stovky, to já si vezmu na starost, a bohatá ne
věsta bude jejich.« .

»Z toho nebude nic, pane Kalounku le
»Že ne? Tak vědí, já jich ožením, pane

doktore, proti jejich vůli, Tu holku nesmí nikdo
jiný dostat než oni, pane doktore, kdybych je měl
tuhle řetězy svázat a k oltáři odnést, Oni jsou
takový moc milý pán. Já jsem jich měl rád hned,

jak jsem jich poprvé s je Povídám si: Kalounku, tohle je ženich pro SubrtovuMálku, nikdo
jiný. A taky ji musejí dostat jenom oni, pane
doktorel«

»Já vám děkuju«, šeptel dojat pan professor
Rosa, »ale ubezpečuji vás, že uš nevěstu mámle

»Tak je dobře=, pohodil hlavou Kalounek,
stak jim potom, Až se ošenějí, dobodím služku,
děvečku panskou, kuchařku, kočího a podomka£
Ale teď mám už žízeň, alou do hospody« |

»Nepůjdu, pane Kalounkula protestoval pan
professor, ale už byl v síni kamž byl hozem
pádnou rukou bodrého řezníka,

»Vždyt já to zeplatím, nebojejí se, pane
doktore! Hospodo, kde jste kdo, že vém tu roz
házím kamna! Tři holby, patnáct vuřtů a tři kusy
chleba.« J

Hostinský na Kocandě« točil se jako

vým nádechem středověké patiny, tři kifoy chleba
a Kolounek o Frentikem Holubů jedli, sž jim



T4 Jidé, kteří svými iotrikemi obecué
zájmy národní nejvíce:
soadnon vlasteneckou stolici vad obrasným
bnutím katolickým ; ti, kteří napáchali úžsené
množství protinárodních hříchů, dovolují di ka
toliky s národa vylučovati.Tu není pouzestrach
o katolickou svobcdu, tu dostavuje se v srdci
upřímoého katolického vlastence veliké bázeň
o existesci národa samého. Jestliže zvolení a
hlavně samozvaní representanti malého národa
dovolují si oa půdě tolik sopečné tančiti ve
sele čardáš a spupně rozbíjeti národní vzá
jemnost, tam jest příliš málo Jásky vlastenecké.
Jestliže živly, které ee spojují u šidovekc-né
meckými buršáky, které tleskají v Čechách
německy řečnícím židům, házejí nejhorší kal
Da náboženské přesvědčení lidu českého 8 %0
zášti šířínejpodvodnější protikatolické brožary,
pak jejich vlastenectví a pobrokovosti prostě
věřití nemůžeme. Pak jest poviaností každého
vzdělaného a vážně přemýšlejícího Čecha vy
bledávati lék, který by zbavil tělo národní fa
rizejských příživníků, uby okřálo a volně od
dychlo.

Vypřábneme jiš nyní? Vystoupíme boed
'se vší rozhodností proti těm, kteří řeší ná
rodpostní otázka mrekáním synů národa?
Vyčkejme ještě. Rázným pochodem by 8e wnohý
dobrý národní podnik poškodil. Maoobýdobrý
vlastenec, který ještě dobře neproblédl zák.o
lisí nesvědomitých ibtrik různých těch „repre
septantů“, mohl by si myaliti, že naše svórázná
obrana skutečných zájmů národních jest zby
tečným rozpiylováním sil. [ v těch národních
institocích, odkod každou chvíli letí kámen na
blavu českého katolíka, jsou též mužové roz
vážní, kteří se jen bojí rázněji smělce zakřik“
nouti.

Zatím vyčkejme a vážně uražojme. jak

pro zdar vlasti tak ve prospěch katolické svobodyl

Jak jest naše vláda „klerikální“.
Již mnohokrát mlaveno o tom, jak vládu

8 activca sdrželivostí chová se k velikým ná
gilnostem soc. demokratů. jak jeden žid u mí
vymůže více než sto katolíků, jak socialistické
štvacé randály mají na její rozhodnotí větší
vliv než slašné a spravedlivé žádosti katc
lietva.

Nyní časopisy „Meč“ s „Nový Věk“ ove
řejdují zajímavé doklady, jakcu barvou vlastně
centralistická vláda braje. Ministerský předseda
bar. Beck má za manželku semitku, která ne
dopustí, aby 60 židům vlásek na hlavě zkřivil.
Pravou rokou Beckovou jest sekční šéf (od
borný přednosta) Šid dr. Sieghart; mioistr
baron Aereotbal pochází ze staré židovské ru
diny portogalské; jest smýšlení semitskc-libe
rálního, jak dokázal při počátku aféry Wabr
muadovy. Ministrem vyočování jest semitský
liberál Marchet, ministrem spraví dlnosti jest
žid Klein, který tolik horlivě podporuje plány
židovské a soc. demokratické. Jak se chová ke
katolické straně Jeho Exc. Prášek, známe dobře
z voleb. Tenkrát byl až příliš činným proti
české straně katolické. Nyní, kdy jeho stou
penci spojují se 8 nepřáteli křesťanství tolik

v hlavě lupslo. Pan. professor napil se jenom a
díval se s úžasem na dokonalou práci svých sou
stolovníků, kteří s neúmornou pílí zbavovali po
doby jednoho cervulátu po druhém, Pili statečně,
takže než professor Rosa dopil jednu, měl jich
Kalounek v sobě šest a Holubů synek čtyři.

Kalounek rozvazoval: »Kuchařku dohodím

paničce z fary, panskou ze zámku, holčičku jako
cukrkandi, bude si muset dát panička na nich
pozor, pane doktore, poněvadž oni jsou. kujón.
Tuhle Frantíka jim dohodím ze podomka. A jsem
laciný při tom, pane doktcre, jiný by musel dát
aspců pětku závdavku, jinak bych ani nemluvil;
ale jim to udělém, poněvadž jich mám rád, docela
zedarmo. Jenom tu dnešní útratu by mobli u
táhnout! Frantiku, pij, holomku, nebo tě seknu,
pan doktor to všechno zatáhnel«

" Chtě nechtě musel pan professor Rosa za
platit celou útratu. Chtél se vytratiti nepozoro
vaně, ale kdepak. Kalounek i s Frantíkem dopro
vodili ho až do města k bylu.

»Tak to by měli zaopatřeno všecko pro že
nění. Já se o nich postarám, nebojejí se, pane
doktore. A nic jich to nebude stát, poněvadá jich
mám rád. Ale ješté by nám mohli dát s Frantikem
tuhle aspoň dvé zlatky ne pivol No, pešklebějí se
ne to, jako ten Ferda, kdyš nemoh dosáhnout na
jelito. Já si myslím, že si to zasloušíme — neře
Pan Kalounek křičel jako na lesích s ubohý pao
profěmor honem tehal ještě dvě zlatky zpeni
Ženky a zmizel v domě.

vésy, kucbařky, psnské, služky, kočí a podomky
"jenom z čisté lásky a on by človéku nedal ani
zlatku ne pivo! Já ti ukážu, ty knihomole! To

-si nechá dohazovat kočího a zatím buderád, když
bude mít-ná podrážky. Je to lak na tom světě

faleš, viď Frantiku. Pij, bolomku, nebo tě.seknu!«
-Spišchil nevcli notným douškem chmeloviny.

okatě, nezakřikne je ani olovem. A jiní ministři
až na dra táhnou zs jeden proras eostatními
dobrodinečky katolictva. Na př. za o i

pierre volna n při volbách© někomisaři, jejichž odpovědné aopřáteletví.
ke katoliotvo jest dobřesnémo.

Židoveká „Nene Freie Presse“ dovídá: se
o činnosti ministerské kuchyně vždy nejdříve.
Po poradě ministrA rakouských a uherských
v předminolém témdni hned podána zprása o
jednání židovským borsiánům vídeňským od
úředníka ministra Korytovebého, kdežto pc
slancům, sněmovně nesděleno o tom vic. V wi
oisterstvech se to přímo bemží šidovskými a
pokrokářskými odbornými přednosty a vyššími
úředníky.

Dr. Adler a jiní socialisté jsou v mini
sterských kanoelářích jako doms. Mají- vlivné.
důvěrníky a příznivce v každém ministerstvu.
Na oko. dělají očkdy rámus, ale 9 vládou. si
rozumějí velmi dobře. Raks roka myje. Na př.
při hlasování o kontingenta nováčků „náhodoa“
scházelo socialistů ve sněmovně právě tolik,
aby vláda prosadila svou. Když se hlasovalo 0
rakouskc-oherském vyrovnání, odešlo zase 39
„rrevolučních“ soc. demokratů ze sněmovny,
tak že bar. Beck zase dosáhl potřebné většiny.

Socialisté někdy sami se podřeknou.
„Právo lidu“ cituje v č. 357. dne 18. května
brdě toto prohlášení sociálně demokratic-

AC je to vláda, af je to ponská sněmovna,vědy,
když chtějí měcopodniknouti, napřed se plají, co.
tomu řeknou sociální demokraté. To jest úspěch,

I ta panská, t. zv. konservativní sněmovna
úzkostlivé se třese, co řekne jejíma jednání.
radý maslíček. Socialisté stojí pod otcovskou
ochranou přemocných židovských bureiánů.a
proto se jim vede dobře. Že socialisté na venek.
hartasí proti „klerikální“ vládě, to se dobře
hodí do krámu pánům ministrům. Aspoň. 86
tak odvract pozcrnost zmámeného lidu. od
skutečného jednání vlády. Nadá se na schůzích
dvěma křest. soc. ministrům, jako by ti byli:pří—
činou veliké krise dělnického lidu — a židé,
kteří svojí burscu, kartely, zdražováním. ublí,

otravin a jiných velepotřebných věcí chodý
id vyssávají, vesele se smějí.

My čeští katolíci obětovali jsine se v záj-.
mu národního celku do krajnosti. D nazádech
katolických českých poslanců spočívají křesla
ministrů Fiedlera a Práška. Domnívali jsme 80,
že a námi bude zacházeno aspoňlidsky, jestliže
dokážeme, že nám prospěch klubu národních.

netoliko do společného klubu národního nt
vstoupili, ale nadto ještě 80 mu pošklebojí a

mladočeši spojují se e rudými při echůzích, na
nichš se českému katolictva surověspilá. Oká
zale projevují svůj souhlas na těch schůzích,
v nichž se odporačuje znásilnění českého ka
tolictva.

Proto nechť český lid nedá 60 smásti
frázemi a nestoodnými pomlavami, jež chrlí
ústa našich nepřátel.

Na stráž!
Jest nezbytnou nutností, aby nastalo na

prosté vyjasnění a aby byla zjednána náprava
-Be-před -uešim-idem zakrývají

nebo úskočně přebarvojí.

Dopis z Prahy.
Tanec frasí. Fráze projíždí světem a všade

nachází hojnost ctitelů věrných a oddaných.
Nad její říší skutečně slunce nezapadá a kolem
trůou.jejího tlačí se mnobo takových přátel,
kteří bez její přízně mezi hloupými nic by ne
znamenali. Fráze jest prabířským kamenem
pro všechny lidi, kteří ve veřejném životě

chtějí býti slyšení, neboť jest všdy neklamnýmsoamením nějakého nedostatku nebo dokooce lži.
V poslední době avoboda vědy stala 8e

frazí nejčistšího avuku. A přičiňají se o tato
zásluhu nejeu lidé prostřední, ale i universitní
profesoři, kteří ukazají nám jednou duševní
svůj život v nedbalkách. Tak na příklad slyšte
Masaryka. Štyrští sedláci šli na promoci svého
přítele, neboť dle zvyklostí Štyraké university

mbi, jako četní šidé účastní se obyčejuě, když
na doktora jest povyšován jejich souvěrec.
Nesnášeliví němečtí stadenti 6 rektorem zabrá
pli vstupu štyrských sedláků tím, še dali za
vělti dvéře onivervitoí bodovy, z čeboš ovšem
povetaly výstupy a demonstrace. Obyčejof to
sjov vyvolaný jasoými příčinami. Ale nastojte,
jik to poplašilo pokrokáře a jak to vymrštílo
Masaryka! Pln strojeného proroctví a nuceného
rozhorlení volá do avěta, že tambyla ohrožena
uvobodavědy, bez níž prý není ov0bodyA sam.
statgosti národní. Flažinet tedy zase spastil
zoáavu odrhovačku nevybíravé +gitace, která
chépe 00 bladuvě keždé malichernosti A D4
douvá ji do velikých rozměrů. ——

- Když příchod štyrekých sedláků do umi

:veroity snamené pro Mhemryka: odmesování:
svobodné védy, pak $sdt to Jpa: vysvědčení:
důkladné její ubobosti. Taková vědy věru ne

saslabuje, aby se o ní vášmě mluvilo, neboť:
Bestojí'za to, aby to kdonamáhal ji obmesovati,
dyš jest obmesenusema sebou.| honrýk
'oebranou vědy před těmi zhfmi klerikály jest
"tak zaujat, še zvoní na poplkel: nápady přímo
dětekými,jejichžnaivitaodstrašila.by i posled

"ního baráčníka a které omad nanejvýš byly
-by dosti dobré pro některého Jeho žáka. Vždsť.
'Mheasyl: přece dobře zná pokrokového dacha.
'pa. všech sašich oniversitácha jest si: jist, fe
postačí: jen křiknonti o svoboděvědy — a již
všicbni ti studenti pokrokově vycepovaní i: 60

„svýmiprofossory,majíce tentýž frásovitýčlánek.
(o svrchovanosti vědy, poplašaě badon: ze- všeob:
stran povykovati

Aje to podívanána.tynadence | Buntujíse
"němečtí studenti a ochotnými: slušebníčky 8ic—
vanekfmi,znásilňojístudentyi:občenykatolické,
sestavují: vřískavá osvědčení, bromují: 0. zpé—

"tečbíky, statečně popíjejí — a praví, že- jest
(o svobodě vědy. Ták ovšem ta svoboda. vědy:
populárně vymetá ulice, rozbíjí hlavy.a proniká,

-všady, kde jest strášníce oebo hospoda.. Ppo
úplnost divadelní komedie neschácí již nic-ji
ného, než aby.si sábli 8+tepoua tásali se
navzájem, zdali jsou. pro svobodu vědy skubeďné

"již. rozčileni. :
Se Ktyrskou. demonstrací: Masaryk spojil.

(svoboda a samostatnostnárodní velmi nešťnstně,
nebot přesvědčujetme-li se,jak jeho zásadapů

"sobí u pokrokových stadentů, ebledáme able
-diska národního cítění: obraz tennejsmutnější.
Víme, že známá schůze v Praze. na níž čeští:
a. němečtí studenti mluvili pro Wabrmuada a

„pro svobodu vědy, zahájena byla jen jazykem.
německým. A čeští stodenti Masarykovi bylí

"pro seobodu a. samostatnost. národní. ta 26=
pálení že políček ten přijali. a. nejuotivějším
mlčením a hanebně propadli při zkoušce v tom
okamžiku, v němž Mhearykova. hludně vyvc
lávaná svoboda vědy měla z nich. učiniti sla
stenscké rytíře bes bázné a bany. Yelkobebí
rovolacionáři pro svobodu védy a proti nádo
ženství salezou. a soblípí uši, když mají oszěd
čiti národeh sebovědomí, a přičiní:56 0. důkaz,
že mietr mlaví. bmatavé neprandy..

Konečně nemusíme. opětně. dokazovat, že
Masaryk pod zvučoými jmény míčána katolíky.
Pod velikým jménem svobody smaží.se často
zaujatost © své zadostačinění a nasycesi. Nic
mení přirozenějšího, než ospravediňovati avé
vášně svou.teonií, býti do knejnovti stranickým,

, ale. pokládati se za člosóka povýšeného askrý
| vati vlastní novraživé zájmy pod zájmy idatva.

L +“

0 jasných pojmech.Přeshytralý „Čas“, jenž
ve všem chce míti poslední slovo své novinářské .
moudrosti. přetřásá do úmavy případ Wahr..
mandův. I jemu, právě jako jebo mistrovi,
svoboda vědy jest každodenní písal, tak že

|těžko jest se rozhodnoati komu z nich při-.
anati prim. A jako k v parlamentě pry
svoboda vědy dovolával se základních státních,
zákonů, tak učinil omebdy i „Čas“. Loč Magu
ryka v parlamentě pončil „klerikál“ dr. Kzek,,
že stálnímo základnímo zákona o svobodě vědy

Theřožutní.Stojí-zmto; slova- Krokosa--pra-dův.
ležitost věci citovati: „Za drabé bychrádi,
v řečísvé proti Masarykovi pravil Krek, „apo
sornil na něco: Navrhovatel (Masaryk) odRO»
lává ve na základní státní zákony u vysoká
vláda, která — co vlastně nemohu zvláště.chná
Jiti — ve stadiu státních základních zákonů
došla teprve k $ 17. a $ 19. týchž, zákonů
dosud nezná, prohlašuje nam, še podle stájích
základních zákooů jsou věda a její učení 36
bodny.' Je to osudnou chyboo, pojímásli se tato
věta jako princip, kdešto jest jenom. uormou.
Nemáme přece ve státníchsákladalob zákonech
žádných rozborů o šivotmích názorech sláto,
nýbrž máme v nich toliko positirná pravidla,
tedy jenom zákony.“

Masaryk totiž, báje životní násor Wehbr-.
muodův; dovolával uo státolho. zákludního zá
kona v tom smyčle, jako by i lento zákom
evobodně filoscfoval, kdešto satím neznamesá
nic jiného, než že stát nemithá 60 do vědecké
činnosti, nepřekáší jí a neprovozuje žádného
vlivu. Vabrmaada katolích kritisovali a doká
zali, že nízce uráší nábošemské jejich přesvěd
čení, kdežto vláda o Wahranodových názorech

o slova,sčehožpatrno,žeMasarykdokládal ce základním sákonem velmi nesprávně,
o čemž bo „klerikát“ dr, Krek s jemnou ironií

"musil poučiti.
13 Tehdejší vávrh Masarykův byl také hodně
malicherný. Lneger sice pronesl větu o dobytí
uolversit. Ale takový bystrý a avášlivý muš,
sa jakého jest Masaryk ovými přívršenci vy
znáván, měl by přecevědětí, že dobytí ni
vorait cestou politickou ení možné,že co lo
státi může jen tím, badondi schopní katolíci
sa univorsitní učitele se hlásiti, aby tak zara«

„sílí příval profoseorů židovských, Kdyů si boží

"za hry céco udělojí;pak tony jeaž -poruale W



„oby -tj posledníútočišté.
křika: „počkej, PA řekou tatitkovi“,:
běží; oby si s brekotem-postěžovat Mi;

-seek to adělel také tak, Jenšejsa poslaocen,+

žaloral ve sedmovně.
+ »

6
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šenstcí. Doe 27. květoe dva němečtí agrárníci
ve vídeňské sněmovně projevili násor, který
vrbá ostré světlo na agrárníky české. Agrárník
německý dr. Damm řekl: „Německá atrana
agrární váší el nábošenství svých soakamenovců
(německých katolíků) a medá se svésti nový
nami, které vidí spásonosný prostředek pro
německou národnost výhradně v boji proti
křesťanským sociálům. Svévolné vyvolávání
boje protináboženského považujeme v dobách
národních zmatků za nebezpečenství.“ Německý
agrární poslanec Kolovrat pravil: „Bodeme se
rozhodně vybýbat boji protináboženskéma. Ně
mecký sedlák jest syt radikalismu a nechce
žádného boje protináboženského.“ Zajímavo
jest, še český časopis agrární „Vemkov“tyto pro
jevy o řečechobou poslanců vymechal, aby nevzbu
dil ve avých čtenářích vážné úvaby.

Český sedlák, jenž jest stoupencem agrární
strany, nemá se dověděti, že němečtí agrárníci
boj protikatolický odsuzojí, protože v něm
vidí rozvrat venkovských poměrů a protoře
v věm rozpoznávají mravní nebezpečenství jak
pro rolníky tak zemědělské dělníky. Němečtí
agrárníci správně usuzají, že podlamováním
náboženství by se upravila nejschůdnější cesta
sociální demokracii ua venkov. Český přívr
ženec agrární strany snadno by ei mohl učiniti
otázku: „Co to? Němečtí agrárníci boji proti
náboženskému se brání, a my čeští agrárníci
jsme proti katolíkům a katolickým kněžím
nejen popicbováni, ale místy již zuřivě štváni |“
Českému čtenáři sgcárního „Venkova“ mohly
by přijíti i jiné nebezpečné myšlenky. Na pří
klad: „Hle, my vlastně máme úkol hájiti svých
usedlostí a majetku proti židovekémo kepitálo,
jenž nás všady poškozuje. Pomáhá snad kato
lický náš kněz tomuto kapitálu, aby nás evíral
ještě více? To nikoli. My vidíme, že kněží
naši nikde nejsou majiteli bureovních podniků,
nezdražují nám oblí a jiných potřeb, nezvyšají
poplatků dopravních na drahách, nejsou ná
jemci velkostatků, nehromadí bos práce mili
ardy, vyždímané ze středních vrstev lidových,
nepoškozají nás překopnictvím obilí a dobytka,
nejsvu karteláři. To všechno provozují na náš
účet kapitalisté židovští, čehož se v našich
agrárních časopisech nikdy nedočítáme. Proč
tedy ta agitace agrární proti katolíkům a ka
tolickým kněžím ?“ A kdyby uvažovali čtenáři
agrární dále, přišli by zajisté k tomuto ne
kiemnémo závěrku: Boj protikatolický rozně
cuje se všude lidmi od židů koupenými a pod
poruje se židy samými, aby lid, vášoémi raze
Štván, nezačal pozorovati, kdo jej vlastně ná
rodohospodářsky ničí. To jsou všechno nebez
pečné myšlenky, a proto agrární „Venkov“ ne
otisk] prohlášení, že němečtí agrárníci boj proti
náboženský odsuzují. Oni to ovšem mohli učinit,
protože v jejich řady vliv a dach židovský ne
mají přístapu ..-.

„Veskov“ ostatně projevů oněchani otisk
nouti nemobl, neboť vestraně agrární mnosí vůdčí
dachové strany agrární prosáknoti jsou dachem
protikatolickým. Dosvědčoje to dojemná svor
post agrárníků s pokrokáři na těch echůsích,
na oichž mloví ee pro volnon Školu (bez ná
boženského vyučování) s na nichž konečně
s agrárními předáky proti katolickému nábo
ženství mluví i anarchisté. Vens kněžímise škol/
Tojest hlavuislovo regolace, kterouž předčítal
ve sběsilémdavu agrární poslanec Janák, jemuž
po boku v protikatolickém štvaní stál nezbytný
dr. Bartošek, volný myslitel, jenš loni prohlá
all, že rodiče nesmí náboženství větěpovat
dítkám sni doma. Nuže, d> takové společnosti
chodí agrární poslanci a v mí činí projevy
podle přísloví, že vrána vráně očí nevyklove.

Vzpomeňme ujišťování agrárních kandi
dátů před volbami, že mají katolické přesvěd
čení v úctě a ža nechtějí se dotýkati nábožen
ských vyzoání vůbec, a představme si does
vedle egrárníbo poslance dra Bartoška, volné
bo myslitele, jeně katolíkům nadává zo zásady,
předetavme 0i vedle agrárního poslance anar
objsto Lhotu, jeoě nebází posud pumy, protože
to v Oechách ještě nemožno — a obobacojeme
se sase novým dokladem, 60 katolický lido
straně agrární s hlediska náboženského má si
mysliti. Nasývá-li agrární „Venkov“, bráně
poslance Janábe, „Čecha“ listem kotrbovským
s aroibiskepským, nezmění na skotečnosti ani
sbla. Arcibiskupský nearcibiskapský, spojení
agrárního :pomlsnca,8 jebo stoupenců s tako
vými protikatolíckými sařivcí musí kdo komu
oči otevříti.- ——

„ „„Mtrároí strana zúčastnila se táborav Ro
Řsích jako kterákoli sťřána jiná a bylo volno
straně klerikální zúčastaiti se taká.“ Před
kládáme i u posledního agrárního čtenáře tolik
úsudko, še toto nemažnou výmlavu „Venkora“

-aauel grokoskočeti do posledního písmene..
Vědyť.oned tábor v Hošieích byl předtím jako
protikatolický hlučeě vybabnováma vědělose
tedg- předem, jské bude míti myšlenkové zabro
cení, z kteréhož důvodo marně se oamábá
„Venkov“ činnou účast ográroickou na něm
vyličovati jako věc nevinnou. Vědyť bylo do
eela-oblášeno, že slovo dostanou na tábora jen
ti „pokrokoví“. Tábor zakončenprotíkatolickoo
resolací, žádající odstraněnínáboženství ze škol,
kteroa předčítal dlezprávy „Času“ sám Janák
Pozdraegý telegram čiváčskémo tábora zaslal
poslamec Zázvorka. A tak nedá se popírati, že
protikatolického smýšlení ve straně agrární
zvoloa přibývá jako sněhové koule, která po
bybem vlc a více se zveličuje. Nemáme ve
zvyku zbytečněapostrof ovat, ale věci dospívají
k takovým konešme, že jsme nacevi 8e ptáti
dra Zahradníka a Kroihera, již známi json
svou seriosnosti: pánové, srovnáte to 8) 8v0U
kněžskou ctí a neodvodíte odtud patřičných
důsledků?

Obrana.
Hlasům Venkova. Redakcetéto agrární

tiskoviny přičiňoje se svědomitě, aby čtenář
nezapomněl, že vůně venkova nebývá vždy a
pa všech místech příjemnou. Posledního čísla
lokálka „O nemravnosti v řadách klerikálů“
přímo dokazaje, že redakce pracovala raději
vidlemi nežli perem, nebot by si její obraro
tvornost jinak tolik páchnoucí látky navy
básnila. Nemáme žádoé povinnosti, abychom
agrární straně odporačovali jiného redaktora
nežli který vyhovuje jejími venkovskéma
vkusn, ale vyslovojeme mínění, že ani pod ze
leným praporem nesmí nikdo býti lživým mi
serou beztrestně. Redakce „Hl. Venkova“ může
snad bestrostně blásati, že v Miláně klerikálové
páchali násilí nu nedospělých děvčatech, pro
tože neví, že to byli „klerikálové“ asi takového
drohu, za jské se prohlašují dnea na příklad
agrárníci na volebních schůzích před nezkuše
nými voliči. D> Milána je daleko a proto tvr
zení zeleného fsnatika možno připočísti oa
účet nepřekonatelné tou dobou hlouposti. Když
však tvrdí agrární dopisovatel,že „vezoámém
klerikálvím pelechu byla žena jistého klerikál
ního redaktora jedním vypikajícím celibátníkem
anásilněna, až z toho onemocněla“, pak můžeme
původce tohoto tyrsení prohlásiti za podlého
Ibáře. Redakce Hlasů Venkova je v Kostelci
p. Orl. a nemá jistě daleko k ševci Ucbanovi,
jenž by jí sdělil, že správa Adalbertina na jeho
„odhaleni“ podala již loni státnímu návladnictví
trestní oznámení na neznámého pachatele, když
Švec nechtěl na veřejné vyzvání onoho „oby
vatele Adalbertina“ (o celibátníkoví ani Urban
nemluvil) jmenovati. Urban by jistě také po
věděl, že jeho žena při zavedeném trestním
vyšetřování prohlásila zpráva svého muže sa
poobý žvost. Následkem tohoto šetření bylo
též dokázáno, jakoa cenu mají též jiné tlachy
o nemravnostech klerikálů v Miláně a jinde.
Vyzýváme autora mravokárných článků, aby

sí ron soodní akta u krajského soadu
v HradciKrálové a pak sezná, jakou ničemnost
svým tvrzením spáchal. V sájmu našebo po
etivého lidu se obražojeme proti tomu, aby 86
krmil takovými odpadky odporného kalu, ja
kými ho sytí „Hlasy Venkova“.

Zvlášť rafinovaný způsob ostomzoní
katelietva. Málocotak pozlobí pokrokářské
„nositele kultory“, jako když některý katolík
způsobem zvlášť vynikajícím skutečné osvícení

ří. Ta fanatikové nevěry buď hledí katoli
ekého učence sesměšniti nebo aspoň omlčeti.
„Kaltarnici“ házejí vztekle opravdovéma šiři
teli osvěty klacky pod noby.

Když pak se nedostává příhodné látky
k soustavnémo topení katolictva, vymýšlejí se
„v zájmu pokroku“ cesty přímo rafnovacé. U%
jsme mnohokrát poukázali, jak se ŠÍŤÍ čas od
časo u nás růsné pošetilé pověrečnémodlitbičky,
které jsou výtvorem záštipiných hlav protika
tolických. Takové modlitbičky rozesílázákeřsý
fanatik bez-udání svého jména prostomyslným
katolíkům a hoed pak spěchá oznámit novinám,
jské hlooposti prý katolíci (10) rozšiřají. Již
jeme jednou dokázali, jak taková modlitbička
vyšla v pokrokářské tiskárně.

Ale rafinované řemeslo kvete dále. „Li
dové Noviny“ semity Stránského uveřejnily li
tapii rozšířenou prý na Uherako-Brodsku, jež
jest jídášským posměcbem. Na př.praví 60 v
ní: „O pane Ježíši Kriste, jeně jai62.000 ma
lých slz, 9780 velkých sizí a 97.806 krůpějí
krve vylíti ráčil, smiloj se nad némil“ atd.
Taková ulova jsou hotovým zesměšněním utr
pení Kristova.A to še by skládalkatolík?Mo
ravský katolický tisk již oznámil, še ta sláta
pins vyšla v tiskárně pokrokářeké. Nikdo ne
může dokásati, Ze to bylo tištěno od katolíků,
ale časopis „Havlíček“ v č. 2. hned si emlanul
a mluví o triviélních nesmyslech „klerikálů.“
Dokaž, že takové nesmysly skutečné vymyslili

(a rosoglali katolíci a pak teprve baň a kářejí
— A hoed © náeledající lokálce ohřívá „Ha

„uliček“ dávno vyvrácenon lež o „klášterních
skaodálech“ italských, „nazývaje soámon ku
plíčka a podvodníci Famagalliovon „milosrdnou.
vestroa.“ Ve svém fanatismu nenapravitelný
Ibář tolik se popletl, že mluví o skandálec
„v nespolekých klášteřích“, ač zvrhlá Fota
galliová, vydávající se podvodně za řeholnici,
provozovala svůj mrzký kšeft v Miláně — A
pak s takovými igooranty a úmyslnými lhář.
vážně mluvtel

Prašští buršáci stávkují. Číní taktitu
„opravdoví intelligsnti“ — v zájmu pokroka
vědy. Lidé, kterým často musí tetíkové přísně
domlonvati, aby aspoň četli ta lejstra, která
jsou jim uudiktována, manifestují — pro 8vo
bodné bádání věd nejvyšších.

Studentům katolickým dne 3. t.m pokro
koví stávkáři znemožnili vetap do sálů lékař
ské fakaltytakévzájmu vědy.Nafakaltěpráv
nické dva katoličtí studenti na schodišti obklí
čení, čapky jim araleny; vyhozeniven. Podobný
výjev opakoval se i později. Do poslucháren
na technice také katolickým studentům vetup
zamezen. Tak roste akadamická svobodomysl
nost! — Podobně si počínají pokrokoví stáv
káři ve Š.. Hradci. Vyslali deputaci k třem
přednášejícím professorům právnické fakulty,
uby přednášky zastavili. Poněvadž profossoři,
domunívajíce se, če mají právo na osobní 8v0
bodu aspoň takovou jako studenti, ibned od
daně a octivě neaposlechli, začalo stadentstvo
tropiti blačný randál. Křičelo a pískalo, až
professoři musili ustati. A tak baršácké kul
tura osvócnje a zušlechťaje dále. A studentstvo
české dne 3. t. m. přihlásilo se za stávkáře
také, aby boršáci aspoň jednou uznali, že čeští
akademikové nejsou v příčině kultury a oče
nosti vždycky méně cenoí. A to všecko pro
Wabrmanda, který z universitní síně, ze stán
ku věd chtěl učiniti agitační místnost proti
katolictva a skutečnou věda znehodnotil nís
kými urážkami a pomlavami věřícího lida ka
tolického.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna konečně pustilu 80

do podrobné debaty o státním rospočtu na F.
1908. Náladou pro přijetí rozpočtu jest také
řeč bar. Becka. Mlavil hladce, slibuje se po
starati o řádnou správu a kázeň mesi úřodai
etvem. Ohlásil pro podzimní zasedání předlohu
stran zvýšení daně kořaleční, o starobním po
jišťování nejenom pro dělníky, ale i pr) samo
statné, čímž vláda míní rosšířiti starobní po
jištění i na rolnictvo a živnostnictvo. Posl. dř,
Horský vyslovil se potom ostře proti centra
lieeo, poukázal na křiklavé nesprávnosti je
stiční správy za ministrování bar. Kleina. A
právem prohlásil, še Čechové nepotřebají no
vého jazykového zákona. Ať se jen zachovává
$ 19. státních základoích zákonů, dle něhož
jsou obě zemské řeči rovnoprávny. Ostatně
k uzákonění jazykového zákona jest komnpe
tentním jedině český sněm a be říšská ruda.
Posl. princ Liechtensteio mlavil o soaručenství
proti 830. demokratům a pro čestný smír se
Slovany na severo i na jiho; ostře útočil na
židovský tisk.

A do výpočtů Beckových zabonříl zase
Wahrmaod. Ťens nerozhodností vlády počítá.
Najednou objevil se v Ionsbracka a zabájil zase
přednášky. Z toho ovšem protest a bouře, jež
skončila zavřením university innabracké. Nato
ministr vyučování Marchet prý podal gádost
ze propuštěnou a s ním prý 80 problásili soli
dáraími něm. ministři Dorschatta a Prade. Tím
věra bylo by otřeseno celou vládoa Bockovou,
která právě 1. červoa mobla oslaviti své dvou
letí. Ministerský předseda problásil však ve
sněmovně, že ge ta jedná o pouhé nedoroza
mění. Pro zastavení předoášek v Inosbracka
došlo k demonstracím boršáků i ve Štyrském
Hradci a taki tu na aniversité přednášky zasta
veny. I baršáci v Praze dali se proto do
bouření.

V branném výboru ministr zeměbrany
Georgi o zavedení dvouleté vojenské služby
pravil, že by ono vyžadovalo, aby se místo
dosavadních 100 odvádělo 150. Zvýšení vojen.
rospočta o 50 mil. by nestačilo, jak se ukázalo
i v Německu. Místo dvouleté služby bude prý
udělováno více dovolených a žádosti badou li
berálněji vyřisovány. — V Černichově v Hališi
došlo ke krvavé srážce sedláků s četníky ná
sledkem zatčení bocba, který pytlačil na ryb
nice, a jeho matky. Čatnictvo vystřelilo, při
čemš aamrgeno asi D osob a přes deset raněno.

80. května blahopřáli císaři s králi k jeho
jebijeu jménem armády všichoi generálové.
Blahopřání proslovil aroikniže František For
dinaod a odevzdal císaři Jabilejní dar armády
dilo „60 Jet branné moci“. o

-V parlamestní komisi Národního klubu
jedaalo se o svolání sněmu království Čas.
V této věcí a mio. předsody žádali: posl, Ma
štalka a Udrlal, aby kdyš ne v létě jgečel 00
sněm po skoačení říš. rady asi u tři dol.



Hlavní zasedání aby bylo v září 6 neděl. Bar.
Beck odpověděl, že bude se stranamí vyjeďná
vati. O záležitosti enfženícakerní daně pro
hlášeno, že usnesení poslanecké sněmovny
dlaožno reepektovati, jinak že by Národní klab
vyvodil z toho své důsledky. A semský výbor
království Čes. usnesl se jednoblasné požádat
vládu, aby sněm český svolán byl před pod
zimním zasedáním říš. rady k Snedělnímu jed

Čea. navrhne vláda prince Ferdinanda Loubko
vice, předsedu zemědělské rady. — Proti ja
zykovému zákona Beckovu, který zavádí dvoj
jazyčnost soudů, ale nikoli dvojjasyčnost
úředníků (u německých soudů ustanovaje
se pouse 1 úředník češtiny zoalý, který by
vyřizoval česká podání), vystopojí čeští radiká
lové. Národní kloub se o tom ještě nevyslovil.

Uherský ministr br. Andrassy elíbil ve
sněmovně, že předlohu o reformě volebního

kládá s předlohou touto, obávajíc se o sré po
sjce dosavadní.

V Petrobradě při hostiné na počest slo
vanských poslanců z Rakouska problásil po
slanec damy Dmowski, vůdce liberálně ná
rodních Poláků, že se od nynějška Poláci při
pojí ke slovanskému hoatí. Od Německa ne
mohou očekávati nic, to jest jím největším
nepřítelem, Posl. dr. Kramář, Hribar a dr. Hli
bovicki byli přijati carem v audienci.

Na ostrově Sáma ve Středozemním moři
vzbouřilo se domácí obyvatelstvo pro porošení
smlouvy o autonomii, že totiž koíže dovolil
přístáti vojsku tareckému na ostrově. Tarecko
zdráhá se hned vojsko odvoluti.

Hudební
skladby a školy

pro všechay nástroje,

Jakoži veškeré knihy a Časopisy má v nej
hojuějším výběru stále na skladě

Bohdan Melichar,

Nejlepší reklamou pro| Velkésklady možňníí.. 2 vyhisov 0 ve
návod je jeho jeltě téhož dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jizdních řádů.

Z činnosti katol. spolků.
zo Velmi zdařilou schůzi konal

dne 24. května t. r. zdejší křesť. sociální spolek
v národním domě. Přednášel vldp. dr. František
Šulc, kanovník a professor z Hradce Králové, ne
tbema: „Jaký jest program strany katol. národní
v Čechách“. Ke schůzi té sešlo se množství účast
níků, členů spolku i nečlenů « města a okolí a
vyslechli 8 upiatou pozorností znamenitou před
nášku p. řečníka, který klidným, jasným a zají
mavým způsobem probral a vyložil bod za bodem
s programu katol. národního. Mluvil skoro 2 hs
diny a ku konci ještě zodpověděl některé dotazy,
ješ mu podány byly Všichni účastníci v tom se
shodují, že předoáška ta byla jedna z nejlepších,
jež u nás pořádány byly. Při rozchodu poděkova'i
p. řečníkovi i důvěrníci organisace z Opočna a
přifařených obci. Vldp. kanovníku vzdává tímto
spolek náš .nejapřímnějál díky s přáním, aby tímto

ABA i dále sval a poučoval lid náš,to z neznalosti programu předpojat bývá
ku straně katol. národní. 76 pojat 9

Z Přelouče. (Přednáška sl. Růženy Do
bruské z Torkovic). 31. května o 3. hod. odpol.
u p. M. Horyny v Přelouči odbývala „Svornost“
gvou obvyklou měsíční schůzi; při ní sl. R. Do
bruské nás mile poučila líčením cesty i dojmu za
II pouti do Lord v r. 1907 « „ Moravy a
Slesské. O vůdcích a skupinářích poutníbo vlaku
s vídeňského západního uádraží do Lince, Solno
hrad, Innomostí, Landecku, Eiosiedlu ve Švýcařích,
Lucernu, Ženevy, pak Lyonu —Toulousu, Tarb a
Lard. Dějiny tohoto poutního místa. Místopis ba
siliky a hlavních bndov. Stavba a výzdoba obou
basilik u skal Massabielských O české kapli
v basilice lurdské za30 000 franků (IV. tajematví
slavného růžence), kterou právě vysvětil J. B. M
suffragán dr. Visnar « Olomouce v sáří 1907. O
theoforickém proovssí, O sázracích četných ma ne
mocných. O komisi lékařské. Návrat přes Lyon—
Zůrich— vídeň a Brno. Místnost byla plnáa vedro

7 dané; účastníci vydrželi však všichni aždo konce,
ač slečna přes 2 bodíny vyprávěla způsobem na
týsost poutavým o mocných dojmech, jež na omé
pouti sašíla. Všecko pak provázela četnými foto

grafiemi i obrazy cestopisnými a pobledy. Jaký
div, še mnozí, unešeni jejím naděením, umínili si

s budoucímipontalky sek pe též do posvátnýchLurd! Výbor sl. R Dobruské vzdává tímto vroucí
díky za cestu a námahu a všem spolkům kato
liekým ji vřele doporučuje. Zdař Báb!

o

Zprávy místní a z kraje.
J. B.. ajdp. dr. Jos. Doubravau

děluje av. biřmování v pondělí svatodušní 8. června
v Číněvsí, v úterý 9. Června ve Vrbicí, 10. června
odpočinek v Poděbradech, 11. a 12 června v Sud
ské, 13. v Předhradí, večer všdy v Poděbradech,
14. června ve Velími, večer v Hradci Králové.

Mimořádná schůze móstského za
stupitelstva v Hradci Králové konáse
dnes v pátek dne 5. června 1908 o 11'/, bodiné
dopoledn: v zasedací síni. Program: Návrh, aby
na paměť GOletéh> panování J. V. císaře a krále
Františka Josefa I bylo městské dívčí lyceum
v Hradci Králové přavzato do správy obeoní. —
Zpráva odboru zastavárenského o bilanci obecní
zastavárny za rok 1907 a žádost úřednictva a sluby
zastavárny za zvýšení složného. — Žádost p. Jos.
Stracboty, mésiského leamistra, za III kvinkve
nálku. — Žádost p. Jos. Tykala, měst. lesního

Žádost Jana Řezoíčka, lesního hajného, za pový
šení do II. třídy lesních bajných. — Volba dvou
členů jatečního odboru a poradním hlasem. —
Vyjádření o žádosti p.Jindřicha Komárka za koncessi
k výčepu vína v domé čp. 142 na Velkém náměstí
— Zádostiza udělení práva měšťanského.

Upozernémí všem přiblášoným a
přijatým členům spolku „Charitas“. Do
cházejí stále reklamace o legitimace členské aneb
o vyřízení podané přihlášky. Žádáme o laskavé
strpen:, že se vše nevypravuje se žádoucí rych
lostí. Máme značný nával přiblášek a funkciováři
m -hou sotva jim stačití ©Také nás zdržela pošt.
spořitelna, která dlouho nám neposila'a uložní
listky. Běbem týdne obdrží všichni přijatí členové
legitimace. Nové přiblášení masí vždy asi mésíc
čekati na vyřišení, protože členy přijímá výbor a
ten mívá měsíční schůze.

Výstava českých křesť. sociálních
a katolických listů, brožara kaihstávajících
i zaniklých, dle jejich postupného vývoje, konati
se bude v Hradci Králové od 1. do 19. července
při příležitosti Soc. kursu, sjezdu mládeže a žen
v Hradci Králové. Voškeří vydavatelé křest. soci
álaích a katolických listů se žádají, aby nám
ibned saslali po I ex. novějšího čísla, a byl-li do
tyčuý list dříve jiného formátu, též prosíme o 1
ex. Vydavatele knih a brošur v jejich vlastním
zájmu žádáme, aby své práce a vydané listy vy
stav.li. Poplatky nejsou židné, zasilatel hradí či
sám pouse poštovné, a připsmene, maj.-lise kuihy
a brošury vrátiti. Všechny stoupence své prosíme
— mají-l: časopisy, knihy, brožary, plsně křesť.
soc. atd , které v obchodě už nepřicházejí, zanikly
— by nám je dobrotivé darovali neb zapůjčili po
1ex Výstava 'ato bude velikého významu již
proto, že se bude konati u příležitosti kureu pro
naše bojovníky a agitátory. Veškeré zásilky vy
prošují se na adresu: J. Polák v Hradci Králové
(Adalbertinum).

Z dlecósní Jednoty Uyriliské. S po
těšením konstatojeme, že v posledních dnech usta
vil se i pávský odbor Jednoty, k němuž přihlásilo
se již třicet členů. Jednota máže býti věra spoko
jena a výsledkem letošní své činnosti; dík neunavné
energii dirigenta vdp. dra. Šetiny povatalo béhem
několika měsíců mobutné pěvecké těleso, jež pro
myšlenku Cyrillskou mnoho může vykonati.

Akademiea veřejnázkouškav pou
slomátě cís. Framtiška Josefa. V sobotu
dne 30. a v neděli dne 31. m. m. pořádal zdejší
peasiovát veřejnou skoušku a akademii pěveckoa
i budební. Jame zvyklí v úetavé tom slýchati jeoons
věci nejlepší a dobrá tuto pověsí byla úplné po
tvrzena poslední produkcí. Umělecké výkoay cho
vanek sledovány byly a živou účastí a odměňo
vány hojným potleskem. Akademii navštívil i vedp.
monsigavre dr. Al. Frýdek a mavho jiných vsáo
ných bostí.

Nlevnostní vočer Nvatopluka Čecha
pořádal spolek ochotníků „Klicpera“ ve středu dne
27. května. Těžištěm celého večera by.a přednáška
básníka Jaroslava Vrohlického, jen v poutavé řeči
rozvinul obraz činnosti Čechovy co básníka, mělce
a vlastence. Sotva bylo Ise ubrániti se hlubokému
pohaotí při nadšených slovech, kterými genius o
slavoval veleducha sobě rovného. Véru, nebylo lze
najíti úst povolanějších, kterými by náš nesmrtelný
básník lépe a jímavěji mobl býti oceněn. Ře'alk
stal se předmětem bouřlivých ovací, — Ostatní

program vyplněnukázkami básoickétvorby Čechovy.Plechová harmonie mužekéma sboru niktersk me
posloužila, ukasujíc markantně jeho slabiny; har
monium bylo by bývalo lepěl. „Loučení“ (Weiss)
Jent vleklá skladba bez gradace, bez rznětu. nikde
pevystupující nad prostřednost. Coš díru tedy, še
mostéla na výši, nejsone mnohdy ani blasové správ
me. Koastatuji-li faktum, nechci mikoho viniti, věda
dobře, že v pokročilé jiš saisoně těžko se pracuje.
Debut alč. Šimkovy nkázal nepopíratelcé nadání,

jež jevilo se správným pojetím skladby a dobrou
intonaci; hlas budo ovšem potřebovatí ještě cviku,
ale nechává již myní místy zezalti pěkný kovový
timbr. Nadmíru delikátní býl klavírní průvod alč.
Vieweghovy, ba ve svém oboru byl to mistrovský

kousek, jenž snad ujde povrchnímu evae zaslouží plaóho osasoí znalců Z recitujících
libil se mi nejlépe p. Peřina — režie dopustila
se chyby v jeho kostýmu — a p. Dušek; p. Brou
kal mohl býti snad velimi dobrý, kdyby byl ovlá
dal svoa úlohu. Dr. Aliguis.

Výlet do zabradaího hostince p. Špryara
na Slez. Předměstí (u nádraží) pořádá jednota paní
a dívek v pondělí8. června t.r.Hudba černilov
ská — Buffet, tombola, koulení o ceny. Divadelní
žertovné hry, výstupy, zpěvy, bulon obňostroja j.
Začátek ve 3 hodiny. Vstupné 20 bal. Ve prospěch
vánoční nadílky chadých členek. Za nepříznivého
počasí odbývá se vše v sále Adalbertina. Pozn.
Mozi programem se tančí v sále, kdež večer po
řadá hostinský taneční zábavu.

Velká matiční slavnost na „Střelaici“,
ku které letos zavítá rolnictvo okresu Hradeckého
a Nechanického, odbývati sa bude již příští ne
děli dae 14. června. Vracíme se does ku slíbenému
pokračování podrobnějšího programu atrakcí. Mim:
posledné uvedené dámy boztéla a velkého divadla
rozmanitostí, budou moci navštíviti návštěvníci
Museum, kde vedle ekutečaých voskových prepa
rátů těžce získaných upouta blavué úplná vyku
pávka skróence a popeloic, která sem bude v pů
vodním stavu i s okolaí zemí přivez "na z Malšovic.
Skutečuou atrakcí slavnosti bude „Lovecká vý
stavka“, zapůjčená p. J. Beleišem. Výstavka bude
sestávati více jak ze sta párů různých parohů, 3
nádherných puš:k, prašen, patron, vycpanýchptáků
atd, bade pojištěna vzhledem k cené skoro 2000
kora: na škodu obaěm i krádeží. K těmto Čty
řem atrakcím bude povolen přístup za jedastné
malé vstupné tak, že nebude obecenstvo různým
vybíráním obtžováno, Jednota Šimanovskýzabraje
na velkém jevišti dvě aktovky A uspořádá koču
jící chantant Tanec na rozdíl let minnlých bude
letos oa podiu pod širým nebem. Pošta, t»mbola,
lovení na suchu, buffet, kavárna, k-alení o ceny,
pouštějí balonů bude se díti ovšem jako jiná léta
Vzhůru na Střelnici!

A městského průmyslového mnsen
v Hradel Králové. Čítárou musejoíaavštívilo
v měsíci květnu ve 14 přístupaých dvouhodinách
632 osob V koihovoé vydány oa 423 žádanek 309
svazků knib a 217 dě! předlohových 8 více než
10 850 jednotlivými předlobami. Domů zapůjčeno
174 osobám 195 svazků knih a 1123 předloh Do
okolí 11 osobám 41 svazek a 352 předloh. Mezi
časopisy nově vyloženy: „Archiv fůr Buchbinderei“,
výborná řízený Časspis pro koihaře a bibliofily,
„Časopis vlasteneckého spolku musejníbo v Olo

mouci“, „Klenotnické Listy“ (počuly znovu vychá
zeti), rovněž i časopis „Knibař, „Hradecký Kraj“,
„Časopis výstavní Zlaté Praby“. D> knihovny bě
hem května vřazeny následající spisy: Mehes P.
Um 1880. Architektur uod Haadwork B-I La
179. Neubauten in Oesterreich. 65 tab. [.a 180.
Jeřábek V. Pramen moder. ornamentův, II.b 372.
Hagendorn Otto: Neue Kanstverglasuogou. Sv. I.
24 tab. IV.a 21. Eag-lhard W.: Dor Iaoendekora
teur VLe 196 Michael W Die bůrgerliche Wh
nung. 12 tab VIc 138. Matějka, Wirtha Štěpá
nek: Soupis památek v okresu litomyšlském. Bd
2037. Wahbrlich H: Wohbnbaus nod Hausrat Bd
2064 Čapek R: Grandprobleme der Malerei. Bd
2073. Knackfuss H.: Allgem. Kuaetgeschichte.
Sv. I. a II Bd 788. Herrman G.: Die dentsche
Karikatur in XIX Jahrh. Bd 2078. Starck K.:
Der Tanz. Bi 2079. Valenta Ed.: Die Robrtoffe
der graphiachen Gewerbe. Sv. I. a II. Bf 2069—
2070. Regs R.: Der stumme Diener Bf 2071.
Lsander V.: Galranotechoika v praktickém upo
třebení. Bh 2060. Santos Damoot.: law Reich der
Lafee. Hozrnes H.: Die Luftachiffahrtder Gegea
wart. Bn 2063. Nechvátal Th.: Zařízení, ušivání
a obaloha telegrafů a telefonů. Bh 2065. —Ku rs
pro iatarsování dřeva odbývatise budeve
dnech od 16 —17. června v čítárné musejaí. Vy
učování celodenní. Přiblášky do 10. červou ředitel
avi musea.— Chemický kurs pro pekaře
odbýrati se bude ve daechod 22.—25. června též
v čítárně musea. Vyučování polodeoní vědy od
půl 2 do 5.hod. odpol. Část karsu, pojednávající
o kynutf a pečivosti těsta, bude přístupná i enám.
Blížší bude oznámeno vývěskémi — Pro pokroči
lou dobu odloženy přednášky p. Zd. Wirta a inž.
Urbana na sáří. — Za Členy musea přihlásili ste
pp. Ed. Budil, Václav Jenbovský a V. Cbndoba,
řezbáři zde, p. K. Štorek, m:str zámečnický v Tfe
bechovicích, p. Škrábal, učitel zde a alč. Markéta
Šaner.vá ve Vys. Mýtě Pan profsssor J. Kotěra
v Praze věnoval do sbírek sbírku ocelerytin, to
bolku s vyšíváním, ročně psané a malovsné mod
litby a staré kožené desky. Pan feditel L. Heněl
zde 6 moder. štítků nábytkových, sl. městská ráda
sde 2 bronsové plakety. Dárcám srdečné díky!

Zápis a zkoašky přijímací do L.tř.
e k. gymuasia v Hradci Královébudou se
konati dne 6. a 7. července t. r. vědy od 8 hodin.

Schůzesenkromoprávných zřisonců.
Vdáslodku důvěrné schůze soukromoprávných sří
senců somských, okresních a obecních, konané dne



19. duboa t.r. v Hradei Králové, odbýrala se dne
94. května po předchozí schůzce zřízenců města
Hradge Králové v místnostech Živnost.-čtenářské
Jednoty důvěrná schůze soukromoprávných zhízenců
zemských, okresních a obecních okresu králové:
bradeckého. Na schůzi této velmi četné navětívené
tlumočeny stesky veškerých zřízenců, kteří, ač na
ně při skrovných jejich poměrech tíha nynějšího
stálého zdražování životních potřeb. vshledem k
němuž vebkerým úř.dníkům jak státním tak i 00
kromoprávným, jakož 1 státním zřízencům příjmy
jejich přiměřeně byly zlepáeny, těžce dopadá, při
tomto zlepšování vyšli na prázdno. U-neseno jed
nomysině založením krajinských organisací a we
skupením těchže v jednu mohutnou organisaci zem
skou domébati se nejmalehavějšího požadavku, to
jeat saopatření zřísenců a jich rodin vpřípadě
stáří neb úmrtí cestou 7ákono+u, jakož i zlepšení
hmotoých poměrů vůbec ©Přítomným tinmočeny
byly delegátem ústřední organisace p. Jos. Novut
vým, slubou městského úřadu v Hradci Králové,
sympatie vlivuplných činitelů, sejména slovutnéhd
p. JUDra. Frant. Ulricha, zem. poslance a starosty
města Hradce Králové a pp. poslanců dra Váci.
Škardy a J. Moštálky, kteří zahájenou akci účinně
podporovati slíbili. Rovočž „Pokrokový klub“ svým
sástopcem p prof. Merešem, jenž věcně práci or
gavisační nastínil, slíbil evoji podporu. Za členy
organisace přiblásilo se ibned po schůzi přes50
přítomných a záleží na každém jednotlivci, aby
včasným přihlášením se k mohutnosti organisace
přispěl, aby táž úkul na ni vznešený účinné vyko»
návati mobla Veškeré dotazy neb informace z0d
poví. jakož i přiblášky příjímá p. Jos. Novotný,
eěsteký úředo: sluha v Hradci Králové,

Uzavírání přejezduna orární silnici
přes trať dráby mezí Pražským Před
městím. a Kuklemami. Na interpellaci Hš.

poslance E H. Srdínky a na stížnost okresníhovýboru v HradciKrál. v záležitosti příliš častého
a dloubodubého uzavírání přejezdu přes trat dráhy
u Kuklen nařídilo e. k. ministerstvo železnic správě
dráby. že smí zmíněný přejezd jen v nejnutnějňím
případě ma nejkratší dobu býti uzavírán, nikdy
však na dobu delší než-li 6 minnt. — Tím snad
bude konečně na čas, dokud c. k. ministerstvo
definitivně nerozhodne o tom, má-li Be zříditi
nové seřadovací nádraží za viaduktem Plotičťským
(což by bylo nejrozamnější), učiněna přítržbezo
hlednosti draby, jež přejezd uzavírala často až i
na 20 minut a tím pěší i vozovou fregnenci značně
zdržovala.

Na vzdělání českých dítek ve Vídní
jasykem mateřským přispěl v dubnu spolku „Ko
meoský“ ve Vídni V./I. Margaretenstrasse 100,
který vydržeje 3 obecné úkoly, 2 opatrovny a 6
jasykových škol, politický okres Hradec Králové:
Dobalice. Obecní úřad 10 K. -- Dvory Svobodné.
Obecní úřad 10 K — Hradec Králové. Důcho
denský úřad 100 K, Okresní výbor 100 K, J. Pil
náček 300 K, G. Domabyl 4 K, Společenstvo bs
stiaských a výčepníků 6 K, Odbor zem. jedn
sonkr. úředníků Ď K, „Beseda“ O K, Ed. Pro
cházka 6 K, Spořitelní a sáložní družstvoI všeob.
jednoty úředníků 10 K, Hasičská župa 10 K,
Vsděl. s podp. spolek pní a dívek 6 K. — Ne
ehanice. Josef Reiniš, sbírka 18 K a 3 K. —
Třebechovice. „Sokol“ 5 K, Roln. záložna 10 K

MII porotnímu zasedání v Hradel
Králevé vylosováni následující pp. porotcové:

-Friedrich Fr., rolník v Božanově, Winter Ferd.,
roloik v Beřmánkovicích, Weieser Ad., rol. v Šo
nově. Matys Ferd.. obchodník ve Stodnici, Mauth
per R., továr. ve Dvoře Kr., Schaasel R, správce
v Hradišti. Chorbuský Jos., rolník v Bříze, Malec
H., bostinský v Nov. Hradci Král, Hamáček Jan,
bost. v Jemikovicích, Kadečka Jos., rolník v Ne
posicích, Šandera Jan, pekař v Hořiněvsi, Hoatov
ský Jul., obob. v Jaroměři, Wiaternite R. obch.
v Josefově, Voltr Jan, rol. v Libřici, Bašek váci.,
rol. v Roztokách, Špaček Jar. mlynář v Šestovi
cích, Matéjka Jos., host. v Kostelci n. 0., Bednář
Jan, rol. v Mladkově, Malina V., otetkář v Braici
Hejzlar A., rol. v Bělovsi, Šefelín Fr. ml., kupec
v Hronově. Hakauf Jar., stavitel v Náchoué, Rak
Ven., továr. ve Zbečníku, Morávek Al., obchodník
v Nechanicích, Žabka A., pekařv Nechanicích,
Jouda A., rol. v Nerešově, HouserJan. rol. + Dol
ska, Kaudus Fr., rada bosp. v Nov. Městě n. M.,
Mervart F., uzenář vN. Městěn. M., Plichta Jan,
bost. v Opočně, Eatechner J., továrník v Polici,
dr. Kalis, soukr. v Rychnově o. Ko., Petrides B,
obch. v Rychnově n. Kn., Bednář A., továr. ve
Vamberka, Koborn E., továr. v Úpici. Náhradní

s Hradce Král.: B. Helwich, obchodotk,
„ Kaore, professor, Macák Jos., Macháček Jas,

Pivváka J., očitel, Bchmid: R., stavitel, J. Stela
dler, obchodaík, A. Švorélk, insp. pojišt.

Úroda na Královéhradecku jori se
letos velmi slibnou. Nesmírné teplo — nyní denně
přes 809 R — a častými dešti neobyčejně popo
hnaly rostlinstvo ve varůsto; vše kymulo jako
v troplekém kraji. Obilí jest překrásné, zelenica

bojí at radost, jelely jeou neobyčejné vysoké abesté, rovně tráva ma lukách. Ovocnéstromoví
Jetos. vyniklo bohatstvím květu, zvlášť třešně s

joně, jejichů korusy byly jedna běl. Jenže br
Šel jeví se muošství housenek, o jichů hobení

leckdes talk málo se starají Bývá desno až k zalk

nutí, mraky stahují 6e na všech stranách, ale do- |
posud nas Báb nebránil od vší pobromy. .

BRegnincema Labi postoupilsuž ido
měste samého. Podaikatelství regulačních prací
chystá se k podezdívání nábřežních adí, ku kte
rémuž cíli sarašena do Labe řada železných pilot.
Neobvyklé divadlo láká k sobě všdy více diváků.

Otázka provisermí lávky přesLabe
ke Grand bótelu jest jiš rozhodnats. Divimere,
že posud někteří jednotlivci snaží se rozbodnotí
to zvrátit. Snad má čkolof mládež dále choditi
s Praž. Předměstí velikou oklikou, epad dlonbá
cesta snádraží do městu nemá býti zkrácena, atd.
Valná většina zdejšího občaostva rozhodně trvá
na tom, aby lávke zřízena byla co nejdříve.

— Nemí mad šikovnost. Páni pokrokářiza
řídili to v příčině financování lycea besky obratoč.
Nechť poplatníci různých stran dokáží obětavost —
a pokrokářům nechají rozbodování. Teď na zvlášť
důležitou schůzi vybrána hodina taková. kdy se do
staviti mohouvýhradně vyvolení. Jen. bezky rychle |
a krátce, aby nezbyločasu na důkladné rozvátení|

Nová nadace. Záložna v H.adci Králové
založila na památka svého 25letéhn trvání v roce
1888 nadaci pro nejstaršího, zchudlého a bezůhon
ného člena, mužské o i ženského pohlaví. Pěti
procentnívýnoskupitálaK 2030— tedyK 100—
bude udělen výborem záložny dne 6. července t.r.
Žádosti o tat) oadaci podány baďtež do 30. června
t. r. do čtyt hodin odpoledne.

Záložna v Hradel Králové následkem
snížení bankovní sazby úrokové entžila úroky z půj
ček směnečných,nekrytých na5'/"/,, z půjčekkry
tých zástavou na 5“ z eskontn směnek na 5“
z eskontu účtů na 5'/9,. z hypotek na 4"/,—6,
a úroky ze vkladů od 1. června na 49.

Měsíční výuas Záložního úvórmího
ústavu: Stav vkladů: (na knížky,pokladničnípo
ukázky a běžný účet) v květnu t.r. K 18225.96307.
Eskont směnek: V květau roku 1908 eskontováno
kusů 2741 v obnosu K 3,532.828'20. Skladiště:
V květau 1908 uloženo zboží v ceně K 167556 —.
Vklady na vkladní knížky, pokl. poukázky na 49,
ode dae vložení do dne vybrání.

Zálešna v Hradel Králové. Výkaz
sa měsíc květen 1908. Vloženo K 109504 —, vy
bráno K 150.127- —, zůstatek K 1,483 668'—, zá
voda podíly K 68 967-—, fond reservní K 103.197,
fond pensijní K 33142 —, fond pro kursové roz
dy K 14.814—, vlastní reality K 159726—,
cenné paniry a přebytky K 288 948-—, půjčky
směnečné K 378.798 —, půjčky hypoteční korun
894.136.—, úbrn zárak K 1941.722 -.

Nové před k zvelebomí rybář
ství. Zemský nič, vydaný dae 9.dubna 1908,
obeshuje jak'žto č. 22. místodržitelskou vyhlášku
ze dne 4. března 1908, kterou ruší se valná část
předpisů vydaných k provedení zemského zákona
s 9 Hjoa 1888. Poněvadž jest nutno, aby i širší
obecenstvo se obeznámilo aspoň se základními u
stanoveními této nové vyblášky, podávají se zde
v krátkosti z nich nejdůležitější: Chbytání raků
vseho drabn v Čechách a prodej raků českého
původa. ať se děje kdekoliv, jest po doba 5roků
počínajíc ode dne, kdy toto nařísení platnosti na
bode — až na řídké výjimky — vůbec zakázán.
Od nejbližátbo 16.září až vždy do konce province
jest za tím účelem, by petruzi a lososi byli še
tření, zapovědéno vůbec v řekách, kde tyto ryby
se zdržojí, chytání ryb, zákaz tento platí pro
Orlici Divokou až do Kostelce n. O., kromé toho
pro její přítok Albu (Bělou) a pro Orlici T cou
se všemi přítoky až do Chocně. Ve všech vodách
pak zepověděno jest lovení ryb v dobách mezi 1.
březnem a 30. červnem a na některých místech,
kde se ryby trou, trvá zákaz až do 31. července.
Majitelé a oájemci práva rybářekého jeoupovinni
vésti seznam lístků rybářských vydaných od nich

níků, kteří pomocnické latky obdrželi, a musí je
na požádáníc. k. okr. hejtmanství předložiti. Týt
úřad může další vydávání rybářských lístků obme
siti neb zastaviti, byla-li by obava, že by mese
dovoleného hospodářekého vyašitkování vod pře
kročeny byly. Baci z jiných zemí — mimo Čeoby
—- pocházející, jakož i ryby cizího původu smějí
býti prodávány jen za šetření zvláštních opatrností,
Jimiž má býti zabráněno, aby zdejší živočichové tobo
draha nebyli u nás sbytečně v době hájení ničení.

YZČernileva. (Přednášky.) Katol. národní
Jednota naše pořádá ve svých spolkových mist
nostech v pondělí Svatodušní dvě poučné před
nášky. Prvon „o novodobé svópomoci“ promluví
vdp. Lad. Seidl, farář z Lična, drubou p. J. Mošík,

tář s Hradce Králové, „o starobním a Inva
Jidvím pojišťování “ Začátek o půl 3 hod. odpol.
Zdal Bůh!

Řádění blesk. Ve Lhotě pod Libčan
byl sasašen bleskem dne 3. t. m. p. učitel
a porášlivě zraněn. — V Syrovátce udeřilo do
stavení p. Hrabého. — Ve Ždánicich do jednoho
«bchodu. — V Plehu do domku zprostředkovatele
koupě hus.

Katolická organisnce v N.Jlóstě n. JE.
v pomdělísvatodušní8. červnao2. h.odp.

dvě velké přednášky spojené s táborem lida v zámku
Novoměstském. Řečníky jsou dp. Jih Babula a říš.
poslanec dr. Redelf Horský. .

Kaučnková logika rního pře
dáka. Agrární orgavisace s0 rá všude, 1 tam,

j do obce Bukoviny u Čoroilova ni odělels vy-.
cbázku. Opatruje Ji pěstoun p. Jos. Vach Ovšem
počíná si velice oputrnicky, aby jeho evangeličtí
přátelé nedověděli se náhodou -od katolíkův o

„nezištném“ působení zelených generálů maohopeprné pravdy. K ustavujío schůsi aspoň dával
vstupenku pouse hodně spolehlivým oběinům. Pau
předseda mluvi často o charakteru ; mohl by tudíž
snad věděti, že povinností vzorného charakteru:
jest — dodržeti dané slovo. Agrární organisace
se usnesla při vlivném spolupůsobení p. předsedy
na společném prodeji řepy. Sepsáa seznamnabí
zené řepy a po delálm vyjednávání 8 cakrovary
sedána řepa do rol. cukrovaru v Předměticích. Po
několika dnech však přihrčel do naší obce žlatý
kočárek. který přivezl zástupce správy cukrovaro
smiřického. A tu milý p. předseda pro'i dacbu
usnenení orgavisace zadal řepu Smificům. Dal to
divný příklad důslednosti. — A ještě něco z naší
obce povím. V člsle 19. „Ratibora“ hodně se lže
o katolickém rolníkovi p. Fr. Valáškoví. Nevíme
zde nic, že by p. Valášek roznášel zde vimperské
kalendáře, jak dopisovatel tvrdí. Dále se tam lže,
že prý p. Valášek vyvrátil svojí neopatrností
krásnou jabloň ©Azatím uatáž jabloň p. V. Ka
detávka, na kterou lhář oaráží, roste pěkaě dále.
A nechť také Jhář ten dokáže, že p. Valášek žádal
nájemníka p. Hryzlíka, aby jabloň upravil tak,
aby nebylo nic znáti. Podvodný dopisovatel sám
si nevidí do úst a tak se poráží. Jak by mohl
někdo vyvrácehou (I!) jabloň upraviti tuk, aby na
ní nebylo škoda znáti? Proto neché takový dobro
dineček zanechá vtipů o „klerikální logice“ 8 Z4
myslí se trochu vážněji o — logice agrární. Ta
až padělala kotrmelců mnoho.

Z Heřie. Ještě něco o sjezdu vol
ných myslitelů. Četl jsemoběsprávyo sjezdu
volných myslitelů v Hořicích, jež aveřejnil Váš list
a jež psal snad některý duchovní, dovolte, abych
pronesl úsudek svůj 0 sjesda i já laik, ale laik,
který nedospěl posud k přesvědčení, že odstraně
ním náboženství z veřejného života vůbec a te
školy zvlášť bude kráčeti národ náš k lepším svým
kýženým metám. Když již někdo chtél o volné
škole debatovati, měl to učiniti způsobem vážněj
ším, rosamovými doklady,- nikoli však nadávkami
a sprostotou. Takto vám velebničkům kongres epíiše
prospěl než uškodil u soudného obecenstva —
ovšem až na ty děti, jichš mi bylo líto, že se jim
tak záhy jejich ideály bortí a ony tak sáhbyv roz
por daševní se utrbují. (Sprostý onen sjezd uško
dil nikoli pouze kněším, ale katolíkům vůbec, a
k těm p. dopisovatel přece také náleží. Pozn. red.)
Předešlý dopisovatel pojímá sjezd příliš tragicky
a pouze jen se stanoviska náboženství; po mém
rozumu řečníci ei ulehčili, vypilo se v uéco více
bořického ležáku neš jinou neděli, jiné neštěstí
ce však nestalo. Tábor pokrokářů v Hořicíchměl

svůj místní význam a motiv a kdyby tobo nebylo,
snad by k očmu ani nebylo došlo. Není přece
žádným tajemstvím, že hlavním aranžérem nebyl
okr. starosta Janát, jenž byl jen nastrčenon lon'
kou. nýbrž učitelstvo s jedné a poražená radniční
strana s drahé strany. Této nejednalo se celým
sjezdem o nic jiného, než 0 vydopání nového kon
tingenta voličstva pro budoncí obecní volby Pc
něvadí panující strana jest živnostnická, může
budoucí možuá strana býti jen pokrokářská a soc.
demokratická. Této mas: se sáhy připravovati půda
a k tomu byl sjezd, ne němž živnostnická, t. j.
mladočeské strana zatlačena byla do pozadí a kdyby
byl měl Preiss rozum, byl by zůstal v Praze a byl
by nevášil cestu do Hořic, aby konkoroval s a
narobisty. Celá úroveň, na niž sjezd klesl, nebyla
pro dra Preisse ani pro mladočeskon strana jit
z toho důvodu, že strana tato ani 8 jednou ze zů
častněných stran nežije v politickém přátelství.
Mladočeši, agrárníci a katol. poslanci tvoří až do
posud společný klub a bylo zbytečn) dokumen
tovati, na jak vratkých nobou ten klub stojí, Ú
častenstvím na sjezda volných myslitelů K tomu
výsledku dospěje i agrární poslanec Janák, aš se
naučí vůbec politicky mysliti. To již městské rada
vystibla místní tendenci lépe a když neměla již
odvahy odepřiti všecko účastenství bned z pčátku
— na nedostatek odvahy Hořice při všem svém

parádním rozmachu stůňou — odepřela aspoň
spoluáčinkování, když poznala, oč svolavatelům
vlastně běží — přivésti nynější vedení města do
rozpaků a ukovat proti ní v pokrokářích a 8oe.
demokracii novou zbraň. Tentokrát sedla mlado

česká orgacisace, postrádajíc svého listu, opravduna lep
Podivná důslodnost miadočeskkého

poslance za Hořice. Kdyžbylopředvolbami
do semského sněmu, přišel do Hořicdotazník, zda
zdejší katolíci jsou pro to, aby postaven byl ve
volebním našem okresu kandidát strany katolické.
Na přímlava však vlivné osoby od tobo bylo pu
šténo, jeto prý by se tím dru. Preiasov:, který
zdál se býti umíraěným kandidátem a nikoliv
štváčským a vystupoval jako kandidát čivnosten
ský, kandidatura stížila ©Poněvadž pak boj mezi
dr. Preissem a dr. Hajnem -byl urputný, bleděl si
dr. Prelss zajistit též hlasy katolíků. Protojeden
s Jeho stranaíků o ně požádal a katolíci je dol;
volili dra. Preisse. Pan doktor be jim sa to od



měail. Dne 24. května byl jako přítel mezi témi,
kteří katolíkům madávalí, še jsou banda, sločinci,
podvodaíci. Myjsme nepočítali u p. doktora na
vděčnost, nýbrž na slušnost, ale zklamali jeme se,
To si zapamatujeme! Až přijde zase k volbám,
dají katolíci hlas svému kandidátovi a ne těm,
kdo jejich hlasů potřebují a pak je sprostě od
kopnou. Uvědomělý katolík nedá hlasu ani mlado
čechovi ani agrárníkovi, kteří až dosud katolickými
voliči byli podporováni, protože dáte-li mladočechy,
agrárníky a ostatní strany na hořickém táboře sú
častněné do pytle a zamícháte-li, vždy bade ten
pravý na vrchu!

Z Petrevie. Doe 23. května v 8 hodin
ráno sevítal nejdp. biskup dr. Josef Donbrava
z Nechanic po Petrovic. U slavobrány na počátku
obce přivítal Jeho Bisk. Milost starosta p. Šedivý

slovy úvajnými která k slzám dojala arcipastýře.Dále p. Wolf, členokres. zastupitelstva, a družičky
posdravili nejdp. biskupa. Dříve pak pozdravil ve
Jitel sboru hasičského zLodíns. S hudbou kráčelo
se kfaře, kde přivítal farář dp. Bohumír Tomíček.
Udílena Svátost sv. biřmování, kterou přijalo přes
čtyři sta biřimovanců. Dny slavnosti minuly a u
kásali jeme, že 6e nelekáme žádného terrora ani
žádného poručníkování, aťto.válo od okresu hořic
kého nebo necbanického.

Z Dokaliček. Dne 25. května ráno v 8
hodin ozvaly se zvony, kdy přijížděl Jeho Bisk.
Milost do Dohbaliček.Uslavobrány přivítán nejdp.

poté uvítán J. B. M. hasiči mokrovouskými, jich
náčelníkemp. vrchnímuprávcemKrčanema j. Lid
8 nadšením naslouchal vznešeným a působivým
slovům svého vrebního pastýře. Zde na této osadě
rozloučil se tklivými slovy J. B. M. a vikariátem
bořickým a po Svatých obřadech, po inspekci
místa pro novou farní budovu, po problídee krás
pébo chrámu Páně, který ce zvláště J. B. Milosti
zamlouval, nejdp. biskup odjel na Hrádek na zá
mek Jeho Osvícenosti braběte z Harrachů. Jeho
Osvícenost ráčil pozvati sem přednosty c. k. okr.
goudu nechanického, c.k. berního úřadu a veškeré
duchovenstvo, jež při slavnostech sv. biřmování
z patronátu jeho se sáčastnílo. Pohostiv jako do
mácí pán jménem svébo otce, který z těžké ne
moci se zotavuje, Jeho B. Milost s doprovázejícím
ho klérem, poděkoval J. B. Milosti za všeoken
úkon ne jeho patr. farách konaný. Poté v kapli
sámecké konal arcipastýř na rozloučenou poděko
vací pobožnoat. Již jiš spěl Jeho B. Milost dále;
ač čeká ho ještě dlouhá cesta visitačaí, přes to
ráčil vystoupiti opětně z kočára, aby podepsal
pamětní hnihu zámeckou s ostatními hosty, aby
hlásala pamětnice ta, že vznešený člen osvíceného
rodubrabatz Harrachůkráčív tradicíchzbožného
a vlasteneckého rodu šlechtického a ctí biskupa
jako vrchního pastýře diecése a jako biskupa

echa a vlastence.

„Protiklerikální“ kultura v Doha
lěkách. Už jsme dlouho čekali, čím se vlastně
konečně živly „protiklerikální“ u nás proslaví.
Ottrali se ti lidé o katolictvo ovšem statečně. Leč
každý ovážlivý občan byl toho přesvěděení, že
benobit bližního dovede snadno i cikán, který se
sotva dovede podepsat. Tedy se čekalo, v jakém
konečně slavném oalňujícím činu „protiklerikální“
pokrokvyvrcholí,copostaví,čímnáš lid obšťastní,
A — uš to tu máme podle židovského vzoru =
Roska. Co kdo postaví, do toho kopnont! Tak si
usmyslili lidé, kteří jindy tarizejsky se horší, že
katolíci nepásledají čistéh) učení Kristova, že jest
v nich málo lásky křesťanské. Stala se bohopustá
sarovost, která otevřela oči lidem dobré vůle rá
zem. Velikostatek postavil před kostelem slavo
bránu nejdp. biskupovi, který měl do naší osady
přijeti. Tedyse nemosil nikdo z obce horšiti, že
snad se plýtvá obecními peněsi a pod. Nikoma
slavobrána nepřekužela, Byla hezká, mohutná, vy
soká. na 13 metrů. Lidem „pokrokově“ naladěným
nedala spáti. Tak? Na uvítání biskupa? ACjest
to cizí majetek! Musí se nějak poškodit. Kdyby
přišli někteří germanisující židé ze sjezdu „Volné
myšlenky“ z Praby, pak by se jim šli naši osví
cenci poklonit hned. Ale dáti aspoň pokoj vyni
kajícímu synu našebo národa a representantu ná
boženského přesvědčení našeho dobrého lidu ? Ne
— ne — z lásky „vlastenecké“ musí nedozralá
mládež něčím proti němu „manifestovati.“ A hved
vykonáno. Vnoci ze dne 24. na 25. května jeden
stožár ve výši asi 1 a půl metru podříznut, tak
že pak padl i s jinými některýri součástkami.
Představme ei, že by se byl ařítil tak mobutný
sloup na kolemjdoucí. Co by tu bývalo neštěstí|
Ovšem bned druhý den časně ráno byl zase sloup
vzpřímen; všecko uspraveno, tak že vílání neu
trpělo újmy. A tu nový vztek našich kultnrolků.
Svedení mladíci při vítání stáli za kostelem a —
pohvizdovali. Zase takovým způsobem ukazovali
svůj „pokrok“ hodně pobodlaé. Takovou tedy
ostuda tropí „naší klidné obci lidé odkojení
Švavými a krajně surovými tiskovinami a je
dovatými řečmi. Mělo-lí by se tak pokračovati
ještě i dále, natropilo by se tolik banby obci,
že by ae sdejší občané musli rdíti před obcemi
sousedními Žemřelý pan farář „spátečník“ staral
Se o povznesení obce pilnou prací v Raiffeisence,
modersí osvícenci jí sase udělali „čest“ uličnic
kýmgedřezáním velikého sloupu. A tohle už není

uličaletví; ale hotová spustlest. Pókeé samfnko se
nám to sem nasadilo! Abujslo nerušeně v klas.
Nyaí však jest již čas Ba přižinování, nemá-li po
kojný a poctivý občan býti terčem ústrků růz
ných mladíků. Jestliže v sonsedních obcích pou
kazují a krajsím odporem ma to, co všecko jest
možno v Dobaličkách, musíme zase v zájmu svojí
cti problásiti, že veliká většina takovou sprostotu
rázně odsuzuje. Musíme prohlásiti, že taková a jí
podobná kultura nevykvetia ze semene domácího,
ale že začala bůjeti, když semínko přineseno-od
jinud. Počestní sonsedé zdejší již se postarají, aby
dobré jméno obce netrpělo dále pustými výstřed
nostmi lidí, kteří slušným, konservativoím obča
nům zdejším charakterem ani po kotníky nesehají
Všdyť panuje veliké rozhořčení i mezi témi lidmi,
kteří dříve na katolický ruch pohlíželi úkosem.
Obec má ještě v sobě mravní síly dost, aby za
držela štvavou činnost několika nezbedných útoč
níků, kteří „ve jménu osvěty a lidekosti“ přemý
šlejí blavně o tom, jak by epoluobčeny hodně
dráždilia trestal:. 

Zvláštní sňatek. Vsácnouslavnostměla
minulý čtvrtek malá víska na Chlumecku, Malé
Vykleky. Obecní strážník Jan Zima, muž to daleko
široko velice populární, emeritní vynikající muzi
kant v civilu i a vojenské bandy, stará vojoa,
kterému z Mladé Boleslavi až do Sedmihradeka
pěšky mašírovati bylo hračkou, stařík 75letý, ve
službách obce sešedivělý, před 4 měsíci pro ze
mřelou dlonholetou družka života velice truchlící:
vedl si k oltáři v kostelíčku vápenském novou
družku života. Živou účast mělo na té řídké slar
nosti celé okolí,které se dostavilodoVápnavtak
hojném počtu, vjakém se slavívá zde pout. Obecaí
zastupitelstvo dalo omládlého starého ženicha do
vézti ke kopulaci v kočáře a když svou milou
z kostela od oltáře vedl, vyslalo mu vatříc až
k Vápnu hudební kapelu ©Srdečná zábava v do
mácím hostinci, přifníž mnoho a mooho na zdraví
novomanželů bylo připíjeno, zakončila den pro oblí
beného strážolka tolik významný.

Z Chrastecka. Organisacočeskoslovanské
mládeže utěšeně zkvétá. V neděli due 24. května
1908 sehrála katolická mládež v hostioci p J.
Kratochvíla v Podlažicích divadelní bru „Jakou
našel Jakub metlu na zlou Teklu“. Hra velice se
zamlouvala. Mladí ochotníci dali si věru záležeti
Ač téměř byli nováčkové na divadelních prknech,
nikdo by to byl neřekl, jak obratně se úkolu svého
zhostí. I písně do děje vložené předneseny velice
zdařile. Všeobeeným přáním jest, aby naše mládež
pokračovala a krásným divadelním představením
poskytla nejen milou zábavu, alei poučení. Hlavní
záslobu o divadlo a dobré zábavy mádp.J. Beneš.
Páni agrárníci a socialisté jsou nad stkvělým vý
sledkem velice překvapeni ©Týž den poslali po
okolí všem svým přívržencům oběžníky, aby nikdo
do divadla nechodil a nepodporoval „klerikály.“
Zvláštní, jak: ti „kulturníci“ dovedou podporovat
umění! Chopme se tedy hesla „Svůj k avrémuI"
Navětěvojte ty bostince, v kterých jsou vyloženy
Daše časopisy a Kupujte u těch «behodníků, kteří
veřejně blásí se k zásadám křesťanským. — Týž
den byla pořádána schůze katol. lidu v Rosicích,
která byla dosti četně navštívena. Schůzi zahájil
proslovem a křesťanským pozdravem p. Fr. Major
s Chrasti, načež představil řečofka p Sokola, red
aktora „Práva“ z Kladoa, který přes drě hodiny
mlavil ve své přednášce od ardce k srdci. Objaa
nil parlamentní Činnost našich i jiných poslanců,
což nelíbilo se pp. sgrárníkům. K debatě přihlásil
se ográrník p. Špaček a sačal hrabě zlehčovati
stranu katolick:u. . Nato mu odpověděl p Sskol,
aby neházel kal, který mají jiní nu kabátě, na
stranu naši; vyvrátil veškeré námitky Špačkovy.
Debata trvala la půl bodiny, načež schůze ukon
čena s přáním lidu, aby brzo pořádána schůze
podobná Sdružme se, kdo k sobě patří, k vítěz
nému praporu! Zdeř Bůh!

Theeretický a praktický včolařský
běh v Přepyších u Opočna pořádáv roce
1908 zimní bospodář. škola na Opočně společně
s hospodář. spolkem okresu Opočenského. Výklady
theoretické a výkony praktické obstará zkušený
včelař pan Josef Králíček, učitel z Přepych. Vý
klady tbeoretické konati se budou v hostinci p.
V. Holance číslo 20. na sále, výkony praktické
provedou se ve včelnici pana učitele Josefa Krá
líčka. Včelařský běh tento trvati bude 6 dnů, ne
však za sebou jdoucích, nýbrž pořádati ce bude
v různých dobách ročních dle prací, ješ nutno ve
včelnici prováděti. První den běhu včelařakého
Stanoví se na neděli, dne 14. červaa 1908 o I.
hodicě odpoledne v bostinci p. V. Holaoce v Pře
pyších č. 20. oa aále. Program: Kdo může vče
lařiti? (Co vědětí má každý neš včely kupuje?
Anatomie včely dle mikroskop. prseparstu Vývoj
a výšiva dělnicea trubce. Jich životníúkol.Smysl
včel. Jak se včelami zacházeti? Převážení včel.
Drahý den běhu včelatského bude vo svátek dae
29. června 1908 v týchž místoostech a v témž
čase. Program: Mesistěny, jich hotovení a užití.
Vystrojení úlu pro řoj. Rojení přironené a amělé.
Vývojavýtiva matky. Co žádáme od dobré matky?
Chov matek. Výměna matek Ostatní 4 dsy ozná
mí se později písemně. Vetup volný.

Z Krčína u Nového Města m. M.
FZajímavou organinační schůzi konali jsme večer

dne 28. t. m. „Nebylomísta vhospod3.“ :Bostinští
ehudáci ve totiž třásli strachy před ovobodomysl
ností rudých a červenobílých a proto ani jeden
nepropůjšíl sálu. Nedivíme se tomu strachu před
spapnou despocií, která dovede i existenci podrý
vati tomu, kdo by se odvážil svobodněji jednati.
Scházeli jsme se tedy do atavení borlivého a obě
tavého :pans Rady. Před sapočetím schůze na
jednou jako v pobádce — kde se vzal, tu 00 vzal
— starý Švec Pátek s očima rozjsřenýma a 6 ku

přece vyšel. Takble vsadit — bylo terno. Aby do
kázal, že je tazy dělaík, přišel v ten svátek
schválně v oděvu hodné obnoše jém, 8 modrou zá
stárou. Snad chtěl do ní chytat to, co se na schůzi
promluví, aby t» za tepla vyklopil našim „dobrodi
pečkům na stůl. A tak začal zajímavý diáputát
katolíků stojícíob před stavením 8 rozjařeným Šev
cem. „Pane Pátek, to jest schůze jen proty, kteří
mají leg'timace.“ Pokrokovému občinu 86 to však
nechtělo líbit. Dělal k všeobecnému veselí herecké
gesta; však prý ee ještě vrátí. A ke kooci doložil.
významně: „Jen kdyby bylo takových lidí víc, jako.
jsem tá!“ Tu všecko propuklo v hlučný smích.
Cbudáx pro samý pokrok vlastné teď sotva ví, na
čí pokrokové straně je. Prodélal už několik „pře
svědčení.“ Mluvilo se o tom, kdo ma dal zavdat,
aby šel obšťastnit svojí přítomností vaši achůsi.
Skvostného to poslali naši přítelíčkové delegáta!
Snad by se mohli trochu nad tím zastydět a ne
mosili by dělat z chudáka ubožáka ještě komičtěj-.
šího. Nastala echůze za přítomnosti více než 200
účastolků, hlavně mužů. S velikou pozorností vy
sleohnuty vývody dp J. Sabuly z Hradce Král.
I vřelý doslov p. Špryňara provázen potleskem.
Na to se účastníci přiblašovali houfně za člen
katotol. organisace. Zdař Bůh činnosti další! Dí
všem a zvláště ctěné rodině p. Radvza obětavou
horlivost! Stojíme již zcela pevně a vše nasvěd
čoje tomu, že řady své v následujících dnech ještě
více posílíme.

Pokrokoví hrdinové = Bohuslavice
ma ústupu Za příklademstatečnéhomistra Jana
Husa a Žižky neochvějněvpřed! Tak asi zí heslu
pokrokových veličin, které se tak dlouho na p>
krokářskou statečnost husitekými předníšk mi pt;
pravovaly. A když přijde ke skutku? Řskněms
takovému hrdinovi, aby z lásky k pokroku aspoň
tenkou skývu ze svého bochoíka obětoval. Dá se
vám do nářku, jako by h> vedli na husitskou
hranici. Katolíka p. Špryňara chtěli d »brodinečkové
do kriminála připraviti pro nespatroou větu.
Skleplo však jejich „altraismu a hamanitě“ Pak
Be ozval p. Špryňar sám. Za volební ugitace totiž
vyšel leták, v němž psáno: „Na scnůzi voličů
v Netřebě, dne 16. újora t. r. tvrdil jakýsi drzý
lhář Špriňar ze Spy, že jistý ačitel v Bobuslavi
cích zneuctil posvátné jméno Ježíšovo. Oproti tomu
problašují podepsaní všichni učitelé v Bohuslavi
cích. še ge vším opovržením odmítají sprostou a
rážku toto a oa vipníka výše jmenovaného podá
vají současně trestní žalobu .. .“ Leták ukončen
těmito podpisy: Bobumil Novák, Josef Samek,
Václav Žák, Václav Vaočk, učitelé v Bohuslav
eleh. — — Lidé, kteří zaali bohuslavické poměry,
udivené hovořili o tom, jak páni učitelé tolik
rázoč ve zastávají „posvátného jména Ježíšova“,
ačkoli přeca pokrokátské časopisy buď jsou toho
mínění, že Kristus prý nebyl Bb anebo že ani
peexistoval ©Leták docela plše též: „Alubsce li
tujeme, kam dospěla míra volební agitace, která
volá po spravedlnosti před soudem Bofím.“ Jaká
tedy najednou nábožnost! Zase si katolíci Híkali,
že přece „Český Uč.tel“, orgán pokrok. učitelstva,
Da soud Boží nevěří; vždyť týž list ze zášti proti
křesťanstva docela úířil prolbané vývody praf.
Haeckla, který hledí ideu Boba ze ardef lidských
vyvrátiti. A který pokrokový učitel dal ohražení
proti takovému smělému klamání Čtenářstva? —
A teď najednou leták tolik nábožuý! [oa — aby
byli smámeni věřící lidé od záštiplného cbytráka,
který to psal. A my jsme nikde neslyšeli. še by
byl řekl při šíření omoho leláku některý učišel,
še bylo jeho jména sneušito. Nic o tom, uikde
žádoé problášení. At najedaou do pyšného pokro
kářekého korábu začala prosakovati voda. Pan
Špryňar totiž učitele žaloval pro výraz „drzý l bář“,
ježto svým výrokem nechtél nespravedlivé Iháti.
Konáno tedy přelíčení dns 3. t. m. v Hradci Král.
Žalovaní půní učitelé se dostavili a přehorlívě za
čali dokazovati, fe oni nic. Jejich podpisů bylo
prý sneužito. A tak oastalo narovnání, když se
žalovaní odhodlali svoje útraty soudní zapraviti.
Tudíž zaznamenáno úředně na věčnou památku:
„Žalovaní Václav Vaněk, Václav Žák, Bohumil
Novák a Josef Samek prohlašují, že leták odporu
čující kandidaturu Josefa Holance, učitele a rol
nlka z Vadu, tištěný v kaihtiskérně Th. Bóhma v
Nov. Městě n. M., tisknouti nedali, še jmen jejich
na letáku t>mbylo užitobes jejich vědomías0w
Másu a dodávají, še proli uveřejnění tohoto pro
Mášení veřejnýminovimami mic nenamítají“. A teď
u nás i v celém okolí úžas nad prapodivofmi ce
stami pokrokových zásad. Jední se blasítě smějí,
druzí zase říkají: Proč jenom ten „nábožný“ le
ták neodmítii učitelé od sebe hned? A kdo tojea
mobil-psáti z lidí jiných? A proč jen jiní by slo
dili leták zrovna takový?

. Ubohá pokrokářská schůze v Nov.
Bydžově. Pokroková naše strana přese všecky



poklony, skládané soc. demokratům akonservativ
símu našemu živoostoicivu, nenalezá zdepřece ú
rodné půdy. Dokladem toho jest abobé veřejné
schůze, pořádaná dne 31. května „U lva“, které
přes lákavé thema „0 polítice a požadavcích živ
nostnictva“ sůčastnílo se s řečníkem drem Jos.
Matouškem se Semil celkem 87 osob, z nichž
byla pětina polkrokového učitelstva, půtina živ
noatoictva a tři pětiny zvědavců A Ihostejných
poslnobačů. Ačkoliv se řečník enažil citováním
paragratů a uváděním příkladů dokázati, že ovlá

výsledku schůze ta neměla u jistě u nás živnost
niky s jich bídných poměrů nevytrhne, poněvadě
pokrokářským lékem 86 u nás žádný rozvážný
občan léčiti nedá. Každý ví, že by to bylo málo
platno. Také otázka o způnvbilosti nebyla nálešité
tazateli z pokrokového tábora zodpověděna a jistě
nikoho odpověď ta nenspokojila. Aby se pp Di
řadatelům za jich pozornost řečník zalichotil, pe
dotkl „vlasteneckv“: „Když budu puát úřední do
pis k souda do Trutnova německy, neuškodí to
tak českému národu jak) jmenování šesti kler.
kálních inspektorů oa Moravě.“ Tedy patrně úředaí
němčina jest mu milejší než ccbrana náboženského
přesvědčení valné většiny českého národu. Co bylo
farisejského pokřiku preti naší katolickéstraně, že
prý souhlasí se státní němčinou! A podvodní
demegogové přece dobře mobli znáti programový
projev strany katolického lidu, který zní zcela
opačně! Pokrokovému řečolkovi však 8e lehce

jen od vlasteneckých pp. pořadatelů úplného 800
blasu. Snad podaří se lépe našemu pokrokovému
sdrožení chystaná schůse „o volné škole“, k oít
se činí přípravy a K níž se již toto dovolávalo
protektorátu městské rady. Dík urědomělým a
pokoje milovným pp. členům městské rady, kteří
se rázně takové žádosti vzpírali a prosadili, to
návrh ten padl. Pak by dle apravedinosti muselo
město státi v čele každé komedii, kterou si splská
aěkolik nespokojených a přemrštěných duchů
k banbé našeho města, jež dosud se těší dobré
pověsti ve vážných vrstvách naší společaJeti.

Sjezd abituriontů c. k. reálného a
vyššího gymnasia v Chradimi z r. 1888
a bývalých spolužáků téhož ročníku z let 1881—
1688 konati se bude letos po dvaceti letech od
vystoupení z ústava tobo sa přítomnosti žijících
professorů ve daech 17. aš 19. července 1908
v Chrudimi. Pořadatelé sjezdu avou všecky spolu
táky, aby se do 30. červoa t. r. přihlásili a po
drobnou adresa svou i jiných spolužáků udali kol.
Lad. Barborkovi, c. k. bernímu assistentu v Žam
berce, aby účastníkům v čas program mobl býti
saslán.

Z Lipeltie. 14. června o 3. hod. odpol.
koná zde včelařeký spolek pro Přelouč a okolí
v bostinci „u Samků“ svou schůzi, při které Be
zavede roshovor o „rojení včel“.

Z Velké Jesenice. Dne28. t m. konala
se u nás velice zdařilá schůze organisační, na kte
rou ee shromáždilo přes 400 účastníků z r 'a
i z okolí, tak že sál byl přeplněn. Promluvu dy.
Sahuly z Hradce Král. byla ryslechouta s napiatou
pozorností. Nadšeným potleskem bylo přijato p 
vzbuzení k organisované obraně proti nepřátel
ským útokům. Také několik sgrárníků zde bylo
přítomno. Viděli aspců, že se jim neubližuje.

-Zdejší rgrárníci drží se uvojí (rganisace výhradné
ze zájmů stavovských, nepotírajíce úespravedlivě
svobody stran jiných. Také pojímají oáboženskou
otázku opravdověji než agrární frázisté odjinud.
Proto nic proti věcné řeči neoatmítali. Po řeči dp.
Saholy čteny však sprosté pomluvy posl. Berg
manna. vržené v parlamentě na voliče Sterober
govy, čten přípis k tomu od p. adjankta Drdy.
Bergmannovy útcky jednomyslné odavuzeny; pří
temul katolíci vyzváni, aby podepsa.i protest, ovž
provázeno souhlasem. Pak se přiblašovali členové
k volné organisaci. Schůze skopčila vůbec stkvěle
a doufáme, že lidé dobré vůle, pukad šli imo
nás, posílí naše řady.

Obrovská katastrofa ma okrese
Chotěbeořském a Haberském. Den 23.
května t. z. zůstane oběenetra okresu Chotéboř
ského a Haberského v trvalé smutné upomínoe.
Auj o 3 hodině odpolední spustil se hrozný liják,
spojený s krupobitím, který nepřetelité trval aš
do desté bodiny. Následky jeho jsou v této kra
jiné děsné. Na 22 osad v okresu Chotěbořekém
je poškozeno, na Habersku o něco méně. Nejhůře
jsuu os tom osady a mlýny při řece Doubravce
lešící. Přímo ohromné Škody, z -nichá však ani po
desetiletích do nevepamatojí, utrpěly osady: Norá
Ves, Víska, Maleč, Lhotka Horní a Dolní, Jeřišno,

eřmad, Čečkovice, Klokočov, Pulkáioe,Ostružno,"Spačice a j. v okresu Cbotěbořském, Jiříkov (mlýn),
Habry, Lačice a v. j. v okresu Haberakám. V Nové
Vsi ztrhány 3 rybalky velké rozloby, hráze se

staletými duby amoteay, luka úplaů zaplavena a
štérkem zanesena tuk, že majetnící abi k svému
pozemku b siti se nechií. [ 2 mosty na okresní
silnici úplně sebrány. Podobné hrozně řádil roz
„suřený živel ve výše vedených obcích. Nadějná
“úroda jednak vodou, jedask kroupami úplně sni
sena, tak že zbytky pěknýchčít a jetelů se sokají.
V osadě Víme upino.'bgi ečebračen Jen Ne

"omkář čp. 8., jemuž badovy hospodářské z část

dářské nářadí a stroje, Šatstvo, 1 jalovice, 3 kosy,
drůbeš a vše, co ve stavení bylo, vodou odneseno.
Sama manželka jeho s malým dítkem zachránila
se ná střeše, odkud s velikým namáháním byla
pomocí provazu vysvobozena. Z mlýnů na Dou
bravce byl nejvíce poškozen mlýn p J. Krátkého
v Ostrušné, p. Novotného vo Špačicích, p.J. Sai
very v Chucbli n./D., p. Ant. Musílek č. 20. ve
Špačicích a mnoho jiných. P. Krátký v Ostražně
je úplně sničen. Škoda jen u něho páčí se na
30.000 K, jak již c. k. četniotvem zjištěno bylo
Dále značné jest poškozen p. lesní Fr. Smetáček
v Jilmu. Byt jeho jest bývalý mlýo těsně přiléha
jící ku hrázi rybníka, který má výměry 52 míry.
9 velikou námahou zachránil život svůj a vvé
rodiny 8 nebýti statných dubů a lip, jež hráz
upevňovaly, všichni by byli padli dravémuživlu
za oběť Škody utrpěl velice značné. Hráz u ryb
níka jest na mnobých místech protrhána. Strhá
ím této hráze brnula se voda hrozným proudem
do rybníka mlýna Jiříkovského (okres Habry), kde
mlýu rovněž hrozné poškozen. Hráz u tohoto ryb
nika, který jest velikých rozměrů a po které vede
eiloice v délce 300 m., jest z větší části rozervána
do hloubky 5 -6 m. Dle dobrozdání komisse sl.
okr. výboru v Habrech pobltí průlomy ty 775 m*
kamene. Mlýn jest pobořen, veškeré nářadí, vóeletvo,
drůbež, dříví atd. odplaveno. Škoda daleko pře
sabuje 16000 K. Dále postupovala voda k určetu

sbrům, kde smeten oáhou a mlýna p. V. Fidlera.
koda i zde je velmi značná. Měšťanoste p. Kreuz

mau, který měl rybník u zmíněného mlýna najatý
pro chov kaprů, utrpěl velikou škodu tím, že ryby
byly z rybníka odplaveny. Vedle těchto ještě ně
kolik občanů utrpělo na budovách veliké škody.
V obci Lučici p. Bohumil Suchý, majitel škro
bárny, utrpěl škody na 6000 K, mlynář p. Frant.
Bárta č. 29. více než 5000 K škody a mlynář
p. Karel Hrubý č. 31. 7000 K škody. Vedle těchto
ještě (ři majitelé domků utrpěli zaačné škody.
K tomu sluší podotknouti, že mnoho osad na Cho
těbořsku, jako: Čachotín, Jilem, Raůkov, Srinaé,
Sedletín, Veselá, Ubel. Příbram, Vepříkov, Nejepln
a m. j, dále na Haberska mnobo osad, zvlášť
osada Vlkaneč postiženy jsou těžce krupobitím.
Příslušné kroky ob. úřadů u c. k. okr. hejtmanství
za vyšetření škod jsou učiněny. Není možno všecky
ty hrůzy vypsati. Není pamětníka podobné kata
utrofy, Mnoho občanů je úplné zničeno. A ke
všemu tomu ještě to, že loni po dvakráte mnohé
s uvedených osad obou okresů stiženy krupobitím
a mnobým z nich, zvláště na Habersku se žádné
nouzové podpory nedostalo. [ ta almužna v podobé
odpisa c. k. daní pozemkových byla pranepatrná.
Krajina naše namnoze polohou svojí a podnebím
jest taková že v ní více než kdekoli jinde musí
Be náš zemědělec namáhati a vynaložiti všech pra
covních sil, aby sspců tolik z ní vydobyl, čeho
k výživě nutné potřebuje. Proto také velká většina
našeho lidu venkovského jest chudá a právě tito
lidé katastrofou byli do nouze připravemí. Bolný,
velice bolný je pohled oa ubožáky, kteří s pláčem
pohlížejí na zničené výsledky klopotné práce. Oko
každého voucitného člověka musí zaslzeti při po
hleda na ožebračené ubožáky, kteří skoro polo
nazí anebo jen darovanými kousky oděvu opatření,
zoufale kol kaloých vod chodí a ve epleti stromů,
dřiví a nánosu poslední zbytky avého majetku hle
dají a vybrabají. A za nešťastníky ty já, jakožto
zástupce těchto okresů na sněmu zemském, obracím
se ua všechny vlivné kruby, aby jo v neštěstí
jejich laskavě podporovati ráčily. Obracím 80 též
ju ónem jejich ae zdvořilou prosbou au všem lidu
milům, by třeba jen tím nejmenším dárkem na
nešťastníky ty pamatovali, aby tak žalostný stav
jejich pooókud snesitelnějším učinili. Dárky buďtež
laskavě zasllány okr. výbora v Chotěboři a Ha
brech. Zástupce na říšské radě za tyto okresy
příslušné kroky u c k. vlády za udělení vydatné
státní podpory jiš učinil. Jos. Adam, zem. poslanec.

Z Chotěbořska. Před čtrnácti dny v 0
strušné byla hojně navštívená schůze. na které
mlavil p. farář Vlček o rozličných otázkách ná
rodohospodářských. Tak zejména vykládal o sta
robním pojišťování rolalků, šivnostníků a dělníků,
o zájmových společenstvech, v hlasovacím právu.
Mimv to objasňoval a vyvracel útoky protikatolické

s mail se podrobněji o úmyslech volsých myslitelů.

V Liblel dne 28. krótna byla schůze vče
lařská, na níš mluvil poutavě p. učitel Tůma o
životě včel. Pan učitel Vik vykládal o umělých
rojích. Pau farát Vlček navázal na řeči p. t řeč
pikův a rozhbovořil se o tom, -zda obdivuhodcá
práce včelí jest pud nebo inteligence. Obširněji
promluvil o zemské pojišťovně.

Z Něm. Breda. Na schůzi dne 31. iu. m.,
která moožstvím účastníků pokrokáře zdejší pec

ila, p. farář Vlček vytkl jako důležitý Škol
ího sněmování zemskou pojišťovnu. Němci

( se společné pojišťovně a čeští poslanoj brání
se rozdělení pojišťovny na Českou a německou
s tobo důvodu, -ža by -to spamenale požkození
myšlenky státoprávní. Řečník pronesl násur, že
semakápojišťovnaku -právnímzásadámstátoprár
Dim nenáleží a že rozdělení zemědělské rady, jak

innost než dříve. Jest ua pováženou, másli se

sazovat strašným majetkovým ztrátám, jež rok co
rok živelními katastrofami jsou mu působeny. U
řečech p. Šupky a p. Astra jeat referováno jinde.

Z Bychnova m. K. (Úmrti.) Dne 21.
května zosnula v Pánu po dlouhé a trapné cho
robě v 76. roce věku svého sl. Anna Špringrová,
hospodyně pens. děkana lukavického vdp. Frant.
Šafránka. 44 let věrně sloužila, až Bůb povolal
ji, aby odměnil ubohou trpitelku. V sobotu konán

patiím v Pánu zesnulá se těšila. Kondukt vedl
vdp. kons. rada, vikář a děkan z Boskovic na Mo
ravě Jan Šafránek, synovec vdp. faráře Šafránka,
za Četné assistence vdp. koas. rady Rozínka ze
Skalky, vdp. sekretáře a děkana Čížka z Dobrého,
pp. kaplana volkouřímskéhoRósslera a kapl. Novo
hradského z Rychnova. Po zádušal indi sv. a cxe
guilch byly tělesné pozůstatky pečlivé „Marty“
uloženy na posv. poli rychnovském. Ave, anima
pial

Nově založený spolek českých vy
sloušíleh pro Chrudim a okelí pořádá
v neděli dne 14. června 1908 slavnost svěcení
praporu a soeby Panny Marie na Riegrově nám.
v Chradimi. Čistý výnos určen podpůrné pokladně
spolkové. V předvečer alavnosti v sobota dne 13.
června o půl 9. hod. več. pochodňový průvods če
pobitím městem, se zaetaveníčky u matky a kmoter
praporu. — V neděli dne 14 června 1908: O 5.
bodině ranní budíček městem. Od půl 9. —půl 10.
bod. dopoledne sbromažďování veškerých spolků,
v městských sadech před budovou c. k. grmna
sia. Od půl 10. bod. dop seřaďování veškerých
spolků v průvod. O 10. hod. dopol. průvod z měst
ských sadů na Riegrovo náměstí, na místo slav
nosti. O půl 11. hod. dop. slouší vidp. Thdr. Jos.
Mrštík, bisk. vikář a arciděkan cbradimský, měi
av., po které týž promluví přiměřenou řeč. Poté
svěcení praporu. Zatloukání hřebů. Odevzdání
praporu praporečníku. Slavnostní řeč „O vývoji
a nynějším směru české organisace vysloužilecké
se zřetelem na vládoí předlobu zákona o sboru

c. k. válečníků“ prosloví'; Ea. Neumana, učitelve Zbraslavi s tajemalk Ústředníhosboru apolků
vysloužileckých v zemích koruny České. Defilé.
Odchod do zahrady velkorest. p. Talacha; zde
rozchod. Společný oběd v téže zahradě po I. bod.
odpol. O 3. hod. odp. v téže zahradě, v případě
nepříznivého počasí v místnostech velkorestaurace
p. Tulacha koncert kapely p. Fr. Tichého, osobním
jeho řízením. ,

Práce „Osvětového sovasn“ mn Upic
ku. Přítelíčkové katolictva nastrěili si zase šikov
nou larvičku. Jednou se jde proti katolictvu „v zájmu
děloictva“, podruhé vpadaou do boka „Volnou
myšlenkou“ a teď zase začínají, aspoň v našem
kraji „pracovati“ pod pláštíkem „Osvětového svazu“.
Jest to všechno jedno tažení pod různými tituly.
Kdyby raději ty formálně růzmé proudy si daly
jedno jméno: „Sdružení k potírání katolictva“,
bylo by v tom aspoň trochu upřímnosti. l nás
chce „Oav. svaz“ soustřediti všecky koihovny na
Úpicku, Již jsme prohlédli ten manévr. Naši ka
tolickou jednotu vyzvali již několikrát, aby podala
správu o svojí koihovaě. Posledně jsme jim ne
poslali nic, Přes to nás zvali do schůze koihov
níků na deo 24. května, Jedeu našinec ge dostavil,
aby vůni pokrokářské kuchyně poznal z blíska.
Páni hlavně chtěli, aby byly knihovny spojeny,
aby byly kontrolovány. My ovšem známe účel ta
kového přání. Z kalendářů se nejvíce doporučoval
„Havlíček, který přece již natrousil tak tlusté lži
okatolietva! Z časopieůodbírán nejvíce straunický
a o nás lhoucí „Ruch“. Na Úpicku jest ho roz
šířeno na 600 výtisků. Poměrné oejvíc ve Rtyni,
kde odbírá basičský spolek na 160 výtisků. Pu
měrně nejméně v Úpici (toto město totiž dosti
dobře již hru pokrokářekou prohlédlo). P. učitel Šan
dera doporučoval Čas. „Havlíček“, jebož lži přece
přímo křičí. Prý ho bude rozšířeno na Úpicku na
600 výtisků. Když uašineu při schůzi otevřené
prohlásil, že „Rach“ lže, tu z přítomných učitelů
nikdo neodvážil se tomu odporovat. Pouze p. Ša0
dera proluásil, že nemají vlivu na rodak'i „Buchu.“
Tak!? Kdo přece úsilně takový list šíří, neměl by
vlivu na jebo obsah? Nechť páni pokrokáři odtud
i z jiných mist jednoduše prohlásí, že se postaví
proti tištěným protikatolickým lžem a uvidí, zda
bude balamucení řáditi dáje Proti židům panstvo
bojí se promluviti nojčistší pravda, proti nábožen
skému přesvědčení českého lidu jsou však bned
hotovi spolupracovati s prolhaným tiskem po
židovštělým. — U nás židé za učkolik málo
let zakoupili mnoho půdy, ale „Osvětový svaz“
na veřejnosti o tom ani nedn'á, Sice ve svém
programu má též hospodářské povznesení nášeho
národa, ale přitom v příčině hospodářské rozp.
navosti $ivlu semitského jest zticha. To se raději
staral o rosluku manšelskou. Jak by nám tím ho
spodářeky prospěl, může přece věděti dle bruz
ných, zkázonosných poměrů va Francii a v Ame
rice. Israelita dr. R. Falk z Úpice často po ves
nicích ve prospěch rosluky přednášel. Ovlem
proti košerování a obřízce nemluvil, ač by au to
mohlo býti bližší. Kdo vlastně také vede „Osvé
tový svas“? Hlavně tři židé: dr. Falk, který hájil
Besu a Prahy, Rich. Moravec a dr. Moravec. To

jsoutedyti třitaké-rlastenci.Ao by všakv prvévěrce, kleb i.zde



, něměl. Proč svaz tolik osvícený nekoná přednálek
o vynikajících učencích katolických? Těch bylo a
jest mnobo. Proč me př. aspoň z lánky a hrdosti

, Visstenecké nepoukáže na to, jak nyní český kněz
dr. Mosil jest vysoce slaven jako mislonář vědy
1 od těch francouzekých a německých učenců, kteří
katolíky nejsou? Známe, págové, dobře.pravý cíl
vašich snab. To raději na př. p. Vlček se diví,
jak prý vzdělaný člověk může býti přesvědčením
katolík. Též přednášel o husitském boji za pravdu.
Proč jen tedy aspoň k té „pravdě“ husitské ne
přílani, když o ní tolik horoje? Nemylte se, pá
nové, náš lid přemýšlí o tom vašem borečném
tápaln stále více a dělá si úsudek vždy určitější.

Jak dopadl „manifostační tábor“
socialistický v Č
V neděli doe 24. května pořádali a0e. demokraté

hodina, na kterou byl ustanoven začátek. Ale těch
opatřených rudými karafiáty bylo pořád málo, ač
karafiátů na prodej byl ještě plný koš. Stísněnost
zvláště bylo pozorovati na p. pořadateli Václavu
Bílém, obavníku v Čermoé a p. Holečkovi, ns
stávajícím to slavnostním fečníku s Ústí n. Or.

Pochmurná nálada pp. soc. dem. se stupňovala
-více, když bylo viděti, kterak naproti tomu roste
počet odpůroů. Vše vyvrcholilo v tom, že (ač pc
časí bylo tak krásné) tábor z náměstí přeložen
(prý za příčinou větru) do sálu p. E. Janků. Schůze

sedy. P. Bílý uzaával ovšem jen sebe za vodného,
ale katolická strana, která měla dvoutřetinovou

většinu, navrhla sa předsedu -p. Jos. Macbáčka,
předsedu místní odbočky. Ten byl by býval jistě
také zvolen. Ale sociulisté se ulekli a p. Bílý tábor
rozpustil. V malém okamžiku opouštěli radí sou
druzi jako smoklé slepice sál, chrlíce nadávky
„Debeské kosy“ a jiné, otřepané terminy o kle
rikálech. Na to odebrali se do bospůdky p. R,
Jansy, aby si tam v zákoutí pověděli „tu pravda“,
kterou za předsrdnictva katolického báli se říci.
Velikým podivením je naplněn každý bodrý kato
lík katolické Čermné, uvažuje-li otom, že pět soc.
demokratů má takový vliv v obci, že dosáhne po
volení k manifestačnímu (ovšem protikatolickému)
táboru. Nejsou někteří páni také již ve vleku rudá
jaternacionály?

Z Golč. Jeníkova Pověstnýdopisovatel
s Haberska, Vilímovska atd., který k většímu po
vznesení pokrokového programu pracuje dědečky,
hlupáčky horáky, zapracoval si v posledním čísle
babičkou vzdychající, še prý ta -živelnípohroma

přišla pro ty agrárníky. Při tom pak kroutí hlavou,
Proč prý to stihlo zrovna okresy, kde byl zvolen
Sabata a Adam? Ono to sice nejkratěji postihlo
Žleby, kde byl zvolen p. ministr Pacák, ale to mu
nevadí. Když už to nemůže ve svém krátkém
rosumu srovnati, proč a jak to, tu mu odpovíme,
že se to stalo jistě jenom proto, aby také jednou
hlupák mobl udati sebe důstojný vtip. Milosrden
ství prozřetelnosti je veliké! *

ZČáslavě. Pan okres. starosta dr. Zimmer

wvolalk úradě p.obecní starosty och obcído zasedací síně okr. zastupitelství a podnikl kroky
k rychlému získání pomoci státní a zemské | Po
rady zúčastnili se také pp. poslancové Kubr a
Šabata. Následek společné intervence byl, že vy
slána byla c. k. místodržitelatvím a zemským vý
borem komissek odhaduasepsání škod.Navšech
místech stěžováno bylo na likaavé provádění regu
lačních prací oa Doubravce. Snad nyní konečně
bude započeto.— Kediteletví okresní hospodářské
záložny povolilo 2000 K na rychlou výpomoc po
stišeným. — Sbírka v neděli 31. května v děkan
ském chrámu Páně konaná vynesla 58 K 60 bal.
Poněvadž mnozí návštěvníci chrámu Páně si stě
žovali, že nebylo ničeho napřed oznámeno, bude
drahá sbírka konána na Boží bod svatodušní u
dveří chrámových. Dobrodincům dává se tím pří
ležitost, súčastniti se hojně skutku křesťanského
milosrdenství. — 8 opravou chrámu Páně sapočato
bylo tento týden. Stavěno jest lešení u věže. Při
kopání jam pro trámy přichází dělníci na množ
ství kostí z bývalého hřbitova kolem chrámu se
rozkládajícího. Bylo by záhodno, aby všecky kosti
byly sebrány a na hřbitově pochovány. Upozor
dujeme na to proto, že někteří « uličeíků kosti
ty odnášejí a jimi darebnosti provádějí. — Ještě
pedozněla aféra nešťastného zástupce důstojníka
J.Čunáts ajiž novou událostí z vojenskéhoovaduší
bylo obyvatelstvo rosechvěno. U tak zvaných „šu
pen“, starých to dřevěných skladišť, shroutily se
schody a těžce zranily několik vojípů od 21. pěš.

nohy, jednomu ruka, jednomu kříž a mnoho gra
pěno lehčejí. Vyšetřování jest v plném proudu.
Hanebný stav scaodů dešti a povětrnosti v šance
vydaných byl prý dávno znám, ale jest to budova
státní a —v h. Všichni zranění jsou zálož
aící a mmozí otcové několika malých dítek. Kdo
jim nahradí šivitele? — V okres. nemocnici leží
fest lidí z venkova těžkým tyfem stižených; umí
stění jsou v pavilonu infekčních nemocí. Mimo ně
přeplněna jest stále builova množstvím nemocných,
jiš přívážení jsou i ze sousedních okresů. Vády šíře

rostoucí nadaného primáře p. MUDra. Ho
ráko a pořádek v némoeníci, svěřáné péči
otih. semter,staví náš okresní ústav mezi prvé čelné

ústavy české. Bylo by sábodno, aby al.

vyšel vstříc rozšífení nemocnice zvláště onejvýš
důležité části, — Spolku křest. sociálnímu dp. A.
Dostál věnoval roční příspěvek 8 K. Š'ědréma
dárci ordečný dík. Dae 14. června koná. apolek
bratrskou návštávu v Ronově. Sebraje tam ve
prospěch povodní postiženýchdrama dra Herrmasna
„Zachycen proudem.“

katastrofé nás stihnuvšl přijel náš p. poslanec Ša
bata, aby se osobně přesvédčil o učiněných ško
dách. Na všecko náležitě se vyptav, podal hned
v říšské radě pilný návrh na poskytnutí náležité
státní pomoci a mimo to na příslušných místech
intervenoval, aby škody byly vyšetřeny a nejnut
nější práce byly započaty. Otisknutý piloý návrh
vyvěsen byl na radnici k obecnému nahlédnutí.
Při tom jest třeba opraviti tvrzení „Pravdy“ v li
stároč redakce, že náš p starosta, ač pozván, ne
zúčastnil se schůze starostů v Čáslavi. Tele

držel v'/,4. odpoledne a ve 4hodinyko
nánabyla chůze. Jak by byl mohlza půl
hodiny se připraviti a dojeti do Čáslavě, to snad
by mohli říci jenom ti, kteří toto zprávu zprů
bledných důvcdů vřadili do čáslavakého listu. P.
starosta učinil, co bylo jeho povinností a také to
činí. Paplrové resoluce a podobné akce v tomto

fípadě hrozně /málo spraví, ta je potřebí kroků
jiných, vážných a těm se jistě nevyhnul a ne
vyhýbá

Svatodušní vzpomínka.
„Když vás voditi budou do škol a k vle

dařům a k mocným, uepečujte, kterak aneb
co byste odpovídali, aneb co byste mlovili:
Dach svatý zajisté naočí vás v tutéž bodinu,
co byste měli mlaviti“ (Lok. 12,11. 12.) Sta
kovým připomenutíu rozesílal Kristus apo
štoly, prosté rybáře k šíření evaog-lial Jak
nyní různé protikatolické strany vybírají si
zástupy chytráků, které dlooho poačují, jek
co zatušovat, jak si sofsmatei vypomoci, dá-li
jim někdo věcnou námitku, jak obsudit celý
sál, dřív než strana protivná se dostaví atd.!
A přes všechnu úskočnost hynou za kr tko strany
ty oa úbytě. — K apoštolům však mlovil Bůb,
který věděl, že i nejprostší tlam«čníci slova
jeho zvítěziti mast. Výsledky dostavily se velko
lepé a přece apoštolé nezpyšněli, poněvadž dle
slov Kristových věděli, že hlavné Doch svatý
mocně působí. „My jsme viděli“, bylo hlavním
důkazem prostých a opravdových mužů. A —

=

řídí dále. Co by z Kristova náboženství nyní
zůstalo, kdyby suverénní, vznešené učení církve
každou chvíli se úzkostlivě tázalo, co o něm
soudí ta neb ona módní filosofie? Stalo by se
kocábk u zmítanou vlnami na všecky strany
pro posměch světa. Duch svatý vládne a řídí
dále a proto naše víra dosud vítězí nad nej
různějšími lidskými výmysly.

(Zasláno.)

Minulou neděli akoačili jeme překrásné májové
pobožnosti, které byly po celý měsíc četně sbožnými
věřícími navštěvovány. Po celou tuto dobu kázal dů

atojný pán, P. Al. Jemelka T. J. slova pravdy apo
vzbuzoval přesvědčivě ku hájení víry svaté, oyní od
mnohých tak kaceřované. Děkujeme jemu za všecka
námahu, kterou tak účinnými kázaními osvěděvval a
opakujeme přání malé družičky, která při poslední
májové pobožnosti jménem všech účastníků pronesla :
„Kóž Vám to odmění Matička Boší, k níš jste nás
vodil v nadšení avém, kéž Vám kdys na hlava dia
dém vloží v království míra přeblašeném|“

Vděční posluchači.

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 30. května1908 tal

pdenice K 10-70—17-80, dita K14-40 —14 80, ječue
me K 1000—00'00, prosa K 13-00.—18-00,vibre K 1100
až 1300, hrachu JÍ 20*00—3400, oves K 6 30—7-20

čočky K 30 00 4840-00, jahel K 3200 —24 00, krap K
23'00—40"00, bremborů K 2*40—8-00, 1 hl jetelového
semene červeného K 000:00—000-—, raakého K 00000,Hřib

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

biibřbě

1 bl. jetelového nemíaka bílého K00:00 —0>—
máku K 36 00—10'00,Inča. semenoK 00'00—)00, 19'
kg žítných otrab K 16"00—00-00, 100 kg pšeničných
otrab 1500—00'00, I kg másle čerstvého K 1-56

aš 280, 1 kg. másla převeřeného K —0 —0900,
1 by vádla vepřového K 1-76 —000, 1 kg tvarohu
092—0*40, 1 vejos K 0*05—000, 1 kopa csrele K0 0—
až 000,1 kopapotráeleK000-000, 1kopakapusty
K 000—000, ! kg cibale nové —-34, 1 kopa drobné
seleniny K 130—0'00. 1 pytel mrkve K 3:23—5-30,
1 kopa salátu K 050 — 18), 1 bečka šrestek
K 00—0,, 1 hl jablek K 00.00—00.00, Na týd. obilní
trh v Hradci Králové das 30, května 1996 odbývaní
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 98 hoktol, | dite
235 ječmene 21, ovsa 291, prosa O, rikve 6, hra
oba 0, čočky 1, jahel 10, olejky 0, jetelov. semínko
1, lněného semene 5, máku 3. — 3) Zalenia):
pstršele — kop, okurek 0 kop, kapasty 0 kop, cibule
25 pytlů, drob. zeleniny 55 kop, m:kve 45 pytlů,
brambor 182 hl, salátu 250 kop.

Dívčí vychovávací
ústavvSlatinanech

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dírky do školy obosmé | měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
předcost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohounavštěvovati vyšší pokra
čerací kors český | německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce
pro školy obecné i měšťanská, Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
potádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témžústavě oprarují se reteha

bohoslnžebná.

Ústav nalézá se v rozkošné
lesnaté krajině. —::

rávě vyšlo!

Vendelín Honzik:

Na bojišti
Královéhradeckém.

Básně.
Cena 80 h, poštou 85 b.

Na skladě

u Východočeského knihkupectví

B. E. TOLMANA
-=VHradol Králové. =



Příloha
Kulturní hlídka,

Untversitní prof. dr. Jarník slavil tyto
dny G0leté narozeniny. Svou lidumilností a péčí
o chudé české studentetvo získal si značných zá
slub a patří k nejoblíbenějším professorům vyšo
kého učení pražského. Dr, Jarník sám ve svých
studiích zežil osad studenta chudého, jsa synem
chndých rodičů. Starosti o zaopatření na studiích
mu značně ulehčilo Borromeum, kde dr. Jarník
po 6 let studoval a výtečným prospěchem, jsa po
všecka léta prvním mezi 46 žáky. Uvádíme pobyt
vynikajícího českéhoprofesora v Burromeu, protože
noviny obyčejné připomínají jen nezdarům jejich
pobyt v Borromeu, takže veřejnost zná jen odcho
vance, na nichž cíle ústavní výchovy nebylo do
saženo.

Starobylé umění církevní a moderni.
„Nár. listy“ napsaly dne 2. t. m. ve feuilletonu
„Z italské cesty“ „Italii moderní není skoro vi
děti. Ztrácí se v grandiosních stínech, jež vrhá
Colosseum a Trajanův vítězný aloup a zapomí
Dáme na ni v oslační barev a linií Rennaissance.
Vznešená a úchvatná minulost drtí malost a pre
střednost dneška. S jakon nechutí odvrátí se ci
zinec, jenž přichází z kaple sixtinské, kde viděl
fresky Michel-Angelovy, od budovy Galerie d'arte
(Galerie umění) moderní, kde vlající prapory zvou
k návštěvě výroční výstavy současného výtvar
nictva italského. Bylo by mu tv rouháním, kdyby
měl v takové chvíli ponížiti své zrsky pohledem
na titěraou banálnost, ulízanou a malichernou
prostřednost nynějších malířů a sochařů italských.“
— Tedy poklona umění doby Caesarů, nadšený
hold uměleckým výtvorům křesťanským, podporo
vaným horlivé od papežů a — odsonzení kul
havých rozběhů umění moderního. Co jen tomu
fekne nadkritik Machar, který s takovým pohrdá
ním psal ve svém „Římě“ o výtvorech křesťan
ského ducha? A co Pelant, který z nedostatku
protikatolické látky 8i vybájil církevnické zne
Švaření velkolepé Madony Michel-Angelovy? Po
zérští trpaslíci vymršťují se jako kobylky, aby se
zdálo, že se vznášejí ve slunné výši. A když
dopadnou hned zase k zemi, alevují svému hněvu
aspoň kritikařením umělců, jimž nesabají po paty.
Liberá! „Nár. list“ je bezděčně osvědčil. Nebýti
v Říně tolik nádherných uměleckých památek,
vytvořených od umělců křesťanských, kdy osvícení
papožové věčnému městu vládli, kdo by se chodil
s ciziny dívit uměleckým památníkám Říma zed
nářského? Zednáři římští tyjí z křesťanského
umění a za odměnu církvi spilají.

Ceský slovmík bohovědný začne tedy
přece konečně vycházeti. Již dávno pociťovala se
palčivá potřeba díla takového. Nynější poměry
pak přímo neodolatelné pudí k takové edici. V době
tolik vážné, kdy ke všemu kněz jest mnohoná
sobně zaměstnán, jest hotovou nutností theologická
encyklopaedie, aby se nejrůznější podrobnosti
z obora bohosloví nemusily pracné sháněti v ně
kolika knihách. Redakci povedou osvědčení, od
borní spisovatelé dr. Jos. Tumpach a dr. A. Po
dlaha. Náklad povede knihtiskárna V. Kotrby. Dle
rozvrho, jaký jest již ayní učiněn, bude to podnik
skutečně důkladný, na širokém základě stavěný.
Dilo to ovšem bude vyžadovati práce obrovské a
neobyčejné velikého peněžitého nákladu; proto
zaslouží všestranné podpory. Šlovník bohovědný
přispěje svlášť vydatoým způsobem k vytřibení
násorů, krozptýlení nejrůznějších předsudků a
bude ctí katolického kléru. Nuže tedy, spojme
svorně ruce ke kulturnímu dílu tak velikého vý
snamu! Na podzim jiš se započne s vydáváním.

Konstantin-Cyrill a Methoděj,slovanští
apoštolé. Slovo na obranu bistorické pravdy je
jím přátelům napsal Fr. Snopek. Vyšlo v Olomouci.
V komiesi koihkapectví Ed. Hólsla. — Paemluvil
ta vážný odborník proti troufalým lžem prořessora
elovanské flologie na universitě berlínské, dra
Brůcknora. Brůcknerovi dokázány komické pře
mety ve Vlěkově „Osvětá.“ Ale protože Brůckner

snažil se překracovánín historických fakt ulebčitíu dvou.vynikajících katolíků, hned nalezi
vřelého uvítání v Masarykově „Naší Době.“ Tam
vyšel překlad jeho nepoctivých útoků. Kdyby si
dovolil někdo tak úsilně a strannicky zlehčovati
památkuHusovu,zdvibliby kritikovéi nekritikové
pokřik, aš by uši zalehaly. Ale proti pným
báchorkám Brůcknerovým | nenamítali krokáři
z lásky vlastenecké nic, ačkoli berlínský fanatik
nařkli bratry Soluňské docela z jednání farisejského
a podvodného, ačkoli ae drze otíral i o, jejich
snahy slovanské. Což nebyli svatí Cyril a Mégtboděj

vsnešenými apoštoly kultury slovanské, Šesko slomesi nejzasloužilejší dobrodince lidu čegko-slo
vanského, že bylo po uveřejnění pomlav Ryiickne

nových v Čechách takové ticho? Ina — pojtrokový
bes protestu nechápotapik s . protikatolické církvi i největší dobrodince :hároda,

pokud tito byli katolíky. A budou-li ae na základě
takových kankatar posmívati Němci sami našemy

národupe že muše tak potipond etil, všeckoJedno. Národníčest se obětaje Molochuprotikato

lické zloby. Snopek mistrným způsobem a 8 ob
sáhlým apparátem vědeckým jde po stopách kři
vých cest Briicknerových. Klidným, vědeckým roz
borem dokazuje nekritičnost jeho útoků. Každý

čísti. Dále rozbodnou povinností „Naší Doby“ bylo,
aby baď upozornila na dílo Snopkovo nebo aspoň
aby na ně vědecky reagovala. Posud čekáme marně.
Ohlupující článek jest jí tedy patrně milejší než
přesně historické dílo českého znalce. Zase o důkaz
více, jak se Masaryk borlivě stará o rozvoj ne
předpojatévědy|

Protialkoholní sjezd v Praze pořádá8.
t. m. Zemský spolek proti alkoholismu z Čech i
s Moravy za součinnosti různých korporací v sále
plodinové bursy. Sjezd zahájen bude o 9. hodině
dopolední. Přednášeti budou mimo jiné: MUDr.
Gust. Kabrhel o degeneračních účincích alkobolu,
PhDr. Břetislav Fonstka o kultoře střízlivosti,
MUDr. Hortvík o postavení lékařů vůči alkoholu,
JUDr. Max Volek o poměrech zločinnosti v abel
ném revíru Moravaké Ostravy, MUD. Panýrek o
alkoholismu v umění, zvláště v krásné prose a
dramata, MUDr. El. Vozábová: Abstineace a
ženy. R. Kůhnel: Alkohol a rodina, Jedlička
Brodský: Láskou k přírodě k abstinenci. O alko
bolismu a škole promluví odpoledne čtyři učitelé,
jedeu kněz a jeden technik. — Sjezd ten zajisté
bude míti velice cenné výsledky. Za řečníky javu
vybráni většinou znamenití lékaři, kteří po zku
šenostech 8 pacienty mohou pověděti velmi mnoho
nového, věcného. Proto vítáme zjezd (ten, cdpo
ručojíce jej pilné pozornosti. Sjezdu tohoto čistě
hománního může se účastniti každý. Na ubražení
výloh platí účastníci 50 hal, studenti a dělníci
příspěvek libovolný, nejméně 20 hal. (na jedno
zasedání).

Nutná potřeba reformy sazby. Každý
týden nám přináší nejpitvornější| módnísměnyv
šatu, účesu, různých ozdobách — i v písmu. Ale
při tom se lehce přejde přes reformu nejpotřeb
nější, poníž praktický smysl již dlouho volá. Vydá
se nádberné dílo literární; korrektura jest pro
vedena co nejpečlivěji. Sazba dá se do stroje. A
sotva se vytiskne dvacet archů, již u několika vel
kých písmen jsou akcenty tíhou válce zuráženy, tak
že to tropí hotovou ostuda. Při českých velkých

jest vydán milosti i nemilosti gtraje. Někdy se
zkomolí celá řada velkých plemen. Do sazby se

tak naposledy bývá tolik „raněných“, že se musí
dosazovati se sazby jiného druhu. Velká písmena
česká v posavadní formě jsou každodenní trýzní
jak sazeče tak literáta. ©

V Německu již jistá reforma nastala; brněn
ský „Hlas“ má velká písmena zlepšena aspoň tak,
že kličky jsou na polovic vpleteny do změkčené
velké souhlásky. Tedy již krok ku předu. — Ale
u nás jest potřebí změny radikální, která by se
dala provésti k radosti všech tiskáren zcela snadno.
Jest zapotřebí pouze sonhlasného rozhodnutí vy
davatelů několika denníků a jiných důležitějších
listů českých. Ti by mobli jednoduše požádati
obratné muže za návrhy k novým velkým písme
nům, opatřovaným dosud akcenty a po přijmutí
nejlepšího návrhu svěřit písmolijně zhotovení.
Snad se někdo usměje. Ale což máme lpěti tolik
houževnatě na nepraktické tradici, jestliže jinde
jest dovoleno módě plno hotových výstředností?
Změkčené souhlásky u nás stejně jsou již přefor
mováním latinských písmen. Co překáží, abychom
přeměnu provedli dokonale? Kašdá praktická 
vaha o tom bude nám velice vítána.

Různé zprávy.
Jubilejní pouť Moravanů de Říma.

Docházejí dotasy, proč nekoná se pouť v září,
před tkem školníhoroku. Počátkem září není
radno jeti do Římapro veliké vedro; také au
dience u sv. Otce je možna až v polovici října.
Proto určen odjezd na 6. října. Mnohý váhá se
už nyní přiblásiti, domnívaje se, že Časudosti.
Ovšem, ale připomínáBe, že poutníci dříve při
hlášení budou v prvnějších skupinách; komu
tedy záleží na tom, aby byl v přednějších skupi
nách, musí se přiblásiti co nejdříve u doch. vůdce
pouti dp. Levpolpa Koliska, taráře v Předklášteří
u Tišňova.

Duchovní ponť do Lurd r. 1908
není snad ponf duchovních (kněží), jak se mnozí
domnívají, oýbrž pouť duch e m, ne osobně. K pouti
této vyšla výzva od ústředního výboru, jehož před
sedou je hrabě Acgoademi v Bolegai. V naších
vlastech jsou jmenování zástupci bratří Kolískové.
Provolání rozesílá dp. Leop. Kolísek, farář v Před
klášteří u Tišňova.

Katelických bisk ne celém
světě je (počítaje v to 81 biskupství noce
ných východních obřadů) 1020, v Evropě z foho
605. Apoštolských prefektur a vikariátů v zemích
mlulonářských je 1 Vešle tobo jest ještě 406

biskapských sídel, Francie 81, Spanělsko56, Ra
kousko-Uhersko 57, Velká Britanie a Irsko 53,
Německo 25, Rusko 13, Portogalsko 12, Řecko 7,
Belgie 6, Holandsko 5. Ostatních 21 biskupství
připadá na Švýcary a jiné menší země. Nejstarším
biskupem celého světa jest msgr. Marphy, arci
biskup v Hobart Towou v Tasmanii (Australie),
který se narodil r. 1816 a v stáří 30 let byl od

pepeže Řeboře XVI. prekonisován. Třímá tedyerlu biskapakou přes 60 let. R.1901 vykonávala
propaganda pro misionářské země právomoc nad
25 miliony katollků; nyní počet ten vzrostl así
na 31 milionů.

Zase Taussig s Kornfeldem. Rakouské
ministerstvo financí vyjednává o zadání koranové
renty místo s Rotschildem tentokráte 3 rytířem
Taussigem, ředitelem ústava pro pozemkový úvěr
ačetných jiných železničních a velkoprůmyslových
závodů. V Uhrách právě vyjednává státní tajemník
Popovič 8 presidentem peštské bursy Korofeldem
o zadání uberské korunové renty penízem 100 mil,
koran. — Židé abrábnou takto miliony z kapes
křesťanských a při tom křesťany ještě navzájem
proti sobě štvou.

Jak bohatnen židé. „OpavskýTýden
ník“ píše: Když loni nastala veliká poptávza po
uhlí, ustavilo se v Mor. Ostravě společenstvo z židů:
Oaittner, Kirchner, Obstávder, Knopítmacher, Koch
a ještě jiní. Těm židům pracovali někteří úředníci
na dráze do rukou, blavné přednosta ostravsko
frýdlantského nádraží. Tak obdrželi židé dostatek
vegonů; uhelné závody měly veliké zásoby ublí,

pratože neměly potřebného počtu vegonů, tadížyly rády, když židé zásoby skoupili a dle libosti
diktovali pak ceny uhlí. Tím, jak známo, stoupaly
ceny uhlí, ale zároveň také veškerýchjiných výrobků,
protože všichni, kdo museli draho ublí platit, hic
děli to sobě nabradit v zdražení svých výrobků.
Obecenstvo proklínalo neustále stoupající drahotu,
která byla uměle vyvolána spekulací hloučku židů.
Konečně se někdo smiloval a udal věc na patřič
ných místech, přednosta stanice přestal e židy ma
nipulovat a proto tské obchody skončily ovšem,
když již také po ublí poptávka přestala. Tak do
vedou pracovat židé a to nejen hospodářeky, nýbrž
i politicky na účet křesťanského lidu.

Snížení daně emkermí o 8 K, jak je
loui schválila poslanecká sněmovna v dobodě a mi
nistrem financí, narazilo na odpor již v rozpočtové
komisi panské aněmovny, která 13 proti 4 hlasům
navrhuje plenu panské sněmovny zamítoatí před
loby. Snížení daně cukerní poslán. sněmovnou bylo
vlastně kompromisem, kterým vláda docílila scbvá
lení vyrovnávacích předloh a kterým přirozeně ge
zavázala, že snížení bude chrániti. Ale přes to týž
ministr financí ve schůzi rozpočtové komise panské
sněmovny mla7il proti snížení daně cukerní a
rozpočtová komise, opírajíc se o důvody ministrovy,
navrhla zamítnutí předlohy z ohledů na finance
státní. Tvrzení, že snížení daně z cukru vyvolává
zvýšení cen, není pravdivé, ježto naopak na př.
v Anglii po snížení cla z cukru i cena cukru
klesla. Ovšem panské sněmovny 80 nemile dotkl
$ 2, dle kterého vláda mobla zakročiti proti
cukrovarníkům a obchodníkům, kteří by ze snížení
daně chtěli kořistiti pro sebe. Neschválením sní
žení daně z cukru staví se panská sněmovna proti
malému lidu, s čehož jistě magnátům uašim pro
spěch nevzejde.

Katolická beseda pre Prahu a
ekelí pod protektorátem J. Eminence nejd. kní
žete-arcibiskupa pražského a za předsednictva J. J.
knížete Fr. Zd. s Lobkowicz, a součinnosti J. M.
ndp preláta Megr. Dr. Joa. Buriana a cís, rady
Dr. Ot. Rožánka, která letos slaví 4Oletí svého
trvání, vytkla si za úkol postaviti v Praze kato
lický dům jubilejní na památku G60letéhopano
vání J. V. císaře a krále Františka Josefa I. a na
paměť 5Oletého kněžství J. Svatosti papeže Piu X.
Důležitým úkolem katolické besedy je Šířiti a
bájiti zásady křesťanského náboženství v životě
veřejném, pečovatio sociální postavení lidu kato
lického, zřídití atředisko života katolického z ce
lých Čech v Prase — katolický dům jubilejní.
Aby mohla těmto svým úkolům táti, žádá.
všecky věrné a horlivé katolíky, aby v hojném
počtu přistopovali za členy „Katolické besedy pro
Prabu a okolí“ a dle avýchoil přispěli na stavbu
katolického domu. Veškeré dotasy ochotoě vyřídí
Karel Wolf, t. č. tajemník v Praze-[. čp. 294.

Úředníci velkostatků seskupujíse právě
v odbor Zemské „jednoty soukromých úředníků
v královatví Českém v Praze. Ustavující valná
hromada bude u příležitosti sjezdu soukromého
úřednictva o letošní výstavě vPraze, a to dne 29.
června t. r. o 10. hod. dopol. v kavárně paláce
Plodinové bursy na Havlíčkově náměstí. Potřebné
blanketylze obdržetiv kancelářiJednotyvPraze,
v Myslíkové ulici, č. 4.

Mistrovský kurs košošnický konati
ce bude na techn průmyslovém masou
obchodníaživnost komoryv Prazea trvati
badeod 1.červencedo29.červencet. r. s denním



vyučováním od 7—12 a odpoledne od 2—6 bod.
Přihlášky ku kursu dějí se u fiditelství techno
logického musea v Praze, Purkyhova ul. č. 6.

(Zasláno )

Slavíme ve významném roce letošním zvláště
dvě události důležité:

1. zlaté jubílonm kněžství Sva u)
Pla K., jež četní poutníci oslaví poutí do Říma,

2. diamantové vladařské jabiloum J.c.a k.
Veličenstva GísařeFrantiška Jeseta I., kteréž
ví národové oslavují skutky trvalými lásky a

dobročinnosti křesťanské a

3. máme jubilejní výstava vPraze, jež vábíhojně účastníků, by shlédli přehled prací svého
národa.

Chceme dle možnosti také zúčastniti se těchto

oslav a máme za to, že toho trojího účelu plně
dojdeme, podnikneme-li na žádost přemnohých (dle
schválení Nejď. Bisk. Ordin. v Hradci Králové ze
dne 14. května 1908 č. 5549.)

1. Společnou velikou pouf ná
Sv. Horu u Příbramě

spojenou s návštěvou některých posvátných a pa
mátných míst v matičce Praze — a za oba vzne
šené Jubiláry vroucně se pomodlíme a

2. navštívíme-li hromadně

jubilejní výstavu pražskou.
K obému zveme uctivě k účastenství nejhoj

nějšímu.
Pořádek:

V sobotu dne 4. července o 7. h. 50 m. ráno
vyjede zvláštní vlak z Hradce Králové. Účastníci
mohou přistoupiti i na stanicích dalších směrem ku
Praze. — Hodina odjezdu jest tak volena, aby
v Hradci Králové mohli přistoupiti i účastníci
z jiných stanic před Hrodcem Králové.

Jízdní cena za osobu (též pro děti) z Hradce
Králové až do Příbramě a zpět i se vstupenkou
do výstavy a příspěvkem na společná vydání obnáší
8 K 50 h — tolikéž z Praskačky a Dobřenic.
Z Karanic a Chlumce 7 K 50 h, zostatních míst
bude dodatečně oznámeno. Z Vel. Oseka asi 6 K 20b,
Nutno jest přihlásiti se udáním jména a bydliště
a zasláním celého obnosu nejdéle do 17. června.

Dne 5. července pobudeme celý den na Sv.
Hoře a v Příbrami konajíce pobožnost na místech
posvátných. V pondělí dne 6. července vyjedeme
o 4 hod. ranní z Příbramě do Prahy. Na Smí
chově v basilice sv. Václava budeme mši av. pří
tomní a navštívíme dle okolností jiná památná
místa a odebéřeme se hromadně k návštěvě výstavy.
Večer téhož dne zvláštním vlakem navrátíme se

domů, ač volnojednotlivcům ještě po 2 dny v Praze
potrvati a obyčejným vlakem se narrátiti — což
však laskavě sem oznamte.

Prosíme uctivě Veledůstojné duchovní Správy
o dobrotivé spolupůsobení: záčastnění se u vedení
průvodu i v pracech přípravných — hlavně sepigo
vání přihlašujících se a vybrání cestovného a včasné
zaslání do Černilova, neboť nejméně 14 dní předem
musí býti oznámen drahám
obnos současně odeslán. Račtež také oznámiti, kdo by
laskavě na Sv. Hoře kázaní měl.

Bližší, podrobný pořádek sdělí se co nejdříve,
účastníci obdrží legitimace i tento pořádek tištěný.

Prosíme o ohlášení ve dnech Svatodušních.

Dotazy ochotně se zodpovědí a co třeba,
zprostředkuje.

Děkanský úřad v Černilově,
dne 3. června 1908.

Jan Fr. Seldi,
děkan.

V Hradci Králové vydává z ochoty
administrace >Obnovyc v Adalbertinu.

Klelier sockařsko-řezbářské
424 33 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA Y HRADCI KRAL.,+: PĚTIDOMI€286.
Doporučuje te slulně P. T. dacho

vemsívu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kasatelen, křtitelníc, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v rellefech, soch světců, kracifiksů,

rámů utd. atd.
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Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná úrma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)A
(bratr P, J. Heškudly, faráře re Yýprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramontů,j

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

te na požádání franko zašlou. '

u uje$8d $uNAuřed -841

jn-hujěmě

a

ANNNENENC"MŤ

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Kar. SvětléJan Oaněk, 54
Konviktaké ul., vyučenýpasíř spe
cielné na kosteisl. náčiní, dovoluje

* doporučití svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampr, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobly at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravoje v původní

intenci a jem v obní slatí a střílří. Na pošádání hotové

práce na nkáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédautí. Provedem sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chadším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robby bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Navštvenky

všeho druhu

Praha-l, ul.

Ú

Nejlevnější a nejyirusnější

dětské vozíky

nabízí

u velkovýrobcefirmy B Iskupská
Jos. Ježek,| || knihtiskárna
v Hradci Králové.

Žádejte cemmiky.2
8“

v Hradci Králové.

LO
Voliký, skvostný portrét p

J. Biskupské Milost

Dra Jos. Doubravy
IPassepartont3545 cm.)

provedl umělecký závod

J. F Langhans,
c. a k. dvorní fotograf
wHradol Králové.

Cena 8 K.

FDR
rr

»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý

robek frmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť

| ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak Mbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

E potěšení,

m“ = 700

J05. SOUDÍLA
o závod řezbářský .

v Hradoi Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům,
oltářní pultíky, podstavce ped sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány

. truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
pa'ronátuí úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém slobu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

WP* Týž závod přijme hocha
Z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Paliny
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2 3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6 metry vysoké kus za 2,

8. 10-15 sl. 8, 4-65 sl.

TZ
TABLA

v nejkrásnějších provedeních při cenách nad
každou konkurenci

příznivějšíchEprovádí

x cak.
% dvornífotografa

né HradecKrálové,Adalbertinum.

< * Fotografienejlepší!

Svatební skupiny.

+ dan Kryšnín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

és pro Málbu

oken kostelních.
PRABA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. 39nové blíže Ma

Založeno roku 1836.



Doporučujeme

K sv. biřmování

nejlepší Úárky

T V.Šolc, |Ť
zlatvík a stříbrník,

přísožný
soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou.
|

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovenstvu dovo

Juji si nabídnouti pravá přírodní víma k obětí
O Sv.

Lissánské I. druh 88 h, II. druh 76 h sa1 litr.
Blattenské I. druh 72 h, II. druh 64 h za1 litr.
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 b za 1 litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 26 litrů výše.
Cenníky jemných tabulových vín uherských a bri

onských (pocházejících =Brionských ostrovů),

OMP“zašlu zdarma. "B

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných eklepů v Humpeleci,

©. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klá ter
král. kanonie Praemonatrátů v Žolivě a pro četné

důst. farní úřady v Čechách.

Dnem 1. června jsou otevřeny

RAŠELINOVÉ |
LÁZNĚ

w Malšovicích u Hradce Král.

C IOOOOCX KXIOOOOOOCX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
dopornčuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu ea sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoži

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednácí dostavím se na požádání tat též

. bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medsilie z výstavy v | ardabicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "Jy

KÁRKÁŘÍŘÁŘKÁŘKÁÍN

Velegůstojnému duchovenstru
doporačuje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

sskostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. (45.
(dříve Praha II čp. 1926)

k sřízení al kazatelon, atd.
Křížové0ety8 Beůíhroby a
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmirnější ceně.

Sposlolní čistění zašlých maleb,
Odborné porady, nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za. provedené práce
k volnému nablédnotí.

VEAIPAC INE

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku vešk

kosa. paramanů
rádia praporů příkrovů, koberců aovovéh činí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

l

AKIFIIFILICAKKKKKKKK

Račteprohlédnoutivýkladnískříně.

v Jablonném n. Úrl, č. 86.,

Tisioe uznávacích referencí a odporačení —Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Legitimace u
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďev. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

ně 13 dostati aso levně

"G06T794orrepomV39TZZlatámedaillePardubice

"ojmepem9381Z:9061JÁPUOT

Videň 19006 Zlatá medaile.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1906. I, cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!

99MONOP o L.“
akciová ovíčkárna a voskársa v El. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našebo mýdla
8 vranou obnosem K 30.000.

Koejčovský velkozávod

Vaclav Rosa,
dodavatel

©. k. vojen. a úřednických ústavů

vwHradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporačuje se ctěnému obecenstvu

ku provedení

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.
Tovární sklad jemnýchsaken

všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solídní a vzorná obsluha.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nojstarší sdlerné dílna pasiřskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stolních nádob ze stříbra,
bronsn a jiných kovů, od nej
jednodněšího do nejskvostně
hího provedení, v kaídém

vzorkua ryse církevním slohu.
Vůepřesně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čím umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovrenstva práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré rzerky jsou Jeho
Biskupskou HMilostí rovído
vány.

Meiní nádoby jem v ehmí
alatím za ceny velice levné.

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

Vše sazíláu jen posvěcené,

„ujSJUPEJYfARNOUPYYOJÍ03004

hotovékošikrky se
se zašlou.

Ohuděkm kostelům r:ožnosplácetbex přirášek.
DRG“staodporučeníadestaýchnzmáníporuce. i

Prosímvelodástojnéduchovenstvo©laskavoupřísož
6 důvěrunárodudomácímu.

Syolkémdoperubují rychléa levné provedené cd
sn ků„poikovýchatd. 7 “

v Biskopekékniktskéměv. Hradl Králové
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Spocitiní podnikatelsíní starob $botanorýcha tajseobotenorých.| Jan Horák, | | vé“
EEE

: 4 sóukonník x; Prmí českýkatolickýzárodte Vídní,iw * | T- x o á

jp v Rychnověnad Kněžnou$ | k 6 Í Š k h h
L ' VOZVDTÍ . X zosílána požádánívždy ' fall | 0 l eř

“ 1. - dle roční salsony kollekci | |

f A — nejnovějších druhů pravých © | “ Dílnaku vyšívání
T l NÝ X vlněných látek x | A Zhotoveníko0 o 1] své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo- |- stelních rouch,

Ý v zemských. Ý i | korouhví (baldaHradec Králové, Cetná uznání zvláštěz kruhůve'e- | chinů),nebes a
DĚ důst. duchovenstva svědčí o poctivé 02- x. spolkovýchprapo

s'uze mého ryze křesťanského závodu za m! rů; na požádání

Provádí rovné | klenuté stropy, dobu více než třicetiletého působení. ů obstarám též ko
základy pod stroje a budovy, x Učiňte, prosím, malou objednávku na vovénádobykříženábřežní zazdí zkoušku.

vodnínádriky,kanslissve,mosty Velejemné látky na taláry. Ř td.
trámové 1 klenuté z betonu, Též na splátkybez zvýšenícen! Ý Videň,
železobetonu a z kamene lemo- jš r IL o., Kaiser

' || 0000000000 | jnM OOOOODOOC Na ukáskusasilá

h ' ' | Be vše framco.v ŠBoD.úvěrníSpolečnosí:E DEL
NA , RD, A sk zapsané společenstvo s ručením obmezeným

= 5" EAT w Hradci Králové, První česká křest,-soc.svépomocnáfirma
Wej . © a i (proti Grandhotelu) :: : v Hronově n. Met.

Nejdůstoj. biskup. konsistoří dopornóčný zkrokuje vůldy 49,7%, 5%, až 51%, :

© umělecký závod ZárakaK63613067 Látky všeho druhu,
Jj os Ki eslich a ruka . ježvdomácnostijsoutřeba,vyrábíalevnědodáváa T. Složnílístkyzdarma.= | Tkaie.výrobníspoleč.„VZAJEMNOST“

————v Hradci Králové Společnostbyla dne 18.až 23. března1907 Vzorkv mne ae České frak:
nabízí uctivěavé odborné„službysl. patronátním| Jednotouzáloženopětněrevidována. Z ano
a veled. farním úřadům.Provádí veškeré práce Uhlí hornoslezské la. ve velkém objednána. se nazpět jen tenkráke, mobylo-inic

oboru stavby a obnovování O
i malém dodává rychle a výholuě.

oltářů, kazatele, |o00000000000000000| Jentouto
soch,křížovýchcest atd.dokonalea slohově.PP 0 . známkou
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly- opatřené
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné nmě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.
bezplatně. Mírnéceny a solidnost závodu dusvěd

čojí četná písemná uznání.

Dllna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papírnický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a oměleckých výrobků. .
——Závod založen 1891. ——

Maršnerovy
šumivé - limonádové =
1 bonbony malinové,
citronové, jahodové
třešňové a mařínkové

chuti :

jsou nejlepší.sovéJoahy“
Vřele doporučuji veledůsí. duchovenstva.

Račte si vyžádati vzorek od výstavní jubilejní
novinky!

Čisté vlněná látka, hedvábím pro
tkávaná. Na úpl

Rozšiřujte

„6
JoBEF JEŽEK, Bradee KrálZ ka

z Zalabeur. 1660. StátnícenunuvýstavěvHořic

o „Arm Mojstarší a největší závod
m 4

Bobatý výběr vzorkůmoderních Dé Z > umělého kamonoprůmyslu
drahů u obleky a svrchníkyzašlu na požádání oh 7 A, , na českém severovýchodě
franko k nahlédnatí. i jl

W,

Ů

v 0
2

ej; pil

4
Ů
ZAPA ZdenkaJežka

v Hradoi Králové.
Provádí veškeré práce hřbitovní a dopo

|

Továrna na cottagová americká "

| KARMONÍIA ručujesvůjbohatězásobonýsklad
12 emopskéhosystému o M hotovýchpomníkůleštěných

Rudolf Pajkrspol. ||: + " Mramorovézařízení
v Hradci Králové. —!!jprouzenáře,fesníky, kavárny,cukráře:—desky na nábytek, s

Sklady: desky pro koželukhyatd.
Budapošt,VÍIÍ.kerJdsací Upozorňuji velect, obecenstvo, že veškeré

Fedi 15 nn . leštěné práce provádějíse v mémzávodě,o
video. ne čemž každému možno se přesvědějti. Páni

n fahilforeke. sochaři doporučují obecenstvu náhrobky ho: tové, zakoupené ponejvíce u němec. fretn.

Rašto dáti přednost domácímu závodu.
m Abychpodal důkaz svojí průmyslovézdat

m = nosti, opooršojí le mošnov mém
-= koupi leštěnýžulový nahrobok jiš od 100%

počínajíc.
1 Tě

JŘ "pe

——



Inseriy je počítají Irvně,

— , 
| V Hradci Králové, dne 12. června 1908. Obmevévychásív pátekv poledne, | Ročník XIV.
l M 4

Čo 24 za

Duše studentstva.
(M) Wabrmondiáda našla ohlas v Čechách.

Minulého týdne vzrošena byla česká veřejnost
neuadálou zprávou, že české stadentstvo vysc=
koškolské pro Wahrmondova svobodu vědystár
koje, že massa českých mladých vznícených srdcí
stojí za ničemným, nevědeckým útokem univer
sitního professora na náboženství a víru kato
lickou, zprávou, že čeští intelligenti stojí svorně
v šiku 8 německými a židovskými boršáky.
Zpráva ta nenadálá a náhlá vzrušila, rozsmut
uila, zabolela.

Tedy přece nebyla marnon práce těch
rozkladných živlů, jež na universitě od let na
mysl a mínění budoucího jádra intelligence
národní působí. Podařilo se těm různým roz
vratným směrům ofráviti mysli mládeže tak,
že jedno jest jim, ujímají-li se německého ne
vědeckého štváče, že lhostejna jest jim činnost
baršáků židovských oviversit proti všemu čes
kémo, že české studentstvo tahá kaštany z
ohně a pálí se pro domýšlivého hrdopýška
plagajícího konversační lexikon? ©Vyhlášeno
bylo: České studentstvo stávkaje.

Vyhlášeno bylo, ale jak? Několik pře
moadřelých toladíčků rozhodlo se o tak důle
žité, nebezpečné otázce vysokoškolské stávky,
vyblásile osnesení ono veřejnosti a mělo 86
začíti se „strikem“, Mělo se začíti, ale bohu
díky stalo se jinak. Marnou z valné většiny
byla práce těch rozkladných živlů na univer
sitě, nepodařilo se jí otráviti mysli mládeže
tak, že by ji bylo jedno vše. Ne, mládež aka
demická bohudíky ukázala ve svém jádře roz
umoocu rozvahu, uznala, že pro affairu tako
vého vědátora Wabrmunda není třeba stávko
vati a zvláště ne českému studentstvu, jemuž
je německá zpupnost největším nepřítelem.
Bobudík že uašlo se mezi českými mediky,
techniky, právníky a filosofy již dosti stateč
ných, kteří jdůrazně dovedli se ozvati proti
ztřeštěným nápadům několika t. zv. českých
židů a zbrklých pokrokářských světýlek. Čeští
medikové vyslovili ve zásadně proti stávce již
dříve a přes to závazně bylo prý buršákům
zaručeno součinění Českých studentů. Jak to
bylo možné?

Jeden spolek studentský nemá vůbec práva
mluvit sa studentstvo všechno,poněvadě z vlastní
zkušenosti vím, že 65—70%, veškerého stu
dentstva v žádném svazo ani spolku vůbec není.

Staneme-li tak nad tím celým vřením té
affairy Wahrinondovy, napadne nám tak zvláštní
uvažování. Professor církevního práva (kano
nického) vydá brožuru frivolní, hanopie proti
náboženství katolickéma, má býti pensionován.
A nyní brrl boj na ochranu svobodu vědy,
české i německé studentstvo má stávkovat,
má osvědčovat svou solidaritu 6 nadávkovým
plodem štvavého professora. O ne, tisíckrát
ne! Zde nejde o svobodu vědy, tady jde o jed
noho « professorů, kteří neučí, ale otravojí,
zde jde o chlebíček jednoho z pánů, kteří
přes velikou svou protekci nemohou se jinak
udržeti než nějakým všeobecným demonstra
tivním projevem. Kdo měl by ten projev uči
niti? Jedná-li ae o dělníka, o věc dělnickou,
ujmou se toho vědy dělníci, zájmů rolníka
rolníci. Zde měli by stávkovati professoří oní
versitní, jedná-li se o ochranu a spravedlivou
obranu jednoho z jejich učených kollegů. Ale

rofessoratvo universitní jakožto učitelstvood
deckých ústavů nevzalo a nemohlo vzíti věc
Wahrmandovu za svou, jak by bylo jeho po
vinností, kdyby se jednalo skatečně o svoboda
vědy. Zde jedná se pouze o zaslonžené potre
stání provinilce a to zlomyslného provinilce,
Professorstvo vysokoškolské z valné části ne
souhlasí s Wahrmandem. Ale projev masel býti.

I vyšlo kommando s Vídně studentstvo:
sabájit stávku pro Wahrmunda. Češi měli býti
solidárními s odvěkými svými nepřáteli kul
taraími, kteří odpírají českou rovnoprávnost
kulturní, odpírají nám druhou českou univer
situ, měli pro jednoho podařeného vědátora
německého vekočiti do ohně v němž snadno
mobli by posbýti půle roku svých studií. Ně

mecký rektor jest praktik; jakmile měla začíti
stávka, ohlásil prázdniny, Češi to měli odnásti.
Jisto je, že na české nniversitě generální slávka
je nemožna. Ti lidé, kteří chtějí nyní stávkovat,
ti stávkují rádi po celý rok a nepřítomnost
jejich nikdo nikdy bolně nepocítí.

Boj jejich o svobodu vědy odehrává se
obyčejně vhosp. dě. Takoví lidé, kteří váží si
toho, že mohou stadovati, že skutečně mají
svoboda se vzdělávati, ti tuto svobodu nepro
dají za plané fráze.

Je jisto, že v českém stadentstvu udržel
se přece z valné části zdravý doch, který ne
dovolí mladým lidem našim, aby na úkor svého
stadia, celé národnostní myšlenky a vlaste
necké hrdosti hnali se za mlbavými fantómy
ocukrovaných záměrů demagogů. To čekali
jsme každou chvíli, že zborti se ta celá umělá
stavba dotěrné „antority“, to věděli jsme, že
český rázovitý duch nedá se snadno spoutati
planým eklekticismem, a tušili jsme ta bouři,
která proti té umělé tyrannidé duší, kterou
židovští služebníci provozují, vzboařiti se musí,
Nezapíráme, že v českém stadentstvau panuje
valaon většinou doch bnatí našemu kulturnímo
i politickému nepříznivý, ala rozamný krok,
jaký studentstvo pražské učinilo, dává jasné
naděje pro budoucnost. ,

Jednalo se o věc zásadní: o kosmopolí
tismuas, planý humanismus a o zdravé cítění
české, národnostní, vlastenecké; —a rozamný
český stadent konečně rozhodl: Je a zůstane
Čechem, rozvážným, nenechávajícím se strh
nouti ku plevovitosti. Probudilo se české vě
domí ve studentstva a to je věc bortící smělé
plány demagogické jako blesk. Inu počkejme
jeni Časy mění vše i — čas!

Dopis z Prahy.
Snahy o novou šidovskou kavárnu na Pří

kopech.Připraviti české Praze smatné divadlo,
aby sbor obecních starších byl nucen rozhodo
vati o tom, má-li na Příkopech v Praze býti
o jedno židovskoa kavárna více, bylo souzeno
nynějšímu starostovi král. hlav. města Prahy,
dra. Karlu Grošovi. Sbor obecních starších po
třikráte již se zabýval návrhem, aby místnosti
bývalého paláce hrahěte Sylva Taroncy pro
najaty byly židovskémo kavárníku Flusserovi
a po třikráte odchodem inteligentnějších členů
sboru bylo pronajmutí zmařeno. Věra, sprá.
sknonti rakatma masí člověk nad úžasným tím
hospodářstvím, jaké tou dobou na radnici
Staroměstské se provozaje! Nejeu že většina
kaváren na pražských Příkopech jest v rukou
židovských, ještě z benevolence rady městské
mají býti rozmnoženy o jednu další. Tak hájí
českost Prahy starosta, jehož tchánem byl jeden
z mladočeských vůdců, dr. Jolius Grégr.

Což páni v presidia na radnici Staro
městské neměli dosti té ostudy, když jednou
se svým návrhem pohořeli, aby s ním poznova
se vytasili? Dojde jednou přece k tomu, že
někdo zakřikne podobné neslýchané jednání,

alehěnjící všechnu národní čest cynismem takneslýchaným?
Těžkoodpověděti|
Režim, který dnes ovládá Prahu, zasasuje

jí rány, z kterých nevzpamataje se tak hned.
Dr. Cernohoreký a dr. roč tvoří ta společnou
firma, hromadící na staré chyby nové, která

nepřinoela než zklamání na všechny phsklamání i těm, kdož do poslední takřka chvíle
doufali, že dr. Groš pochopí svoji úlohu a bude
dbáti jenom dobra města — — ne svých po
litických přátel. Jako náměstek opravňoval
ještě dr. Grošk důvěře, jako starosta ji splna
zklamal, podřídiv se zcela vliva svých politi
ckých přátel, jichž jest ochotným nástrojem.
A oož velké otásky města Prahy — ty přece
sloučí všechny, kdož mají zójem na lepší bus
doncnosti hlavního města země — namítne
mnohý, aby jiš v příštíchvíli byl s klama to
hoto vyveden. Konšelé na Staroměstské radnici
does neznají velkých otázek, znejíce jenom os
tázky svoje, svých osobních přátel a protelentů,

Kdyby znali, kdyby vůbec dovedli po
chopiti potřeby Velké Prahy, nemohli by přece
otevírati nový most, nazvaný po velikém ná
rodním básníka, a končící u letenské stráně, 
která dávno, ne-li alesp.ň současně a otevře
ným mostem, měla býti prokopána, ježto takto
by nový most tvořil spojení s rušnými před
městskými obcemi na levém břehu vltavském,
a nebyl pouhým pahýlem, vklíněným do Sta
rébo města a sloužícím pouze těm, kdož půjdou
ze Starého města na Letnou oa procházku.

Kdyby pražští konšelé znali potřeby Velké
Prahy, nechtěli by representační místnosti pa-.
láce, získaného s velikou obětí poplatnictva,
které jej ostatně odstůně, dáti v nájem něme
ckému žida na potupu všech oprávněných a
přičinlivých živnostníků, ježto takto stále opa
kované heslo „Svůj k svémnl“ staví se přímo
na hlavu.

Jsme zvědaví, zdali ještě počtvrté odváží
se starosta dr. Groš předložiti sboru ke schvá
lení návrh na pronajatí místností v paláci
někdejším Sylva-Taroucově, když návrh po
třizráte byl zamítnat. Nesvědčilo byto o pro
zíravosti ani zvláštní bystrosti vzhledem ka
příštím letům — —

+ +"

Pěkné poměry v Národním divadle. Již po
delší dobu pronikají do pražské vořejnosti
z Národního divadla podivuhodné, neuvěřitelné
zprávy, zasluhojící, aby český tisk je zazna
menal a jich důsledky se obíral. Dramatorg
Národního divadla, jímž divným řízením osuda
stal se Jaro Kvapil, ocitl se se všemi živly,
které v Národním divadle roční počasí střída
ji, úplně na štíru, ba na válečné noze. Přiči
něním tohoto pána zavládly v Národním diva
dle poměry neuvěřitelně divoké, které počinají
vyvrcholovati v pohlavcích, fackách a přiškrec
vání se. Sabe bojnější americký zpravodaj stě
ší dovedl by popsati scénu, jakou sehrál pan
dramaturg nedávno 8 několika pány kulisáky,
dostav se 8 nimi do kříšku. Pan dramaturg
jest od nějaké doby náramně prchlý pán a
zlost, která ho opanuje, vylévá si všemožným
způsobem na lidech ovšem jemu podřízených,
na vyšší a sobě rovné se neodvažnje. Pro nic
a za nic dal dramaturg dvěma dělníkům po
fackách, nic nedbaje následků, které se dosta
viti musily, ježto právo pěstní dávno neplatí,
spíše: Oko za oko, zub za zob!

Zkrátka, byly konány přípravy ke zkoušce
a kulisáci komandováni dramaturgem, přičemž
o nadávky nebylo nouze. Peskovaní divadelní
zřízenci z počátku neodpovídali na titulování,
kterým je pan Jaro Kvapil zahrnoval; konečně
však v nich vskypěla krev, když dramaturg
dvěma uštědřil po fackách. Došlo ke hnusné
mu výjeva, v němž by nebyl J. Kvapil dobře
pochodil, kdyby herec Vávra nebyl se ho ujal
a ještě se dvěma rozvážnými muži nevyrval
Jej z rakou kulisáků, kteří se na něho obořili
tím, co měli po ruce, splácejíce mu za uště
dřené facky

Jak očití svědci vypravují, vese za ne
čestnou scénu zodpovědnost horkokrevný dra
maturg, jenš se domnívá, že jest mu za ola
bošského ředitele dovoleno všechno. Podobné
scény v Národním divadle doposud nebylo,
podobný obraz musil ge v něm rozvinouti te
prve zásluhou dramaturgovou, který však dostal
sa něj co proto hned na místě, byv zpoličko
vén a povalen na zem.

Na Národní divadlo přispívá země obrom
nými dotacemi, bez kterých by žádná společ
nost nemohla divadlo toto řídití, a proto jest
povinností zemského výboru, -v jehož čele stojí
nyní snámý kavalír hrabě Vojtěch Sobonborn,
muš osvícený a hnmanitou prochvělý, aby
dobné pusté výstapy zastavil. Myslí-li Jaro
Kvapil, že to vědy tak skončí, jako když svého
čas dal pár — — redaktoru „Divadelního
lista“ Fastrovi, jest na omylu. Národ český
nestavěl divadlo pro takovéto surové scópy,a

joe i přesvě divadelo/m yKrani jsou blísal,a vědčeni, že vapil s dovolené
se nevrátí jako vroboí režisér, nýbrě snad



ouse jemomjsko pen Kvapil, jakým byl,
ed- d ho vzala česká omělkyně zs može a
učinila « něho postupem času to, sač by jí měl
do smrti býti svatosvatě vděčen a památce
její žehnati.

Žádáme, aby Národní divadlo bylo po
vzneseno nad podobné výjevy, dokazující in
ferioritu, žádáme, aby v očm na zodpovědných
mistech stáli Jidé lideké důstojnosti si vědomí,
jsk toho ústav tak vynikající vyžadoje. Ti,
kdož nedovedou pochopiti výsnam lidské dů
stojbosti, nepatří na tak výsnačná místa, tím
méně pak do Národního divadla, na které sbíral
celý národ — — a na které země platí.

Obrana.
Kde mejvice potřeboval vzedmutí

politických vim pro Wahrmunda? Byli
to ovšem ti, kteří se ho zastávali v přední řadě
— židé; orgán židovskoněmeckých velkokapi
talistů za spolupracovnictví Masarykova hájil
Wahrmonda do krajnosti. Jaké bylo hlavně
pozadí toho židovského boje za „svoboda“7
Stračná odpověď: židé se najednou stali tolik
„svobodomyslnými“ výhradně proto, aby mohli
svým velkokapitalismem nernšeně dále ujař
movati křesťanské obyvatelstvo. Německá
„Kóln. Volkszeitang“ přináší o tom velice zají
mavý dopis sz Rakouska. Israelité dostávají
veliký strach z toho, že lidový vídeňský parla
ment stává se dělným, že není v něm ani vy
loučena možnost dohody v otázce jazykové.
Kdyby se podařilo rozhodpnouti otázku národ
nostní aspoň v tomto nejdůležitějším bodě,
pak by se uvolnila cesta k positivním sociál
ním a politickým reformám, po nichž národové
v Rakousku velice touší. Reformy ty by však
postihly velice mrzntě židovský velkokapitál.
Má-li se chudákům pomoci, musí se vzíti pe
níze tam, kam se jich nejvíce brne. A kdo
jest skutečným representantem kapitalismuv
Rakousku? Ovšem by se neuloupilo židům nic.
Ale až by se od kapitalistů požadovaly větší
daně, až by se židovekým státním věřitelům
počítal menší úrok atd., tu by se další bohat
nutí židů hodně zarazilo. Proto židovsko-libe
rální a radý tisk snaží se zmařiti dělnost
parlamentu; chytá se aspoň nějaké záminky,
aby zmařil zdravé reformy. Případu Wahrman
dova vykořistojí židé do krajnosti, snaží 8e,
aby do sněmovny vnesen byl zmatek. Israelité
jsou velice chytří a prozíraví; začali tudíž
bouřiti v čas, který uznali za nejvhodnější ku
zmatení parlamentníků.

Veliký roformáter čí pravšední by
rekrat ? Přední,nejoddanějšížák humanitáře
Masaryka který se stával přísným strážcem
národní opravdovosti a nezištnosti, který lkal
nad abobými českými bratry a nemilosrdnou
kritikou šlehal každý zjev tupého byrokrati
smu, zapomněl na maličkost: Že totiž soudce
tolik přísný a bdělý, který chmuří čelo nad
kněžskými blabobytníky a oad ubobým stavem
dělníků, má sám aspoň trochu nad občany
přísně odsuzováné vynikati. Leč sami bývalí
horliví stoupenci Masarykovi dokazují, že re
formy otce realismu příliš málo pronikly život
nejhorlivějšího jejich apoštola, oddaného po
mocníka dra Herbena.
. Právě 5. června redakce „Přehledu“ otiskla
tyto řádky:

„Nemůžeme déle mlčet na útoky Časa a
dra Herbena, vypočtené na oklamání veřejnosti.
Dr. Herben až po několikáté hledí světu na
mluvit, že nikdo nikdy proti jeho šlechetné
osobě a jeho hospodářatví v Čase nevystoopil,
až teprve letos dr. Chalapný v Přehledu.

očítá-li dr. Herben na Špatnou pamět
realistických atranníků a na neipformovanost
veřejnosti, jsme nuceni uvésti z memoranda
rádců české strany lidové, podáného již na
schůzi 18. října 1908, tyto výtky: že denník

8e udržuje způsobem nesociálním, a že
strana nesmí trpět, aby majitel jejího orgánu
vyssával redaktory fysicky i duševně. Výtku
tato a jiné podali MUDr. R. Adamík, F. Beneš,
fn. sekretář, V. Beneš, odb. učitel, JUDr. V.
Bouček, JUDr. J. Gruber, JUDr. E. Kalabis,
JUDr. J. Náhlovský, JUDr. J. K. Němec, K.
Nováček, okr. tajemník, JUDr. Ant. Šilhan, flo.
kom. Ph. Dr. Z. V. Tobolka, J. Ventara, úřed
aík Zemské banky, JUC. G. Žalud. Vyssávací
systém p. Herbenův byl tedy čelnými osobami
strany realistické odsouzen dávno dříve, nežli
vůbec dr. Chalapný proti dra Herbenovi vy
etoopil. Dva z podepsaných, pp.Němec a Ža
led, byli před tím redaktory Časua snali do
kosale poměry redakční. — Na sebe ovšem i
v nejhorší Šeanční době Času dr. Herben pa
matoval měrou vrchovatou: v době prvé tak
zv. Benozověké akce, kdy se na Čas po krej
carech sbíralo, bylo ve výkonném výboru strany
konstatováno die vlinotníchvýkazů administrace
Česn, še dr. Herben spotřeboval sa 5měsíců
této akce pro sobe mímo byt průměrpr
65 K maěsičně.Nadávku klopařenínecbí přstv

há dr. Horbsa pro oebe. My konatatojemo
ukte, která mlaví sama.“

Tadíš dr. Herben jest usvědčen od. samé
pokrokářské redakce ze ibazí a s hospodářetví
soela šosáckého. A nyní vzpomeňme, jak r.
1906 bědoval, še byl někdy nejhůře placeným
redaktorem „Časa“ sám! V době krise časopisu
— 065 K na měsíc! Zato jiní redaktoři odbý
vásí třemi, čtyřmi korunami děnoě. Patrno tedy,
že 8e ve prospěch realismu chodák šéfredaktor

slepšených financích „Čusu“, to se ovšem neví.
Ovšem přepošítávati koranky českému intel
ligentovi není pravidelně věcí náležitou. Jest
lže židovský obchodník nebo továrník slskává
měsíčně celé tisíce, proč by nemohl býti slašně
živ český literát? Vásti denník jest prací obrov
skou a velice zodpovědnou, o ufž sotva má
správné ponětí spisovatel, který si pohodlně
píše, kdy se mu ozdá. Při denníku (ovšem pe
člivě vedeném) jsou nervy vneustálém napietí.

Leč vzpomeňme, jak často právě reali
stický tisk díval se závistivě do kněžských
talířů, jak ve savé zlobě docela připočítával
čárky na tácku moravského kněze.

A teď se najednou ukazuje, že „chudý
realistický redaktor“ spotřeboval na svůj česko
bratrský život 665 K, nepočítá-li se ani do toho
příbytečné. Jak by se asi ošíval, kdyby měl se
státi občanem státu budoucnosti, připravova
ného těmi „proletáři“, které chválí! Snesl by
to, až by se mu uadělilo stejně jako spolu
redaktorům? Teď může přemýšleti tento ka
zatel masarykovského bomanisma, kolik čes
kých farářů, děkanů a kanovníků pro svoji
osobu tolik měsíčněshrábne jako on sám. Proto
i nejpřísnější Čato má býti hodně opatrný,
kdykoli nějaké „spravadlivé rozhorčení“ nad
„Vyssávači lidu“ mu vzruší krav.

Teď teprve (11. t. m.) odpovídá Herben
„Přehleda“, že prý ono Memorandom bylo dí
lem klaukokracie (!!) ve straně. Prý někteří
pánové po vysvětlení Herbenově svých podpisů
litovali. (Kteří?) Dále chce se dověděti dr.
Herben, kdo prý vlastně ten „klep“ o 666 K
rozšířil. A tohle má býti realistická(!) obrana,
Hrubá přezdívka má býti vyvrácením?

Protikatelický „hrdina pokroku“,
háéjený velikými legiemi studentstva —
v ítavým šosákem. Jak divné věci se
dějí! Teď, kdy Wabrmand odložil brnění a
meč, dívají se na tohoto rytíře jeho horliví
spolubojovníci 8 úžasem jako na — ševce
s Kopníka. Semitská peněžní spekulace u Wahr
munda zvítězila. Sám filosemitský „Zeit“ vrtěl
nad jeho ryzí pokrokovostí a udatností hlavou
jiš dříve; mrzelo ho, že Wahrmond mloví při
sféře výhradně o svojí osobě, o svojí existenci,
že tak málo se stará o celkový morální vý
znam kultarního boje,který proti něma vsplanul.
A nyní W. postavil všemu korunu. Ukázal se
zrovna takovým byrokratem, jako jiuí vypočí
taví sobci, kteří z „vedení pokrokových šiků
k nejvyšším zenitům“ chtějí míti lacinou slávu
a kšeftíček.

Mezi tím, co stávkající komité atad. astva
vyjednávalo o podmínky, pod kterými pustí
od stávky, „vůdce“ W., oetázav se ab. boju
jicích vojů, hezky soukromě vyjednal s vládou
výnosný obchůdek. „Nár. listy“ napsuly 10.
t. m.: „Zatím, co se v Praze napiná pokro
kový biperidealiemuns v sektě Masarykově na
nejvyšší stupeň roztažitelnosti, profesora W.
ideály došly, čí lépe řečeno, vyměril je ve
Vídni za drobné. „Bohemia“ napovídá, že bude
Wahrmond za svůj ústupek, za odvolání semi
nárních cvičení a přednášek o manželském
právo bohatě vdměněn.“ Ano, Wabrmand vy
slechnuv mínění ministra Marcheta, vrátil so
do Inšpraku a 9. t. m. ve schůzi professor
ského sbora prohlásil, že upouští od vedení
seminářských »rací, jakož i od ohlášené před
nášky o práva manželském. Mimo jiné řekl:
„Akademický senát a právnická fakulta ne
pokládaly vládní výucs ze dne 1. června za
rozkas, nýbrž za pouhý projev mínění. Poně
vadě s výklado ministra dra Marcheta vysvítá,
že senát i fakulta byly na omyla, podřásují se

vládnímu a upouštím od semináře i
přednášek o manželském právu, kteréž dle ná
zora vyučovací správy vnitřně sonvisí s cír
kevním právem.“ Leč professorský sbor přece
prohlásil, že otázka, o kterou jde, zůstává
spornou a dotýká se sájmů všech universit;
proto se- usnesl podati proti opatření mini
strovu nový rozklad a žádati, aby se ta zá
sadní otáska vyřídila cestou právní. Zkrátka
sbor akázal větší důslednost než „hrdinoý
vůdce“ Wabrmond, který jako masaný sobec
sa slib, že bude lépe zaopatřen, opustil náhle
diky spolubojovníků, kteří nyní vidí, že nasa
zovali svoje existence ve prospěch. — hrdiny
kopnického. A zs tohoto „harcovníka svobody“
měli trpěti k vůli lacinému úsměvu baršác
kému tisíce českých akademiků!
« — „Vaterland“ správně poznamanává k li
šáckému ústopa Wahrmundova,še stárkový
podajk jeho činem ptal se směšným, poněvadě
žádný rozumný člověk nebude tyrditi, 39 'o

liko stadestům náležípeéro roshodovati, 00vláda a Wahrmuad mají dělati a čeho necbatí.

Masarykovětí horlivci stržili i se svým patri
archou nesmrtelnou blamáš.

Ale dobře tak. Ač se podobných skla
mání dostaví více, pak „strážcové pokroka“
snad konečně nahlédnou, že mení osvícencem
vynikajícím nad své okolí každý, kdo surově
se o církev otírá, že nesaslouží hromadné o
obrany každý eprosták, který svoji učenost
pohodlně opisoje z fanatických protikatolických
psmíůletů, sby se zablýskl.

Snad konečně nadejde doba, kdy ti, kteří
te do pokrokářského ceobu blásí, umějí něco
více, než zchladiti si šáhu a akájetí svoji jísli
vost vášnivými útoky a neurvalými pošklebky.
Kdy konečně bude udiněns v zájmu skutečné
kultory přítrě řádění různých komediantů,
kteří vědu snižují na otrokyni nezřízených
politických kejklů a nutí ji, aby místo poučo
vání lbala a štvala?

Včerejšího dne přinesly noviny Wahr
mundovu zprávu, že prý nezastavil seminár
ních cvičení. Leč i po úsilných pokasech po
krokářského studenetva, aby blamáž byla zmír
něna, zjišťuje ge dnes zuovu, že W. ministru
satímně se poddal. Jinak stačilo prohlášení,
že trvá na svém, a nebylo potřebí velikého
poplachu studentetva.

Vysvětlitelná opatrnost. Prof.Masaryk
při pondělní řeči, která měla nadobnouti české
studentstvo k solidaritě s buršáckými stáv
káři, zavosloval až příliš do židovských vod
svojí milé „Nene Freie Presse“, tak že pojala
s toho úskost samu redakci „Časn.“ Tak da
leko otvírat srdce i ledví — to bylo přece
trochu silným křenem i pro nervy v židov
ských službách otožené. Dle šidovského „Prager
Tagblatto“, který neměl příčin k zatajování
ale k jásání, řekl Masaryk: „Klerikalismue jest
internacionální, jeho protivníci musí býti také
internacionální.“ ©Referentu „Casa“ všsk se
ohvělo rozčilením péro, když přemýšlel, jak má
obratně slova patriarchova parafragovat, aby
se zdál výrok te. loyalnější. Věru těžká úloha.
Proto citoval pouze tohle: „Klerikalismas jest
penárodní“ — a dost.

M. tázal se posluchačstva: „Jak projeví
ti, kteří jsou proti etávoe, svoje protiklerikální
smýšlení?“ Bylo mu odpověděno: „Resolucí.*
Ta podle „Pr. Tag“ řekl M.: „Nyní nastala
doba mohutného protestu a nikoli polovičatého
prostředku, jako jest resoluce“ Tu zas bra
treky pečlivý referent místo konstatování od
etříkl z póra inkoost.

Pak M. pokračoval: „Běží v první řadě
o solidaritu . . . Rektor Goll praví, že solida
rita by 8e měla rozšiřovat ne na jedna věc,
úle na jiné. Ale teď je dána otázka, a od té
můžeme postopovati dále.“ Tak podle „Času.“
Leč švitorný žid z „Pr. Tag.“ citoje poslední
větu: „A potom postapovatí budeme k ostat
ním otáskám“, a připojoje „Úasem“ zamlčenou
námitku z posluchačstva: „Němci nám odpí
rají druhou universitu.“ A M. dle téhož „Pr.
Tag.“ odpověděl: „Jestliže po této akci vytr
vají na svém stanovisku, musíme dále bojo

vati.“ To zas masarykovskýorgán svinul opatrně pod plášť. Chytrý „Prag. Tagb.“zase za
mlčaje tento výrok ovedený „Časem“: „Německá
mládež se postavila proti svým vůdvům a já
se z toho těším. Stávkou se tříští právě ně
mecké souračenství. Vzájmu našem jest toto
bnotí naše podporovat.“ Israelite totiž věděl,
jaké jest to nepodařené těšínské jablíčko. —
Zkrátka není nad opatrnost|

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně jedná se o roz

počtu státním na rok 1908 a při tom do de
baty vnášejí se také hádky o Wahrmanda,
který pořád ještě straší. Zásluhu o to má též
prot. Masaryk, který bájil Wahrmunda a po
tiral katolický násor světový překrucováním
různých citátů. Ktomu patřičně odpověděl dr.
Hrabsn, že se afóry Wabrmondovy zneužívá
k započetí kultarního boje a Štvanicím v lidu
proti základům církve a křesťanství. Choeme
šíti s Němci v míru. Kdo chce býti úředníkem,
af se naučí oběma jasykům. Čáslav se nepo
němčí německou žalobou a Chomntov nepočeští
českou žaloboa.

Němečtí profossoři vysokoškolští, kteří
jsou « části původci stávkového hnutí mazi
studentetvem, zvlášť z vídeňské university, pe
čínají nablížeti, še nejednali moudře, a uzná
vají, jak se předministrem vyslovili, že ros

I této záležitostiWabrmandovy nespočívá
více v rakou akademických úřadů, nýbrž še
jsou nynínařadě politikové. Jeog tedy nyní páni
ne ústupa, když to jde do šivého, zvláší se to
jeví n samého Wahrmusda, kterýse podrobnje,
sby si nepokazílbadoucpost, uponětí od před
vášek vůbec aš do roshodautí soudu o atiž
nosti, kteroa proti nařísení ministra vy
učování. Všeobecná stávka na vysokých Kkolách
obmesíle se pouze na vysokéškoly německé a
to ve Vídal a v Prase. Převážnáv česk



studentstva v Praze | v Brně jest proti ažávce.
A teď i baršáci vystřislivají, Německo-mácio
pálsí svaz počíná si v této zálešitosti velice
sdrželivě, aby se udržel mínistr Marchet a
místo jebo sby se nedostalo do rukou konser
vativců. Němečtí radikálové vystoupili ze svazu
německých stran; společný postopse stranou
křest. suciální ani v otázkách národních ne
bude možný, budoa-li křesf, sociálové pokra
čovat jako dosad ve svých útocích na stran
německo-liberální.

Na schůzi zástupců všech slovanských
klabů ve sněmovaé za předsednictví dr. Kra
máře podával týž zprávu o cestě své a 800
drabů do Petrohradu. Usneseno zvoliti zástupce
všech slovanských klubů sněmovních do ko
mitétu, jenž má vykonati přípravné práce pro
sjezd slovanský v Praze, který se bade konati
12. července letos. Na sjezd přijedou Rusové
i Poláci £ Ruska. Bylo usneseno konati echůze
slovanských poslanců častěji, aspoň každý
měsíc.

V zemských volbách v Prasku poražen
úplně liberalismae, který šel du voleb pod
beslem odcírkevnění školy. Zvoleno 140 kon
servativců, 58 svobod. konservativců, 65 národ.
liberálů, 22 svobodomyslné strany lidové, 7
členů srobod. sdražení, 15 Poláků, 6 socialistů
a 5 divokých; užších voleb bode 25.

Anglie kloní se k Rosku. Anglický mi
pistr Ed. Grey prohlásil totiž, že v Raskn spa
třuje velké plemeno, jehož značná síla není
ještě rozvinuta. Toto plemeno má velikou bu
doucnost a bude hráti ve světě velikou úloha.
Pro mír světový může a pro blaho Raska a
Anglie musí mooho záviset od vzájemných
styků. — Roský car sešel se s aaglickým
králem v přístavním městě Revalu. Oba pa
novníky doprovázeli zástapcové politiky i 0
zbrojené moci, konaly se vzájemné konference,
což svědčí o důležitosti schůze.NS.

Antikvární

knihy Ů
a ve velkém výběru má na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební
v Hradel Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův.) Zalež. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké aklsdy amošňují
o. vyřizování objednávek

závod je jeho ještě téhož dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jizdních řádů.

o svépomoci středních stavů. Řeč jeho, zajímavá,
protkaná doklady a důkazy, dosáhla svého účelu,
totiž založení Raiffeisenky. ©Do blabodárného
ústavu toboto přihlácilo ae ibned 40 členů. Nato
konána ihned ustavující valná hromada, vykonány
volby, v nichž zvolen za předsedu Raiffeisenky
p. MUDr. Arnošt Pekař z Černilova. Bůh žehnej
novému našemu peněžnímu ústavu!

Sárušení křesť. sociál. mládeže vý
ehedočeské. Legitimace a organisačnířád je

jižvKén a zasílá se proti zaslání10 h známky,— Všechny organisace mládeže ve východních
Čechách žádáme za zaslání adress 6e známkou ns
odpověď. — Dne 19. července odbýván bude ojesd
mládeže, na němě řečniti bude vldp. P. M. M.
Voňavka C. 89. 8. a redaktor p. Fr. Šupka. Žá
dáme naši dělnickou i rolnickou mládež, aby se
v bojném počtu dostavila. Přihlášky přijímají se
jiš nyní na adressu Všeodbor. sdružení křesťan.
dělnictva (Orgasisace mládeše) Hradec Králové,
kdež se též vydávají legitimace, poněvadž schůze
bude důvěrnou. Kde snad-by si přáli sříditi or

GiniacioEsdeje,nechť myp tokorduudanou adrossua obdrž , e
m pokyny, po případé

Z Bělohradu Křestansko-sociálníspolek
pro Bělohrad a okolí pořádá doe 14. června t. r.
schůzí pro členyve spolkové místnosti „U Bílého
hrada“. 
OOo

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Zprávymístní a zkraje.,
J. B. E. njdp. dr. Jos. Doabrava

savítal dne 6. června z cesty visitační do Hradce
Král., kde l. téhoš doe sáčastoil se matuti
na, na Hod svatodnění slodžil pak. olavnou
pontifkální měi av. za účastenství vys. důst. ka
tbedrální kapitoly, a odpol. odejel do Poděbrad,
aby pokračoval ve visitační cestě. J. B. M. udě
luje sv. biřmování v pátek dne 19.—31. června
v Bronmově (večer vždy v Broumově).

Zprávy diecósní. Ustanoveníjsou: psa
Emanael Alliger,farář v Křížlicích, ;sa faráře do
Písečné; p. Jos. Prudič, administrátor, za faráře
v Nebovidech; p. Jos. Sedláček, administr. v Per
tolticích, za kapi. do Trhové Kamenice; p. Frant.
Scharf, koop. ve Velké Úpě, za II. kupl. do Vrch
labí; p. P. Stanisl. Růna, O. Praem.. za kapl. do
Jiřo; p. Václav Oliva, administr. v Radhošti, za
kapl. do Skutče; p. Jan Novák za zám. kaplana
ve Žlebech; p. Mart. Klouda, administr., za kapl.
v Ronově; p. Frant. Kraus, kaplan v Kuklenách,
za administr. do Sobčíc; p. Jos. Profous, koop. ve
Mříčné, za administr. do Křišlie; p. Jan Vašek,
administr. v Písečné, za kaplana do Vilímova; p.
Frant. Klíma, farář chvojenský na odpoč.,za fun
datistu v Hrochově Týnci. — Uprázdnila se fara
v Kohoutově, patron. fandace Kukosská; fara
v Křfíšlících, patron. nábož. matice, obojí od 1.
června 1908.

Dívčí lyceum ve správě obecní. Mi
nulý týden převzalo obecní zastupitelství lyceum do
obecní správy. Nemáme v jádru tohoto čínu žádných
námitek, protože město beztobo subve..covalo podnik
tento, i když se v něm roztahovali zdejší pokro
káři. Jen to bychom měli rádi vysvětleno, proč
8e ponechalo pokrokářům volné pole, aby osadili
na učihěti tomto samé vybarvené pokrokáře a
pokrokářky, kteří nemají nic důležitějšího na práci,
než v pokrokovém klubu provozovati Štvavou po
litiku. Celá ta historie dělá na nás dojem umlu
vené hry na zaopatření pokrokových kortesů. Ne
samíse však zapomínati, če poplatníci katoličtí
nemají žádné choti ani povinností živití své nej
úblavnější nepřátele a náhončí židovské politiky
svými obecními přirážkami. Když nesmějí míti ka
toličtí rodičové v obecné škole své učitelky, nebu
dou míti ani pokrokáři své stranníky v městských
drahých školách. Je žádoucno, svolati protest1
scbůzi katolických poplatníků, aby pp. pokrokářům
dali odvetu na jejich útoky proti řeholnicím. Ne
smíme. dopustiti, aby za naše peníze pokrokáři
se nám vysmívali. Litujeme, še si nikdo nevšiml
této okolnosti v zasedání. Kdyby běželo o školu
s katolickými učiteli, pak by jiště prof. Mareš a
učitel Divecký podali ohražení proti převzetí školy
i s živým nepobodlným mobilárem. — Vigilans.

Činnost poslamce dra. Drtimy. Přes
rok pracuje náš pokrokový poslanec proDÁBvpar
lamenté a za tu celou dobu fedruje jen zájmy ži
dovské kliky, která si dává přezdívati „pokroková
strana“. Když některý duchem nedospělý lhář na
píše do „Osvěty lidu“ tak abohý výplod, že i tr
pělivá jinak censnra v zájmu veřejného zdravot
nictví jej skonfiskuje, chápe se p. poslanec za
městskou skupinu královéhradeckou této příleži
tosti a podává bnedle interpelaci beze všech o
hledů na zdravotní vyhlášky povolaných úřadů.
Voličetvo musí aspoň z papírové činnosti nabýti
přesvědčení, že p. poslsnec svůj několikatisícový
plat a poslanecké diety nebéře zadarmo.

Úmertí. O minulých svátcích zesnula ve
stáří 72 let mestru p. kanovníka Mgr. Pogertha
sl. Alžběta, která vedla po leta jeho domácnost.
Zesnulá slečna pro Svou milon povahu těšila 80
vážnosti a oblibě ve všech kruzích, s nimiž se
stýkala, Četné účastenství na pohřbu bylo toho
důkazem. Pobřební sbory při církevních obřadech
a při průvodu zapěli chovanci b. Borromea spo
lečně s pp. bohoalovci. Zesnulá slečna, ačkoliv
byla rodem německé národnosti, předce nálešela
mezi pfední dobrodince b. Borromea. R. i. p.!

Na soclální kurs dobrotivě darovali:
10 K vadp. kanovník M. Musil; po 6 K: vadp.
kepitalní děkan dr. Al. Frýdek, vdp. Láš vLom
nici p. P., vdp. dr. Palička a cth. sestry D.N.D.
v Hradci Král.; po 2 K: vsdp. kanovník Kerner,
vadp. kanovník Barták, vsdp. rektor A. Nývlt, vdp.
dr. Hejči, vdp. dr. Troka, vdp. spirituál J. Černý,

M dr. Novotný,dp. Fr. Hrabý. Další laskavépříspěvky přijímá a kvituje J. Polák v Hradel Kr.,
Adalbertinam.

Výlet spolku pamí a dívek. Po3 leta
pořádá spolek Anežka spolkovou vycházka vo pro
spěch vánoční nadíjky chudých členek, a rok od
roku vzrůstá v obecenstvu obliba k tomuto pod
niku. Letošním rokem sa příznivé y pondělí
svatodušního navštívilo as 800 osob sahradní tato
sábavu, při níž obětavý úkol hostitelek u bufetu
obstarávaly dámy: pí. Rosová, pl. Resková, pí.
Lakešová, pí. Uhrová, pí. Rybová, pí. Sratoňová,

p pí.Langrová,all. véa al.ová. Zábavnoučást programu provedli ochotné
členové jednoty katosokých tovaryšů. Bobstý bufet
vypravily obutaými výrobky kuchařského umáéní
četné dámy, jim, jakož i dárcůmza cenné

do tomboly a kušelek budiš projevono
upřímné „Zaplat Pán Bakl“

Zápis žáků do I třídy c k. vyšší
reálky v Hradel Králové konatise budo
v pondělía v úterý dne 6. a 7. července t. r.

y od 8-9, hod. dopol. v ředitelně ústavu.
Přijímací zkoušky odbývají se hned po zápise.

Velikolepá motiční olavmost ma
Mtřelmicl za účasti rolalotva oelého okresu krá
lovéhradeckého a nechanického blíží se ka svému
uskutečnění. Lonka před Střelnicí se jit oploenje
ana této prostoře obrací na sebe pozornost blavaě
podium pro tanec, ohromná bouda pro „divadlo
rozmanitostí“ se právě staví a Beduini, kleří bu
dou zde provozovati své národní obyčeje a tunce,
již do Hradce zavítali a přivezli sebou zároveň
velikého slona, velmi učelívé to zvíře. V divadle
ilusí jest již namontováno elektrické světlo, v mu
seu pracuje se pilně na instalací brobů avykopá
vek a rovněš v lovecké výstavě jest instalace
v proudu. Vábec přípravy a stavby na místě slav
nosti jsou v proudu již ode čtvrtka odpoledne a
Již toto faktum je slavnosti nejlepší reklamou.
Koncertní gramofon v veně 1000 korun došel tyto
dny, rovněž nádherné serie obrazů pro divadlo
ilasí jako: Drážďany, Českosaské Švýcarsko, Praha,
Hradec Král., Letem Čechami, Slovácko atd. Také
vzkříšena bude letos střelba ku ptáku a do terče
a král střelby bude náležitě oslaven. Na slavnost
níeh vozech se pracuje v celém okoli a ruchu
všude tolik, že můžeme býti skutečně zvědaví a
zajisté naše očekávání bude předstišeno.

Veřejná zkouška. C.k.místodržitelstrím
koncessovaná pěvecko-hudební škola Lud. Knepra
a klavírní škola Ferdinanda Koepra v Hradci Kr.
pořádá dne 13.t.m. veřejnou zkoušku šactva niž
ších oddělení a dael7. t.m. produkci žactva vyš
ších oddělení. Začátek vždy ve 3 hod. odpol. ve
dvoraně Adalbertina. Programy tamtéž.

Schůze v Nov. Hradel Králové. O
svatodušní neděli pořádala katol. organisace dů
věrnou schůsi, při míž řečnil vldp. dr. Reyl 0
nutnosti organisace katolíků. Výsledkem schůze
bylo usnesení, aby založen byl pro město a okolí
katolický spolek. Ze všech stran nejpozději vspo
mněli si katolíci na založení obranného avasu
k hájení náboženského přesvědčení, ale proto přece
lze doufati, že působnost nové jednoty nezůstane
v čilosti pozadu sa spolky jinými. Zdař Buh!

Ještě k tomu agrárnímu dlotářství.
Otiskli jsme z „Lid. listů“ zprávu, jak jsou bo
hatě fankce poblavárů agrárních placeny — a to
tenkrát, když jsme seznali, že agrární tisk mleto
vyvrácení zprávy té páše raději nové tlusté lži
proti straně katolické. A teď najednou v 23. čísle
„Ratibora“ agrárnické, nanejvýš něžné a láskou
k poctivosti přecítlivělé srdce upadá nad řádky
těmi v borečku. Viní z drsosti, prolhanosti, zákeř
nosti — „Obnovu“, ač ze samé „Obnovy“ se mohlo
dověděti, kde bledati pramen zpráv těch a tedy
mělo aristidovskou lásku k naprosté pootivosti do
kumentovati útokem na adressu jinou. A na jakém
sákladě cítí se oprávněn pisatel v „Ratibora“
k svým hrubozrným výpadům? Konststujeme zde
na důkaz, če nám o klamání veřejnosti (A la tisk
agrární) ani v nejmenším nešlo. Pisatel praví, že
byl přítomen osobně valoé hromadě Ústř. jednoty
v Praze, kdež konstatováno, že žádný paušální
obnos žádnému členu představenstva nebyl ami
k výplatě poukázán ani vyplacen. Stanoven zvláštní
řád, dle něhož funkce veškerých volených činov
níků Ústř. jed. jsou Čestné a nehonorované; fank
cionářůim náleží pouze nárok ma náhradu hoto
vých výloh, spojených s výkony mimo jejich řádné
bydliště, pokud jsou uznány. Jich výše ještě jest
přesné určena. Na val. hromadě oznámeno, že ne
byly vypláceny remunerace, ale toliko buď služné
neb náhrady. Panu Jos. Kotiandovi nebyl vyplacen
nijaký paušální obnos. — Pan Dvořák také tudíž
Demá remunerace, nemá Sinekury. — Tak dle
tvrzení „Ratibora.“ Leč i když souhlasíme, že jest
to všecko pravdou nejčistší, není ještě článek „Li
dových listů“ příliš oslaben. Co ta ostatní čísla?
A dále pisatel dobře ví, že jiní funkcionáři agráruí,
kteří také stálých platů neměli, dali ei vyplatit
více, než dobře placení úředníci. To jest nyní věcí
nespornou. Proto by bylo dobře, kdyby místo psaní
siláckých výrasů p. pisatel krátce vyložil, v jak
veliké asi výší dioty se vyplácejí. Nejde přece o
formu, ale o jádro věci. — A má-li agráral Ari
stides srdce tolik opravdové, nechť předem žádá
Ba agrárních listech, aby tolik hanebně nepodvá
děly smělým opakováním dávno vyvrácených lží a
banebným přímo překrucováním slova článků pří
slušníků stran jiných.

vikar.+ Jam Křt. Šrámek. Zasloužilý
sekretářa farářv Neb.Rybnépodlouhémutrpení
zemřel dne 11. t. m. Každý, kdo ho znal, litaje,
že zemřel tak šlecbetný a saaloužilý kněz. Ačkoli
všdy byl Čechem upřímným, „přece dovedl si
taktním jednáním a horlivostí z velikou láska
svých německých osadníků, kteří k spravedlivéma
a opravdovéma duchovnímu správci svému celou
duší přilnnli.Pohřebkoná se 13. t. m.010. hod.

+ Dr. Jan Kvíčala. Tento vynikající
politika filologzemřel10.t.m. vPotětýnén věku.:
74 let. Téhož dne zesnols jeho choť. Zesnulý vě
novalvelikoupóčí řešení otásky universitní ačeským
menšinám; získalsi svučnéjménovdalekécjzisů,“
— Čestná budiš paměť horlivému pragorníku Wh
poli kaiterním 1politickém|



Podařený Hopník v Ledcích u 0
počna. Rosmarnábistorka udála se minulý týden
v útulné obci Ledcích. Celá obec byla na nohou,
neboť zavítal tam muž oděný jako prostý vojín a
oznámil p. atarostovi, že přijde do obce 700 mužů
a 70 důstojníků, on te jdedělat „kvartýry“ a že
vojenské velitelství nemoblo v čas obecní úřad o
tom uvědomiti. Pan starosta uvěřil, chodili po obci
a všude na vratechb a stodolách napsáno, kolik
mažů s kolik koní kde bude ubytováno. Celá obec
těšila se na příchod vojska. Masa 5 metráků hned
objednáno v Třebechovicích u p. Fr. Svobody pro
možstvo a u p. V, Urbana pro důstojníky ; rovněš

o cerbulátky a Dny bylopostaráno, aby statečná armáda byla řádněnasycena. Druhý dem,
když vojsko nepřicházelo a všechen provient při
cbystán, odpovídal „kvartýrmachr“ na otázku p.
starosty, proč vojsko nepřichází, že už tu musí
býti vojsko každou chvíli. Když však ještě ne
přicházelo, pravil podařený ubytovatel, že se musí
podívat na kopec, zdali už přichází — ale on
sám už nepřišel zpět a Ledečtí dosud Čekají marně
na příchod vojska. — Neradili bychom laskavéma
čtenáři — kdyby mu bylo jeti úto-nou tou obcí —
optati se po vojsku anebo čiviti nějakou objed
návku pro vojsko, nebof snadno bybo potom
mobla svrběti záda. — A teď cerbulátky marně
čekají, kdy promění avoje civilní postavení, aby
se staly pokrmem privilegovaným, vojenským.
Ubožáci v Ledci dle všeho musejí si přeložiti pc
svícení už na tento měsíc, kdy tolik drahého masa
tam zahálí. Kdo jim však zaplatí pivo — teď,
přede žněmi? Snad by bylo nejlépe, aby do této
obce, která od této chvíle stejně má zvláštní
význam v české historii, udělalo výlet několik
dobročioných spolků, jež by se lidumilně o cer
bulátky podělily, Obec by jim třebas i něco ale
vila. Tedy jen rychle, dokud měděná barva na
cerbulátech se nezazelená! V uynějším zlém světě
věru důvěra málo se vyplácí. Čím člověk bodnější
a ochotnější, tim spíše stává se obětí lidí, kteří
si vzali za vzor kopnického hrdinu.

Kritika máboženských zkoušek
v Pardubicích. Jistý učitelpodrobilv „Osvětě
lidu“ náboženské zkoušky nedávno v Pardubicích
konané svojí pokrokářaké kritice. Není divu, že
mu nejsou jako čistokrevnému pokrokáři vbod a
še je proto důkladné strhal. Vyčítá jim ve svém
náladovém referátu mnoho a maoho vad, ale vy
cítíte z učho na první pohled blabokou nenávist
k náboženství katolickému. A to je ten pravý ne
čistý pramen, odkud vytryskla ona farizejská kri
tika. Nechceme tu snad tvrditi, že by posud vlád
noucí systém náboženských zkoušek byl prost
všech vad, k takové dokonalosti nepřivede to ani
náboženský kritik v Oavětě lidu, i kdyby při in
spekci jeho žáci nebu žákyně znali ty nejnovější
názory světové scelou Darwinovou theorií. Právě
proto jen se zmiňujeme o této záležitosti, že nic,
zhola nic, co ge týká specieloč náboženství kato
lického, nenajde milostí v pokrokářských očích
učitelů a že po každém katolickém úkonu nábo
ženském musí se stůj co stůj hoditi kamenem
strannické tendence a nenávisti. Pan učitel shle
dává náboženské zkoušky zbytečnými. My známe
zase naopak při veškerém tom pokroku na roli
Školské tolik zbytečností v jiných oborech, že
byste, milý pane, daleko větších záslah si získal,
kdybyste tyto zbytečnosti perem svým tepal, nežli
když vyléváte svoji žluč proti katoliotví v židov
ském žurnálu. Vyčítáte, že děti při náboženské
zkoušce odřkávají naučené otásky a že to vlastoě
je hotový automat. Milý pane učiteli, kdybyste byl
upřímný, musel byste dotvrditi, že tomu tak jest
srovna při přírodopisu, češtině a při každém
předmětu vašem. Pan inspektor to také dobře ví,
ale sám se dovede přesvědčiti, jak dalece děti
tomu rozumí a co vězí ještě dále za tím automa
tem. To bylo, bude a zůstane, pokud děti budou
dětmi. Vy sám jste v tom také žil a nebylo vám
to pranic na závadu. Ostatně takové výtky json
otřepané staré fráze, které jsou vám pouhou zá
miokou k boji proti náboženství, rosumí se ka
tolickéma. Kdyby byl pan učitel šel poslouchat
děti evavgelické anebo i židovské, možná dost, že
by tu shledal daleko více nedostatků, ale to by
mu avi nenapadlo, aby honem napsal štvavý článek
proti těmto vysnáním, ba spíše měl by to za ne
Šotrnou beztaktnost. Pokrokářskému kritikovi jsou
směšné vítězné pohledy katechetů při odpovědích.
Ba ne, to asi se ráčíta mýliti s vítěznými pobledy
pánů koljegů po inspekci, když totiš dobře do

podle Nejvíce ovšem tíži dopisovatele „Osvětyidu“ taktní a zdvořilé chování některých učitelů
vůči pana vikáři. Kdepak zdvořilost a takt u po
krokářského včitele vůči katol, knězi, to je a něho

břích do nebe volající. Snad je to„řece pravda,že pan učitel pochází z židovské rodiny!?
Automobilové spojení moxziPardu

bícomi a Heřmanovým Městcem. V pří
štích dnech zavedeno bude třetí automobilové po
štovní spojení v Pardubicích © to tebde do Heř
mavova Městce. Spojení takové je opravdu žádoncí
a Heřmanův Městec tím velmi získá. Posud bylo
toto útulné město pro špatné spojení od Pardubic
Jako odřízouto. Nyní bude státi s Pardabicemi

v tak blízkém a ehlém spojení. Autobas pojedepřes Draškovice, Jesničany, Třebosice,Čepy. Jest
jisto, že bude míti zrovna tolik nelí víc pasažerů
Jako do Bohdanče a Holie.

Absolventi středních škol a stůt
mích úřadů a ©.k. státních drah konají
v ueděli due 14. června 1908 přesněo 3. bodině
odpol. veřejnou schůzi.v Pardubicích v sále Měš
fanské besedy s následujícím pořadem: 1. Zahájení
schůze. 2. Poměry a požadavky absolventů střed
ních škol jednotlivých odvětví státní slažby. 3. Slu
žební pregmatika a časový postup. 4. Věeúřednický
sjezd a všeúřednická organisace. 5. Reaoluce. Do
stavte Be všichni absolventi středních škol.

Ze Strášova u Kladrub Na den 28.
květos ovoléna byla četně navětívoná schůze, na
které mluvil p. Mužík, sekretář « Hradce Král,
o našich organisacích. Po účinné řeči p. referenta
přihlásilo ae 98 mužů k organisaci politické a 20
mužů k Všeodborovému adražení kře-ť. dělnictva.
Na schůsi byli přítomni dp. Janoušek, farář z Vápna
a dp. Vostřel, farář z Kladrub, jakož i četní ob
čané z okolí. Další činnosti zdař Bůh!

Z Orlice u Kyšperka. V neděli 31.
května byla u nás velice zdařilá achůze spolková
Všeodborového adružení, na které mluvil p. Mužík,
sekretář, o invalidním a starobním pojišťování, a
p. inž. Dostálek o některých zjevech v pol. ži
votě. Obě řeči provázeny byly nadšeným, častým
potleskem. Na návrh p. Mužíka a p. Wsgenknechta
přijata byla případná petice v příčině požadování
starobního a invalidního pojišťování na vládě a
politických zástupcích.

Z České Skalice. Dne 24. květnabyla
dvorana u „Bartoníčků“ nabita. Konána schůze
organisace mládeže, na které promlavili p. Karliček,
p. sekretář Mužík z Hradce Králové a p. Bechyaka
s Úpice.Řeči všech tří řečníkůpřijatybyly8nad
Šením, jakož i doslov zasloužilébo pracovníka p.
s adj Drdy.

-Z farmesti Oumyslovické u Podě
brad. (Biřmování a visitace biskupská) O pří
chodu ndp. biskupa královébradeckého dra, Josefa
Doubravy do Oumyslovic možno řící známá slova:
„Přišel, viděl a zvítězil“ Přišel k nám s láskou,
viděl lásku zářící z tváří přítomných katolíků a
zvítězil láskyplným, vlídným jednáním u všeca
velmi četných účastníků. Rázem o půl osmé ho
dioč stanul u slavobrány krásně vyzdobené p. de
koratérem V. Háudlem z Čáslavě. Za veliké po
zornosti shromážděných přednesl slova vítací místní
farář dp. Lad. Kalina, po něm nadšenými slovy
promluvil k njdp. biskupovi jménem věrných ka
toliků farnosti starosta přifařené obce Kout pan
Jan Kont. Vítání končí družička sl. Božena Ste
hlíkova z Netřebic jménem všech biřmovanců.
Obsah vítacích řečí v jedno spojuje v odpovědi
své ndp biskup. Za ticha hrobového děkuje míst
nímn p. faráři, slibuje ne žádost téhož vzpome
nouti zemřelého před měsícem poctivého souseda,
I radního zdejšího p. Fr. Vindušky, jenž na visi
taci se těšil, ale jíž se nedočkal. Končí slibem
svým vrchnopastýřským. modliti se zvláště v tomto
dni za živé i zemřelé. Za hlaholů steletých zvač
ných zvonů zdejších, za slavnostní střelby provásen
vadp. kanovníkem dr. J. Sonkupem, dp. ceremo
nářem J. Huráněm, vldp. bisk vikářem V. Dvo
řáčkem a ostatními duchovními špalírem pobybli
vým ct. sboru basičekého z Kout, kráčí njdp. biskup
středem četného lidu i shromážděné mládeže,
z nichž na 100 drušiček, k ozdobenému farníma
domu. Po krátkém oddechu ve faře modlitby po
čátečné, mše sv. a kázaní ndp biskupa. Slovy
nadšenými promlouvá k lidu o milosti Boží, kterou
přináší a vysývá ku věrnosti vté av. vířekatolické.
Znova tu vítězí u věřících posluchačů slovem svým
oteckým. Následuje udílení sv. biřmování. Pod
baldacbýnem té přírody Boží, hustými kaštany,
akáty i lipami za apěvu krásné písně Mariánské
udíleno biřmování 290 osobám. Po ukončení sv.
obřadu konána zkouška ve škole u přítomnosti vys.
ctěného p. c. k. okr. hejtmana Haase z Poděbrad.
Uvítání žáka školy oumyslovické K Diviše i díků
vzdání žačky školy koutecké A. Šťastné zřejmě
dojalo njdp. biskupa. V přátelském pohovoru se
sousedy zdejšími setrval vzácný host do odpoledne.
Znovu děkuje za uvítání, odeje. ve 4 h, odp. do
Poděbrad. Pominouti nelze mlčením zvláštní ocbo
tu p. Víta Lazara, statkáře z Kout, pod jebož
bedlivým dozorem stavěna alavobrána a konány
i ostatní přípravy slavnostní. Vše dopadlo skvěle,
nezkasil to ani Časopis „Havlíček“, který v den
před příjezdem nejdp. biskupa darmo byl rozdá
ván, ani „Naše Právo“. Katolici mohou o nich
citovati slova písně: „Marné vaše proti nám jsou
vzteky.

Nanifostační schůze v Kostelci n. ©.
Řemeal.-rol.besedav Kostelcin.O.a sdrušenáspo
lečenstva: oděvní, potravní, společenstvo smíšených
řemesel, řezníků, hostinských a obchodaí gremium
pořádají v neděli dne 14. června 1908 o 2. hod.
odpoledne v zahradě p. Karla Marka v Kostelci
n. 0. velkou menifestační schůzi, na jejímě pořadu
jest: „Starobní a invalidní pojištění živnostnictva“.
K bodatomu promluví p. referent vyslanýZemskou
Jednotou řemeslných a živnost. společenstev. Dále

pozvéní jsou Po poslanci naší skupiny: prof dr.Fr. Drtina, Fr. Chaloupka,a dr. Šviha. — Přátelé!
Dostavte se v počtu co nejčetnějším, aby projev
náš po tomto vka vyzočl mohutně a důstoj
ně. Žádámejen splnění našeho spravedlivého
přáve na pojištění, které nám však nejen vládou,
sle j poslanci £. sv. „lidovými“ soc. dem. jest

Boba — Za nepohody koná se schůze s týmdem.a.v tutéž bodimu vsále „ca BRabštějně.“
Zápis do I ročníku a přípravké

třídy dívčího agogia císaře a krá
le Františka Josefa 1. v Chradimi koná
se dne 9. července po 8. hodině ranní. Žadatelkám
Jestsepři zápisevykázatikřestnímlistem,vyavědče
ním propoaštěcím, lékařským a posledním školním.
Kromě toho předlohami kreslicími a pravopisnými
těm, které žádají přijaty býti do I. ročajku.

Poděkováníposlanci dru Horskému.
Účastníci schůze, konané ve Rzech u Nov. Hrádku
dne 28. května 1908 s farnosti novohrádecké, bys
terské a elavoňoveké vyslovají veřejně nejsrdečnější
díky svému milému poslanci na radě zíšské P.T.
psou dru Rud. Horskému sa noohrožené hájení
našich práv a požadavků. Diky mu vzdáváme, že
Beujal nás, domácích tkalců a malorolníků, žádaje
pro nás starobní a invalidní pojišťování. Ve Rzech
u Nového Hrádku dne 28. května 1908. Předsed
nictvo schůze: Fr. Houců, Fr. Grim, Jos. Přibyl,
Jos Ptáček, Jos Vondřejo.

Dívčí průmyslová škola opolku
„Vesma“ otevřena bude v Hořicích dae 16. sáří
t. r. Účelem jejím jest připraviti dívky škole
odrostlé pro praktickou potfebu domácnosti a ži
vota rodinného, ale též pro možnou výživu 88mo
statnoa. Škola poskytaje vedle praktického výcviku
ve všech oborech prací ženských (šití, praní, zdo
bení, hospodářství dumácí, vaření) též jistou míra
všeobecného vzdělání vyššího než na škole mé
fanské, upraveného pro badoucí praktický život
ženy, čímž vším k vycbování průmyslovějšího do
rostu ženského a tak i ku povznesení blahobytu
národního má býti působeno.Bližší sdělí karatorium,
ředitelství školy.

Varhany mejnovější somstavy, pneu
maticko-rourkové postaveny byly firmou E. Š.
Petrovou se Žižkova u Praby minulého měsíce
května ve břbitovním kostele sv. G stharda u Hořic.
Mají pouze pět rejstříků: principál 8', kryt jemný
8', salicionál 8', oktávu 4, a subbas 16'. Dále
kolektivní taby piano — forte — pleno, spojku pe
dálu « manuálem a spojky oktávové 4 a 16'
Principál sní plnozvačně, mohutné, salicionál a kryt
zase svéráznou barvitostí a jemností vynikají. Sub
basu možno použiti e úspěchem jak při principálu
tak i u jemných rejstříků salicionálu a kryta.
Spojkami oktávovými 4 a 16' možno každý rejstřík
třikráte zvukově zabarviti a sestliti. Takto sosílený
etroj úplně postačí ku doprovázení zpěvu lidového
i ku doprovodu zpívaných mší av. v menším
kostele. Loňského roku postavila táí firma nové
varhany téže soustavy 8 12 rejstříky ve filiálním
kostele milovickém. U obou těchto strojů použito
membrán ve vzduchovnách, působících přesné na
vnitřní mechanismus a tím docíleno nejcitlivějšího
fungování strojů. Varbany této soustavy postavila
firma Petrova v reálce v Holešovicích, dále v
Plzni, Karlíně, Jičíně, Kroměříži, ve Vinobridakém
městském divadle, a v několika kostelích v Dalmacii,
Polsku a Rasku. K výše jmenovaným dvěma novým
strojům ve fliálních kostelích draží se majestátně
stroj soustavy kuželové o 26 rejstřících a žalu
siovým crescendem, postavený r. 1890 touže firmu
v děkanském kostele hořickém. Zajisté řídký to
případ, aby všecky kostely jednoho patronátu ho
nosily se takovými krásnými moderními stroji jako
jest tomu na Hořicku.Zásluba to jak patronátalho
tak i děkanského úřadu, majících porosumění pro
přesnou elrkevní hudbu, kterou bex moderního
stroje s úspěchem provozovati nelze.

Ze Šlebů. V jednom z posledních čísel
„Východočeského Obsora“ napaden byl způsobem
opravdu surovým vdp. Ant. Schreiber, bisk. vikář
a děkan. Nařčen byl známým 80c. informátorem
2 činů, které jsou povaze toboto katol. kněze tak
cizí, jako poctivost a pravdomluvnost ku kato
kům socialistickým tiskovinám. Kdo p. vikáře
zaá, ví každý, že pro chudinu má stále otevře nou
ruka a to více než z nějaké nadace pro chudé ze
své vlastní kapsy. A jednání jeho 8 lidmi v zálo
žitostech úředních jest až příliá přívětivé, nebot
jinak neodvážila by se různá individua s takovou
porcí hrabosti žádati Často věci naprosto nemožné.
Slovem „necita“, užitým proti osobě tohoto tak
dobrého kněze, dopisovatel a překracovatel do
tyčné zprávy jen sám sebe charakterisoval. Ostatné
jest dobře známo, odkud vítr věje, s kam podobné
osoby, jako jest ona šena « Vinloe, chudí pro
rozum. Vykládati lidem proti každému knězi s0
cielistickým tiskem až na krev rozeštvaným, 00
úřad a zákon dovoloje a co ne, jest marno. Do

učeli bychom socialistickému mravokárci, aby
se věnoval vzdělávací práci vo svém úzkém okolí
a třeba zrovna v rodině té ženy, které se tak
proti všemu pojmu spravedlnosti sestával, najde
tu vděčnou úlobu. A to platí i těm, kteří ze
správy oné měli tejnon radost, byť smad jinak
dopisovatelem i listem opovrhoval.

Z Bračle u Čáslavé. -Zemský poslance
p. Kubr svolel na 28. května schůzí voličů dopo
ledne do Čáslavě a odpoledne do Bračic. Že si
srovoa vybral naál osadu proti větším Potěhám —
Tapadiům, zdálo by se pro nás velkou cti, kdyby
v tom nebylo omo pověstné kopýtko, kterým jeho
sgentichtě u nás rozraziti pevbý tébor organi
sovaných katolíků. Váak sa také na to chystali.



Ale karář je epustils, když spatřili, jak se brne
se všech stran těch „klerikálů“,takše brzy smi
zelí. jako kepla vmoři . Poněvadě p. poslanecne

přijel v unetanovenon.bodinu. S důvěrnou„schůzi na sákl. $ 2. shr. zák, dp. MaxSmrčka
z Potěh a po svolení předsednictva ujal se slova
p. Sstorie £ Praby, který náhodou tu u příbuz
ných meškal, aby promluvil o úkolech katolíků
v době naší. Mositím přijel p. poslanec a loyálné
popuštěno mu místo, aby mohl přednésti 810u
správa a návrby o nutných krocích k odčinění
škod pohromou živelní spůsobených. Řeč jeho při
jata byla sympaticky a žádáno jen, aby také na
lezla oblasu na kompetentních místech. Dp. Smrčka
poděkoval p poslanci, že se bodlá ojati činně po
stižených, a'e žádá ho. mobl-li by se bo pozeptati
na některé důležité věci politické poslední doby,
zvláště na to, Co je pravdy o spojení 8e strany
agrární s Masarykem, o podivném hlasování
agrárních poslanců v záležitosti Wahrmundově.
P. Kubr přiznává Masaryka, ale mluví o spojení
s vím jen v politických věcech, nikoliv kulturních,
Wahrmuadovu brošaru nečetl, ale problašuje, že
s jeho štvaním proti církvi katol. nesonblasí. O
hlasování koliegů sonda nepronesl. Dp. Sorčka
vytýká strané agrární neupřimnost, doma se volá
„my jsme katolíci“ a ve Vídni nic se pro katol.
voliče nedělá. P. Kubr odpovídá, še agrárníci jsou
ve spojení se stranou katolickou. Dp. Smrčka o
pravaje toto tvrsení, že jsou katolíci dobří jen
proto, aby drželi J. Excellenci, ale doma podrý

vají katolíkům půda a cbytají se živlů něprotikatolických, jako se stalo v H-řicích. P Kubr
praví, že je pro náboženství ve škole, a nesou
blasí, aby koěz náboženství dítky ve škole neučil.
Dp. Smrčka předčítá na to Janákovu resoluci Ho
řickou, která zní zcela opačně. P. Kubr chce há
jiti Janáka, že křesť. sociálové chtějí zkrátit ná
vštěvu školuí. Dp. Smrčka vysvětluje, že je to
ná ch tyrolský a dolnorakouský, přizpůsobený
tamějším poměrům a že se ho proto zneužívá
proti českému katolickému kněžstvu a voličstvu.
Ostatně nesmí se zapomínat, že chtějí za zkrácený
osmý Školní rok náhradu v pokračovacím vyučo
vání. P. Kubr hájí ge, že program agrární není
protináboženský. Dp. Smrčka odpovídá, že není
ale také náboženský a že jednají-li poslanci a Já
Junák ve jménu strany agrární, pak svědčí to buď
o neznalosti programu neb) o bídné kásní ve
straně. P. Kubr praví, že jsou to výsledky štva
vého tisku. Dp Smrčka odpovídá, že co se týče
štvaní, získává si prvenství „Cep“, který svým
psaním nenadělá z lidu agrárníků, ale anarchistů.
P. Kubr slibuje, že bude působiti k tomu, aby
výstřelky proti katolické straně byly zastaveny,
a prohlašuje, že jest katolíkem z přesvědčení,
který víru si vzít nedá a za ni se nestydí. Až na
ojedinělé výkřiky vyzněla achůze klidně, ač pp.
agenti agrárof z našich obcí byli by si přáli ji
nébo a způsob polemiky p. Kubrovy 8> jim ani
dost málo nezamlonval. Katolici přesvědčili se, žo
sebevědomí a pevný program dovedou si vyoutit
náležitý respekt. Svorné budonenosti: Zdař Bůh!

Velka schůze katolická v Novém
Městě m. Bet. Těšili jsme se všichní na den
8. t. m. vroueně. Starali jsme se již předem, aby
nám schůzi snroví štváči z táborů „svobodomysl
ných“ (!) nerozbili, jak se stalo před rokem. Ale
tak velkého: úepěcbu přece jsme 8e nenadáli.
Brzy se nám legitimací nedostávalo. Stále jsme
musili pořizovati sta nových pro horliré našince,
kteří do schůze spěchali. Po 2. hodině bylo druhé
nádvoří v Zámku jako nabito. I za povýšeným
stolkem předsednoickým tísnilo se množství poslu
chačů. Dostavilo se účastníků dobře nad dva ti
síce — hlavně katolických mužů. Po zvolení před
sednictva přednášel dp. J Sabala z Hradce Král.
o zlaté době českého národa za panovácí Karlova.
Věcná přednáška vyslechnuta s napiatým zájmem.
Pak ujal se slova p. inž. Dostálek z Praby, který
pádnými důkazy objasňoval dvojí loket našich
protivníků, kteří chtějí katolictvo snásilniti. Jeho
promluva přímo elektrisovala a byla provázena
čsstým bouřlivým souhlasem. Když řečník již před
nášku dokončoval, bylo pozorovati radostný roz
ruch „Náš poslanec dr. Horský přicházíl“ Bylo
mu vstříc tleskáno. Vždyť našinci vědí, jak nejen
slovy, ale i piloou prací o svůj okres se stará.
Když p. inženýr ještě několika vřelými slovy před
nášku ukončil, rozlehla se nadšená pocbvala. Pak
dr. Horský počal podávati zpráva o nynější situaci
parlamentu a o své činnosti. Slovy atřízlivými,
věcně, upřímně vyložil přítomným, v jakém stadiu
nacházejí se otázky politické i kulturní Pověděl
spříma, jak i konservativoější Němci táhnou za
jedno v otázce národnostní s německými liberály.
Těšil se však, že muooho v tom může napraviti
společný slovanský klub, o němě se bortivě jednalo.
Ku konci prohlásil, že jako poslanec svého okresu
chce prospívati všechněm příslušníkům okresu, at
již jsou přesvědčení katolického či jiného. Co do
posud mohl, to dělsl a chce pracovati s nezten
čenou energií dále. Ač schůze trvala dlouho, přece
byla věnována slovům poslancovým nadšená po
sornost. Vývody jeho byly provázeny stále častěj
ším potleskem.— A tábor lida katolického skončena
za povznešené nálady k zlosti všech našich od
půrců, kteří všelijak se memábali předtím, aby
nám achůsi poškodili. Dík panu hospod. správci
za ochotu, s jakou nám nádvoří ke schůzi pro

ji! A teď, milí katolíci, jen ka předu. jen dál!
ik odhodlaných spolub ojovaíků Bůb neopustí.

Z Chrudimě. Stadentstvo zdejší vydalo
při slavnosti almanach, který byl z velké částí
určen pro studentstvo středních škol. Alinanach
měl podati obraz ideálův a snab českého student
stva, ušlechtile pobavit a poučiti. Tu ovšom ně
které věci v almanachu se nám samlouvatí De
mohou. Nevíme na př., k jakým ušlechtilým vzně
tům nadchne jeden paseus v básní „Afrodite“, kdež
se píše, jak se Amfitritá zcela Neptanovi vzdala.
Nebo tohle: „Nad babnem žití drší nás půvab
žen.“ Snad také něco jiného, nemyslíte. básníku?
Plš.-li kdo v básnickém nadšení o nahém prsu,
Snad se nedumnívá, že snad mladá duše četbou
takovou oa svém ideulismu získává? A pak ještě
ty jiné mobamedevské vzdechy! Myslíte si. že ta
kové řádky povedou k vyšší ušlechtilosti? Sku
tečný život svědčí o něčem zcele jiném. Snad
někdo namítne, že zase jeden farizej chce pěsto
vati úzkoprsou pruderii. To bývá obyčejnou od
vetou pokrokovců, když lidé, kteří správně soudí
dle stále se opakujících zjevů, proti takové kul
tuře projeví svobodný názor. Kdo nechce věřiti,
nechť si na př. poslechne studenty, jak ideálně
hovoří při problížení dráždivých pohlednic. Ten
rozhovor rozhodně nebývá esthetický, ale směřaje
jinam. A zrovna tak se povznese student čtením
básniček analogického obsahu. Studentská redakce
dobře věděle, že vydává almanach pro veřejnost,
ano věděla, že slovutné komité požádslo ředitel
stva středních škol, aby vyzvala žactvo ústavů
k objednávkám předem, dokud obsah nebyl znám
a že stadentstvo skutečně u velikém množství al
manach předem objednalo; a pak redakce poslala
týž s tak „pokrokovým“ obsahem! Toho by se
byli atodající před krátkým časem přece neodvá
žili. Dověděli jsme se, že zcela správně ředitelství
jedaoho ústava chrudimského nedovolilo almanachy
ty rozdati z uvedené závady. Ale mělo 8e z po
volaných míst státi ještě více. — Pak se divíme
moohým smutným zprávám, které ze zdejšího stu
dentského života přicházejí do veřejnosti! Jedna
část obsahu almanachu jest také namířena proti
ženským klášterům. Ale chytrá administrace —
jak jsme doslechli — pozvala přes to dívčí paeda
gogium zdejší k účásti na slavnosti; prý také ře
ditelství ústavu tobo bylo požádáno, aby vyzvalo
kandidátky k objednávce předem a na ten apel
by! větší počet exemplářů objednán. I kdyby vše
pravdou v „Evě“ bylo, přece to nutno nazvati
k okolnostem vylíčeným svrchovanou beztaktnoatí.
Což literátům tek v blavě vyschlo, že rozhodné
nevěděli, čím lepším čtenářstvo počastovati? Iau
— pokrok se valí vpřed — aspoĎ ubohým pozér
atvím, bereckými gesty těch, kteří nové živné du
ševní stravy dáti nedovedou. — Vzpomínáme při
tom, jak zdejší pokrokoví akademici prohlásili, že
charakteraí studující nemohou dopisovati do listu
„kleriktlního“, jakým jest „Český Východ“ Ergo
uznáno za vbodnější dopisovati do bezcharakterní
a bezectně lhoucí „Osvěty lidu“. Což na tom,
že ten list bájil tak. starostlivě násiloíka Lhotu!
Což na tom, ze píše podvodné lší, aniž by po do
padení odvolával. Zoačka pokroku nade všecko|
Ať už pod firmoa se tejí cokoliv. Inn — pokra
čujeme. A atředoškolští studenti aspoň něčím mu
sili dokázati, Ze také jedli se stromu vyššího po
znání.

Různé zprávy.
»„OBNOVU«V PRAZE

dostati Ise vknihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Stkvelý sjezd katolického rolmietva
ma Svaté Hoře.O Svatodušních svátcích ojely
se obrovské zástupy katolického zemědělstva na
Sv. Hoře u Příbramě v bostiaci „Na Střelnici“
Bylo přítomno 1500 delegitů, kteří zastapovali
82.000 katolických mažů-voličů. Valnou hromadu
zabájil předseda Frant Šafránek, pozdrav pronesl
starosta obce Příbramské p. Mixa. Pak promluvili
řečníci: posl. Šamalík, Trnousek s morav. Slovácka,

I. Prokop, JUDr. Gastav Mazanec, Vesecký a
olý. — V neděli ráno konal se průvod 10.000

účastníků na Sv. Horu. Tam promluvil selský pra
covník J. Krejčí; mši sv. sloužil posl. Záruba, ká
zaní měl P. Voňavka. V zahradě „na Střelnici“
konán tábor lidu, který 8e znamenité sdařil přes
násiloické pokusy radých a jejich pomocatků. Pro
mlavil selský jinoch Kaňourek o úkolech a orga
pisaci venkovské mládeže, redaktorka Jakubcová
o úkolech ženy v organisaci, posl. Šamalík o ho
spodářském výsnamu a bnotí katol. roloictva. Posl.
dr. Myslivec řečnil o politických a kulturních po
měrech dnešních. Po 5. hodině tábor doslovem p.
Adámka ukončen za spěva plsné „Kde domov
můj?“ a „Svatý Václave.“ —Sjezd ten měl průběh
stkvělý a výzaamné dokásal, jak katolické hantí
venkovského lidu stále zdárněji mobutní.

pěi z sjend Slerauskýchjkařů éeupyteh zahájen v sobotu v Národním
divadle + Prase. Účastaíků bylo přes 1200 všech

nášky jednotlivých učenců, praktiků lékařských.

Pi, Marie Pacákovů, chot býv.ministra
dr.. Pacáka, zemřela vo Vídai ©. června. V závětí
své odkázala 30.000 K jako nadaci pro szchadlé
české obchodolky.

Mest Svatopiaka Čecha, novýtomost
v Praze přes Vltavu, devátý, otevřen v sobota
slavnostním způsobem. Se stavbou započato 15.
září 1905 a zbudován nákladem okrouhle 2,300.000K
Most jest železný a vyniká ladným rázem archi

tektonickým. o
Francouzské dělnictvo ošebračeno.

Nešťastná francouzská protieírkevní politika nejen
že nepřinesla dělnictvu slíbenou miliardu, nýbrž
ona připravila na půl milionu dělaíků o chléb.
Průmysl, který dodával kostelům různé potřebnosti.
Jest na pokraji úpadku a tím více než 400.000
dělníků bes práce. Stavební dělníci, zedníci, tesa
ři, pokrývači, malíři, sochaři, zlatotepci, vyrábi
tele kostelních obrázků, varhanáři, vyšívačky, pak
i zpěváci, varhaníci, sluhové kostelní, badebníci
atd., nemají býti na maohých místech z čeho živi.
ač kvetoucí církevní průmysl přinášel jim dříve
ročně na sta milionů výdělku. Z nezaměstnanosti
šíří se nyní znemravnělost.

Rakousko ná se merozpadne. Dieně
meckých listů zakázáno bylo vojenským kapelám
bráti píseň „Hej Slorané“. Všeněmecké „Wacht
am Rbein“, Deutschland úber Alles“ a p. mohou
bráti voj. kapely dále. V zákazu tom jest nové
roztrpčení v národě českém, a tím ovvé štvaní.
Ovšem, s% bude třeba české paže, pak snad i
generálové budou zpívati „Hej Slované.“

Podíl Rakouska a Uher ma zabra
ničném obchodu. Dle statistiky přivezeno
bylo r. 1906 do Rakousko-Uherska zboží z ciziny
za 24113 mil. korun, z čebož připadlo ne dovoz
d> Rakouska 20771 mil. K (86-19/,) a do Uher
3342 mil. K (193-9%/,). Naproti tomu vyvezeno
bylo do ciziny celkem za 2698 mil. korun, z čehož
na Rakousko připadlo 2197 mil. korun (841*,),
na Ubry 401 mil. koran (164%) | Dle těchto
údajů Uhry mají 3 oeloí cizinou styky jen malé,
kdežto Rakousko i jako odběratel i jako vývozce
braje na světovém trbu značnou úlohu. To do
kládují i efry následující. Celkový dovoz Rakouska
s celní ciziny i z Uher činil 31693 mil. korun.
Z toho dovezeno z celní ciziny za 20771 mil. K
(66'7*/,) a z Uher za 10842 mil. kor. (343%).
Celkový vývoz z Rakouska do celní cisinya Uher
č.nil 33878 mil. kor., z čehož připadalo na celní
cizina 2197 mil. kor. (6499/,) a na Uhry 11908 ©
mil. kor. (351%) Celkový dovoz Uher z celní *
cizioy a z Rakouska činil 1525 mil. kor. Z toho
připadlo na celní cizion 3342 mil. kor (21-99)
a na Rakonsko 11908 mil. kor. (781%). Celkový
vývoz z Uher do celní ciziny a Rakonska činil
14832 mil. kur., s čehož připadlo na celsí cisino
401-2 mil. kor. (27*/,) a na Rakousko 10822 mil.
kor. (739). Tyto cifry podávají nám obraz, jaký
by se jevil po celní rozluce obou polovin Hiše.
Na prvoí pohled viděti jest značné neodvislé po
stavení Rakouska vůči Ubrám. Kdežto Rakousko
vyváží do Uher jen 3b'1"/, ze svého celkového
vývozu, jsou Uhry odkázány na naše trny 73 pro
centy svého vývosu. Závislost Uber od Rakouska
jest tedy veliká a je pochybno, jsou-li si toho
vědomi všichni ti v Uhrách, kteří volají po celní
rozluce.

Jak roste královská Praha. Obyva
telstva měla Praha roku 1818, tedy před 90 lety,
pouze 80.754. Roku 1857, tedy před 60 lety, mělu
už 150872 obyvatelů, r. 1890, tedy skoro před
20 lety, bydlilo v Praze 182630 osob, a v před
městích, která závratně rychle vzrůstela 127.963 ob.,
tedy úhrnem v Praze a okolí 368.837 ob. Od té
doby lze mluvit o Praze jako o velkoměsta, které
svým vzrůstem začíná dostihovat i předstihovat
mnobá jicá velkoměsta střední Evropy. Dne 31.

v předměstích Smíchově, Karlíně, Král Vioobra
decha Žižkověcelkem222447 obyvatelů,vostat
ních sousedních obcích, s nimiž se právě dojedná
vají nebo už jsou dojednány smlouvy o připojení
(Podolí, Nusle, Michle, Vršovice, Bubeneč, Dejvice,
Střešovice a Břevnov), bydlilo celkem 82 229 oby
vatelů. V roce své jubilejní výstavy 1908 joví se
nám Velká Praba jako bydlišté 626.756 obyvatelů.
Předměstí pražská právem nutno počítat a vnitřní
Prahou za jediný celek nejen s té příčiny, že Praha
8 předměstími bezprostředně soavisí, ale také proto,
te všechny valké podniky obecní jako kanalisace,
vodovody, komunikace a pouliční dráby atd. pro
jektují se pro Velikou Prahu jejíž administrativní
spojení jest ostatné otázkou nejbližší doby.

Co se vše v Praze za rok sní, vy
pije a spotřebuje, o tom pražský magistrát
sestavil zajímavou statistiku: Průměrně ročně
spotřeboje Praha: bus, kachen, krůt 450.000 kusů,
slepic, holubů 60 ).000 kusů, vajec 30,000.000 kusů.
ryb 190000 kg, lihu kořalečního 5,000.000 litrů,
kořalky 60.000 I, vína 2.000.000 I, piva 60,000.000
l, pšenice30,000 000 kg. žita 10,000.000 kg, ovsa
6,000.000 kg, kukuřice800 000 kg, slámy 23 mil
lionů kg, lušténin a s.leniny 3,000.000 kg, ovoce
čeretvého 6,000000 kg, sušeného 8,000000 kg,
sena 5,000000 kg, dříví tvrdého m“ pevných
7900, měkkého 60.900 m* pevných, uhlí 2 mi'
liony g, másla 1,000.000 kg, 370000 kg,
sýrů 330.000 kg, volů 16.700 kusů, telat 00.000:



kusů, jahňit 21.00) kusů, koz 15.000 kusů, vepřů
264000 kast. čorstréh: mase 184.700.000 kg,
svěřiny 9000 g chleba 2300000 kg, mouky
11,2200)) kg rýže 470.0)) kg, loje 180.000 ky,

svíček 160.00) s$ mýdla 303.000 kg, vosku11.00) kg, oleje 20.000 kg Zojímavá je stupnice
spotřeby víme a piva. V Praze spotřeba obou
vzrůstá: r. 1885 připadlo ma 1 osobu ročně vína
7-24 I, r. 1890 11-40 I, piva 25540 litrů, r. 1895
víba 11:40 |, piva 23993 I, r. 1900 víaa 11501,
piva 30571 litrů.

Dražetevunletví v Dánsku jest na světě
nejpokročilejáí. Ta bylo na př. r. 1902 1057 druž
stev mlékařských. V letech 188) —1884 vyvezeno
do cisiny másla zu 29,140.090 marek, r. 1903
přičinóním těchto dražstev vyvezeno bo už za
192,942.977 marek. Máslo se vyváží především
do Anglie, pak do Německa, Švédska atd. Ná
sledkem pokroku mlékařakých družstev a zdoko
nalením výrobků svých dražstva naiózají nové a
nové trhy. Zvláštní kontrolní spolky vysílají avé
úředníky dvakrát za měsíc k prohlídce přiděle
ných hospodářatví, kde zkoušejí mléko. Tak do
stane se na trh zboží nejlepší. Jiné spolky mají
ze úkol mlésárnami dodané máslo baliti a zasílati.
Dražstva pro vývoz vajec docílila vyšších cen při
vejcích: r. 1895 činila cena průměrem 061 K za
kg, r. 1899 však již 08) K. Koncem r. 1903
mělo Dánsko 29 společenských jatek se 66.574
členy. Prasat poraženo tebdy 928.850 za 66 mil, K.
Vedle těchto působí tn dobře družstva nákupní, a
pak spolky konsumní, které zdárně působí hlavně
na venkově. Spolky tyto r. 1903 prodaly zboží za
19,765.558 K a kupují většinou u velké společ
nosti nákupní. Jen družstovnictvím pomohlo si
Dánsko k blahobyta. Družstva ochraňují jedno
tlivce před vydíráním, ale sároveň bdí pilně, aby
výrobcové podávati zboží jakosti nejlepší. Dobré
sboží najde si vědy kapse. U nás v Čechách pro
samé bádky politické nemáme času na blaho
dárnou činnost várodohospodářskou.

Učtejte. Zákon o daních osobních ukládá
popiataíkům za povinnost, aby sami si vyměřili
daně a dává všem občanům možnost, aby daně
všem byly správně a spravedlivě vyměřeny. Po
něvadě však v této důležité otátce rozbodají to
liko přesné číslice a na planá slova ani úřady
ukládací ani dotyčná z poplatníků aložená komise
nic nedá, jest nezbytno, aby každý hospodář ve
vlastním svém zájmu řádně účtoval, t. j. správně
si zapsal, co sklidí z polí, z lesů, luk, pastvin,
zabrad atd. co vytrží za různé výrobky hospo
dářské, za dobytek, skrátka všechen příjem ivy
dání, všechen výtěžek i náklad zapsal a řádnými
účty pak přiznání k dani dološiti mohl.

Reforma maturitní skoušky ma
ústavech učitelských, jiš letosplatná, naří
zena jest ministerstvem kultu a vyučování. Ústní
zkoušky mají míti ráz kologuia, přikterém ve všech
případech dlužno apustiti od méně důležitých po
drobností a dbáti zvláště důkladného porozumění.
Ze zeměpisu a dějepisu má ge požadovati přede
vším znalost dějin a zeměpis Rakouska, Úloby pro
praktické cvičení adělí se kandidátům tři dny
napřed. Pro ústní zkoušky z vyučovací řeči před
loší se kandidátům tři themata, z nichž kandidát
oznámí učiteli, které si k spracování svolil. Před
zkouškou mají chovanci 4. ročníku 6 dní prásdno.

Zima v létě. V Petrohradě 6. června byl
mráz, sněžilo, a na moři zuřila bouře sněhová.
Po téměř tropických vedrech cítiti i u nás citelné
ochlazení.

Vpadne-lí měce do oka, ihnednskapme
do oka čistého oleje olivového. Tím se cisí tě
Jísko £ oka odstraní a současně oko chrání před
poraněním. Olej olivový dobře působí též jako lé
čivo zánětu. Na červená, bolavá místa se kápne
oleje s rozetře mírně, což mírní bolest a bojí
zánět.

Maliník hojmě rodí, když v orpnuletos
nesoucí dřevo vyřežeme, trs okopeme a pobnojíme.
Letorosty však nezkracujme. Mají nejvíce květo
vých oček na koncích větvic a plody nesou jenom
letorosty.

K hnojení trávníků velicese doporu
čují saze. Poprášíme-li kdykoliv trávník sazemi
po dešti, anebo bezprostředně před deštěm, zase
lená se a oživne překrásně. Též dřevěný popel
ma trávník rozprášený dobře účinkuje.

Kopřiva v drůbešnletvi. Že se má
drůbeži poskytnouti trochu zelené, ví každá ho
spodyně, jenom že mnohá neví si rady, kde a jak
si jí opatřiti. Naříká na nedostatek s leckde při
plotě a v honštině bojí kopřiva až radost — ne
povšimnutá Od jara do zimy všude u nás bují
velkolistá kopřiva. Není-li tedy po race jiné zele
niny, natrhejme kopřiv, asřešme z ní drobné ře
sanky, promíchejme otrubami, nebo chorou moukou,
šrotem obilným, vařenou kaší kukuřičnou, tvaro
hem a p. a dejme k polední v korýtku drůbeži.
I v zimě, když není zeleně, semeno kopřiv jako
přídavek do krmu znamenitě působí na noanosta
sdraví slepic. jakož vůbec kopřiva po oelý rok do
měkkého krmiva přidávané výborně podporuje cel
kový sdravotní stav drůbeže a svyšuje mosivost
dlepic. — Ostatně z jara kopřiva je dobrým krmí
vem ipro mladé kacbay, honsátka, ano i vepře,
ovepa krávy sí pochutnajíBaraanésoloniněa

E
č

„"

proto vašme si kopřivy velkolisté a bezmyšlenko
vítě ji něsičme, nýbrž moudře sužitkojme spůso
bem naznačeným.

Sbírání jahod, malím a hub, které
bylo dosud ve státních lesích dovoleno pouze po
zaplacení licenčních poplatků, stalo se na základě
rosbodnutí ministerstva orby pro skatečně -potřebné
kruhy venkovského obyvatelstva bezplatným. Sbí
rání to bude dovoleno n. vysvědčení o chadobě
starším osobám a dětem do 12 let. I soukromé

kami přístupny. Mnoho cbuďasů našlo by takto
v létě obživy. Bezpodmínečným zavíráním lesů
přioatřují se jenom Sociální poměry.

Účinek požívání uelemim. Hlávkový
salát působí na zažívání těla; okurky a locika
mají vliv chladivý; Špenát, kyselé zelí a květlák
podporují činnost ledvin; cibule zvlášť povzbuzaje
trávení žaludkové; česnek a olivy mají svůj vy
datný úkol při chudokrevnosti, chřest při počisto
vání krve; celer dráždivé povzbuzaje nervy a
účinkuje proti rhenmatismu, řepa podporuje zaží
vánl; houby jsou samy v sobě výživné a mimoto
působí dobře na obču krve.

Housenky zelného běláska hymnou,
když zelí poprášíme kainitem anebo solí dobytčí
v podvečer. Rosa do rána Bůl rozpustí a tekutina
housenky buď zničí, anebo je zapudí.

Oznámení.
Účastníci letníbo farního a katecbetického kon

kursu budou letos ubytování za obyčejných podmínek
v bisk. kočšském nemináři, protože v Borromen od
bývá se v době konkorau řečnický kurs.

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 6, června 1908 1bl

pšenice K 25-20—28-24, tita K 20-00— 2058, ješme
ne K 15*15—00*00,prose K00:00—00*00, rikv K 1200
až 0000, hrachu K 36-00—00'00, 9008 K 16-46—1683
čočky K 36:00až 40:00, jahel K 23:00—00 00, krap K
21*00—36:00, bramborů K 2-40—3-00, 1 hl jetelového
semene červeného K 000:00—000-—, raského K 000*00.
1 hl, jetelorého semínka bílého K 0000 —00—,
máku K 36 00—40'00, Iněn. semene K 00:00 —00*00, 100
kg žitoých otrab K 16:00—00'00, 100 kg pěeničných
otrub 14*00—0000, 1 kg másla čerstvého K 264
až 288, 1 kg másle převařeného K —'00 —00'00,
1 kg sádla vepřového K 1-72— 1:80, 1 kg tvaroho

040—0:00, 1 vejce K 0*05—0*60,1 kopa cerele K80-00
aš 40:00,1 kopa petrželeK 3-00—6-00,1 kopa kapusty
K 800—12 00, 1 kgcibule nové 18-—, 1 kopa drobné
seleniny K 0'80—1-00, 1 pytel mrkve K 0'00—0'00,
1 kops salátu K 1560 — 180, 1 bečka švestek
K 0:0—0", 1 hl jablek K 90.00—-00,00. Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 6. června 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 77 bektol., žit»
100 ječmene 20, ovaa 201, prosa 0, vikve 0, hra
chu 0, čočky 1, jehel 12, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máku 6. — 2) Zeleniny:
petržele — kop, okurek 50 kop, kapusty 20 kop, cibule
100 pytlů, drob. zeleniny 300 kop, mrkve 100 pytlů,
brambor 105 hl, salátu 500 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 bl, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 7 kusů, podsvinčat 488 kusů, kůslat
12 kusů.

Dívčí vychovávací

ústav v Slatinanech
m

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné | měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati 

čovací kurs český | německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušceindustriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravují se Proseka

s bohoslažebná. s

Ústav nalézá se v rozkošné
= © lesnaté krajině. —::ITI

LAS SA!p 6

rrwe českýu křortan.závcí

s gramofony,
toilet. potřebami,

hračkami a po
Hlasověhepána. — hledními lístky

MILKAMALINOVA,Praha-Wil., 902,
nároží Bělského tř. a Radolfovy u'. u výstavy.

W“ Neopomcňtezávod tento navětivit. Si

Velký výběr. —Levné, pevné ceny.

Vřelejdoporučují veledůst. duchovenstvu.

Račte si vyžádati vzorek od výstavní jubilejní
novinky!

Čistě vlněná látka, hedvábím pro
tkávaná. Na úpl
ný oblek 12 zl.

pe- Každý -98

křesťanský dělnílo
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce."
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

900000000000000000000000
Prodá se

pěkný domek

+
o
o
o
+
o
o
o

2% 00 00 © 00 00 003
se zahrádkou a drorkem mající 5 místností 3o

o
oe
+
o
o
o
o

obytných na „Hrázce“ u Králové Hradce
blízko krásných lesů. Hodí se zvláště za

letní byt.

Nabídky jen od přímo kupujících do
administrace tohoto listu pod znám

kou „H. Ch.“

90000000000 *0000000000000000000000000000000
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OS“sklenné"i profagady1dekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůzobu,kterénejenwZezře



NROMOSVODYI 2
| U úředně koncessovaný závod elektrotechnický

systémprof. Zengra v Hradci Králové.
X x%| 8 viceletou zárukou zsařizuje a zkouší | (ŠJ|“ Jiříkovatřída254. Jiříkovatřída254.| x *

Zařizováníoleltr. světla,telefonů atelegrafů. —Dynama. —Motory. — Veškeréeloktr. potřebymaskladě.

JME | a

XCB XGS3 KEBIX6PD XKPŽ X 9m JentoutoUMU
4 mnámkou(| pr takýhi sindneVi

P | FrantišekRuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

Jan Horák, *
soukenník

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznámí zvláště z kruhů vele

šumivé =limonádové =
——1 bonbony malinové,

citronové, jahodové |
těešňové a mařínkov |

chuti :GeD|XIGSDXG6XSD

CEDIXEBDXKB(XIEPAX

DĚ důst. duchovenstvasvědčío poctivéob- : ABT Point
sluze mého ryze křesťanského závodu za ; na požádá

V] dobuvícenežtřice'iletéhopůsobení. j Sou I ej i © p ší. obstarámtéž koUčiňte, prosím, malou objednávku na První českáakc. spol. na orient. cukrovinky vovénádoby, kříže

zkoušků. : ačokoládu(dříveA.Maršnor)KrálVinohrady. a td.Velejemné látky na taláry. >|
Téžnaeplátkybezzvýšenícen! V sdeň,

VIL o., Kaiser
straese O.,vedle La
zaritského chrámup

Páně.

patentní pro každou domácnost nepostrádatelné, Na ukásku sasílá
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující, se vše franco.
s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, si80

XG XG80XG85X668X8 | | L ogdničky -©

Prodám 4 úly lací,dodávánakaždoustanicicís.a král,dvorní
(národní zlepšené) továrnana nábytek

če vn | E obenndKn on
proti hotelu Merkur. ,

Dotazydo administrace úvah "|
t. 1 pod značkou »Včelař«. Cenníkyzdarmaa franko.Zástupcina všechmístech č“hledáni.

0 ONE 1 A

Do Hradce Králové i okolí! .

Dovoluji si uctivě oznamovati, že převzal jsem od R Viktora ČejkyX sklad uhlí a dříví nalezající se v Ple nba a povedu
obchod týž na dále pod firmou

Václav J. Morávek, «m Viktor Čejka,
= obchod a sklad uhlí a dříví v drobném | ve velkém.

„EE Na skladě budu míti stále hojnou zásobu všeho druhů uhlí i koksu

ono pro domácí i průmyslovou potřebu, jakož i palivové dříví latkové i polenové.
grafy, Do města pravidelná každodenní putnová dodávka.

Snahou mojí jest nejsolidnější obsluhou zbožím nejlepší jakosti přízeň
i hojné odběratele si získati, a nabízím každému, kdo dobře a laolno

=

Gramofony,f
desky a válce

nejsolidnéji koupíte

v Kadett závodě topiti chce, svých služeb.JO8EP JEŽEK, HradecKrůl. S veškerou úctou/ Václav J. Morávek, ;
obchod a sklad uhlí a dříví,

ik řeséní Bivéy V Plotištíchu HradceKrál.,dne25.května1908.
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.

Pooh, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným |

w Hradol Králové,

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
= (protiGrandhotelu) :: zúrokuje veškery vklady .

sárokujevklady4',/", 59/,až 5,9, p í -O ,

ZárakaK656.18057. we" A 49 “—
Složní lístky zdarma.

„Společnostbyla dne 16,al :2B.břesna1907 dnem 1. duhna 1908 počínajíc. 

(Jednbtodsálořnaopělně a 0 nákl Záruka obce, poplatníků a spořitelny.MKEROlvpřotoUfřačnemvhm,



Při úmrtí a pohřbu mojí drahé sestry, sleč..

| Alžběty Pogerthovu,dostalo se mi ze všech kruhů váženého obecenstva města Hradce Králové i celé diecése tolik dojem
ných důkazů soustrasti, že nelze mi každému zvlášť, jak bych si vřele přál, poděkovati. Tudíž aspoň
timto způsobem za všecky projevy účastenství v těžkém bolu vzdávám

nmejvroucnějšídíky.
Zvláště prosím, aby uctivý dík můj ráčila přijmouti Jeho Biskupská Milost dr. Josef Doubrava

za vzácný osobní projev soustrasti. Srdečně děkuji vys. důst. pánu M. Musilovi a vipp. kaplanům za
vedení konduktu, nejd. kathedrální kapitole s vys. důst. Msgrem dr. Aloisem Frýdkem, kapit. děkanem
a gener, vikářem v čele, vůbec všemu veled. a důst. duchovenstvu městskému za poslední službu lásky,
vys. důst. vikáři Francovi, důst. pp. farářům Wittichoví a Vyhnálkovi, důst. p. prof. reálky Bittnerovi,
kteří z dálky pospíšili doprovodit drahou zesnulou k poslednímu odpočinku.

Uctivý můj dík platí slovut. panu c. k. místodrž. radovi Heřm. Steinfeldovi za soustrast a účast
při pohřbu, p. radoví zem. soudu Šť, Fischerovi, ctih. školským sestrám de N. D., velectěným damám
Mariánské kongregace.

Děkuji srdečně p. MUDru Holečkovi za pečlivé ošetřování drahé sestry po dobu dlouhé a
bolestné nemoci.

Projev mých díků přijmětež p. ředitel kůru Wůnsch, ctih. pp. bohoslovci, milí chovanci Bor
romaea za dojemné pohřební zpěvy.

Prosím pak, aby přijali upřímné mé díky všichni vůbec, kteří projevem soustrasti, účastenstvím
při pohřbu, modlitbou neb jakkoli přízeň svou mně i zesnulé projevili.

Všechněm bohatě odplat Pán Bůh!
Jménem veškerého |říbuzenstva:

Antonín Pogerth,
kanovník.o...

všem šetrným hospodynimjakožto nejlepší: přísada ku kávě. S

i: devis, valut atd. Výměna kuponů. 1

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna

š ž1 Záložní úvěrní ústav |
ě v Hradoi Králové. iň - š

Vklady napoklad.poukázky4 odednevloženído dnevybrání.
Stav vkladů konoom května K 18,225.90307.

Telefonč. 9, Filálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.

„ry

Majitni: Polftické draástvo tiskové vHradel Králové. — Vydavatela sodpovědnýredaktor Aufosia Potůmon. — Tiskem blok.knhtiokfrny v Rněd Inál.

|



Příloha
“ Dvě vzpomínky.

L

Jaký jest přirosený charakter pravé české
Ženy, nepakažéný blýskavými hesly moderními
Kde bledati sympatický typ Češky, jíž jest ško
Joo hlavně životní zkušenost a která přes ně
které naivní náhledy nebo menší povahové
křehkosti nchovala v sobě zdravý smysl, sku
tečnýcharakter, dobré dašovní jádro? Nečtěme
jen, ale pilně prostudajme babičku, jskog líčí
Božena Němcová. Povahopis babičky té jest
mietroou fotografií celých legií katolických
českých žen. Anebo věnojme pozornost české

AE ce, jakou zobrazil Jirásek ve svémF. L. Věku: „Manželství jeho (Věkovo) s Ma
rianoa ... bylo dobré a šťastné. Mladý kapec
měl všechnu správu, sle Šetřil práva své ženy
... Do roka měli dítě.. . Prabába rozeňátka,
stará Bnížková, mn podala to maličké a bába
jeho, Věkova matka, osmívajícse připomenula,
aby požehnal synáčka svatým křížkem. A on,
deista, učinil tak bez váhání, ano i s citem, u
vroncím pohnotí ... . Cit netošené radosti i
vděčnosti k Nejvyššímu povzvášel mo mysl, i
tucha, že je to vážná událost pro něj, fe avé
řen ma těšký úkol a nová povinnost mu nastala
... Lecjaké pověře se nsmál ož před křtina
mi a také o nich, ale snesl je, když viděl,s ja
kon láskou obě stařenky o jeho synka pečají
že všecko jen pro něj, i ty pověry... . Mladá
žena jeho spravovala 8 ním Šotrně a starostně
dům a všecko hospodářství. Poklid a pořádek
všude jevil, jaká je hospodyňka, čilá jaka laš
fovice. Vetávala časně, bned jakmile zaslechla
etarou Věkovou, jež se první probonzela, jak
šourajíc se v paatoflích po domě sanotovala
Bvonranní : „Aj vstávajíce ráno z svého lože —“
Tak stařena sama začínala, každého však rána
připojil ee k jejímu slábnoucíma blasu svěží
hlas její nevěsty, jež za svobody v kostele na
krochtě spívala i sola... Měl rád to zpívání
a bylo mu pěkně při něm, jsko by 8 těmi
svuky tichá spokojenost vanula celým stavením.
Nehoul sebon, dokud zpěv nentichl, leda když
vedle ua kolébce začal Vašíček houkat a brou
kat. To se Věk hned vymrštil, okenici otevřel
a vzal do své postele malého cvalíka... Někdy,
když jí (Mariany) hned nezpozoroval, uvázla
na prahu a dívala se, mateřskou radostí ozá
řená, na muže, jak poloustrojen se sklání nad
Vašíčkem a londí oa něm asmání .. . Teď už
pepadal jí do duše tak často jako po avatbě
stín obavy, bade-lj ji mít maš tak pořád rád...
Když hocba líbal, nezapomoněl ina ni, a často,
kdyš ho vzal do náračí, nesl jej jednou rakou
a drahou přívínul ji. Byla zní roskošná žínka,
ješ měla ondnost panny, mysl čistou jako křiš
tál. Kolikrát už vzpomněl na Praha, na Lotty
Butteanovou, na Bettynu, jaké to světačky, co
ty věděly, jaké zkušenosti měly! A jak ve
všem vypočítavé a sobecké! Tenkrát před
svatbou, když ee ho Mariana ptala, věří-li v
Boha, kdy se ma vysznala, jak často posorovala
světlo v jeho oknech a myslila, že čte aoad
nějaké neznabožské kniby, aže se za něj mod
lila, byl tou oddaností až dojet, a okamžik ten

pool jako prásdný stín beze stop v jehouši. —
O vřelé její oddanosti přesvědčoval se i

pak, když se vzali, každý den. Pti tom starala
se mladá jeho šens přirozeným vtipem a u
přímnou péči — o domácnost i o všechny jeho
záležitosti, jmenovitě hospodářské. A při tom
konala vše mile, vesele, s dívčím půvabem.“

Tak tedy zkrealil Jirásek postava prosto
dušné katolické Češky,vycbované bodrou ka
tolickou matkou. Kouzlo upřímné, opravdové

a pečlivété šeny podmáňovalo osvícence Věka„ že rád při ní snášel i to, s čím právě
mnoho nesoublasil. Poznal srdečnost, lásku ne
falšovanou a to bylo pro něho okolností ros
hodující,

Ovšem obras ten není výmyslem, jest vy
tvořen dle tisicerých vzorů dobrých staročet
kých žen.

A při sledování povahy Marianiny maně
se vynoří v mysli srovnání této ženy s ženou

Ke anoumodernímiknihemia schůzemi.nář si bezděčně vzpomene na emanoipova

nou, závistí a slostí vyoabenou tvář, výjí zlatýskřipée, zakrývající pichlsvé, s ničím úespoko
jené očí. A taková žena horlivě apoštoluje ss
svojí nespokojeností, zanáší oeklid pod tiché
střechy, prostomyalné duše naplňšaje tošbamí,

jes se jim nikdy oplaiti nemohoa. Z toho davní rozrušení — veta po klidném sonšití.
Přeučená dáma, jež přirozený cit, na podkladě
náboženském zdárně se vyvíjející, stlumile
vsobě vdechnutím oparu frásí moderních, jedaá
amělkovaně, bez vrogcího nadšení. k 6

dlušk jako a, břanžale ppt- ili čímjeto m ap , Jest

sotročována; s jde hájitdo zo Be)rovnos

šen, ženská práva a volá třeba s pathosem:
„Myženy jsme pro kultera, pro dobrolidstva
při svém ojařmení posad skoro nic nevykc
Baly.* A zatím doma děti pókorojí, že oložka
jim věnoje více pozornosti než matka, která

pe samé velice učené knihy nechce viděti —nihu života. .
Slyšeli jeme zajímavý případ. Vzal si

dobrák ioteligent dámu velice učenon, která
věnovala různým klubům času muoho. „Na do
mácaost hodina denně zcela stačí“, bylo Její
heslo. A praktické důsledky toho se jevily
brzy. Chadák manžel hned byl bez večeře,
hned zas chodil bes knofilků na kabátě atd.
A k tomu všemu spáchal nějaký šelma na něho
nemilosrdný vtip. Když jednou k večerů přišel
s procházky ke dveřím svého byta, bylo na nich
křidounapsáno: „S Bohem, muži, musím do klubu!

párek. Šelma chtěl potýrati v prvé řadě onu
paní,ale potrestal chudáka manžela tak, že ma
bylodo pláče.Jen tedy nenahražovatstaré,osvěd
čené zásady žádnými umělkovanými surrogáty!
Mariana a moderní žena! Která se líbí víc i
pokrokovémumuži?

II.

Ovšem groteskní módy nejsou jenom u
žen. Mužové v oblekání a svlékání nových a
nových „přesvědčení“ jsou daleko mrštnější a
dávají ženám «tálý nepěkný příklad. A nejra
ději schmaří obrví nad tím „hloupým světem“
mladíček, který sotva stojí na prahu školy ži
vota. Hlavně vym:zlení stadající mladičkové
bohatších otců rádi si zabrají na hluboce pře
mýšlející pessimisty, přemýšlejí z dloubé chvíle
o avětoborných plánech: celý svět má vědět,
jak jsou „nešťastní“, jak přemýšlejí o nových
cestách ku blaho lidstva. Učený okazovák na
čelo vtlačený šťávu nové moudrosti z lebky
nevylisoje; nepomábá k novým obrodným myš
lenkám ani vmačknatí celé aristokratické
dlaně na mudrající čelo. Tu tedy duševní aris
tokrat, aby oemasil prohlásiti bankrot svého
mozkového kapitálu, aspoň chytrácky přebar
vuje staré firmy a hlásá prapodivné novoty.
Místo co by mluvil o křesťanské lidamilnosti,
sačne bovořiti učeně o humanismu. Vysmívá
se různým národním slavnostem, říkaje, že jest
potřebí vlastenectví rozumného, opravdovějšího.
A při tom — stíhá pastými pošklebky zvy
u náboženské zásady venkovského lidu, jen
přece číní jádro národa. Zdá-li ee mu, že čte
v knize německého demagoga něco nového,
hned bez rozmyslu začne šířiti „nová spasitel
ná hlediska“, a kdo nechce býti pranýřován,
musí aspoň mlčet při výkladech pokrokového
junáka. A noví chudák, že bistorie takového
„pokroka“ nž se opakovala mnohokrát, žečasto
papouškoje to, co již dávno přivádělo národy
v děsný rozvrat, v neštěstí, z něhož se vysvobo
dily návratem k prostým, ale tolik osvědčeným
křesťanským zásadám. Vzpomněli jsme si, jak
nejslavnější polský básník Mickiewicz tepe ta
kové trpasličí pozéry, kteří se snažili, aby je
nezkažený Jid v Polsku považoval za obry. A
fotografie tehdejších osvlcenských harcovníků,
jskou pořídil Mickiewiczstoletí XVIII., dobře
se hodí i oa dnešní nadoté demagogy, kteří
umělkovanými frázemi a zanášením cizího, ne
prodejného zboží do česká země působí roz
vrat, otravujíce srdce kdysi spokojená. Mickie
wios totiž klade do úst vlasteneckého podko
moříko tato jadrná slova:

„$eh pamatojí časy, v nichšto nad otčinon
M mě ablakladivá honba sa fraačinou!

Kdyš sin poběbitcí, břinkajíce kordy,sem e vtrbli, jak by Nohajců to bordy,
zde stíhojíce kaddý předků odkaz avatý,

í víru, mrav i právo, ba i staré šaty.
Žel bylo hledět na ty bejsky ledajaké,

É mbar skranosyebobosniohháu brošarek a s gazet a
vůštící nové víry, práta, toalety.

I našle tenkrát ubéřta k myslím širou cesta,
neb kdyš chce Pán Bůh národ podrobití trestu,

nejdřív mu vezme rozum. Neeměli sw Boukůmjiš opřít ani moudří, jak by rovni bloudkům.
Ta se jak před nákazou slekal celý národ,

neb sám jižvnitra vlastním oltilmorazárod.
A5 lálí módním bláznám, přec jich aledorali,

vsor mlavy,práva, cti, jak šatn od mich brali.

To brleme pen ustnídobě,nit, on kpostu —ku —
Aot kdotehdy,polský krojnáš yt

žel krásnější než módní opičení cizí,
tea mlčel; neboť ihned sekřikli jej mladí,

do staví ossta kultaře še hradí,

ba — tek bylrozum svrácena ovůj národs 1m
Paapodčíšníknámhlásal,šenás

čepro konstituci nás vycivil

a Prasovasi še ©póši dobra úsllomí

aš Písihosvatédí to apasl

Leč tenkrát panoválotaké

to nevěřilivěeemnojčávašjším v světí
kdyš francouzsky jich neětli vBovomódní

y ——

-Pan poděíšaík byl markýz — a rovností to

Beb tital ton byl tenkrát , '

Kdyžzóda změnilave, v úvahupe módě
a markýz, ten 60 a léty aměnil v d rate;

však časoré 1e mění, — za Napoleona ?
náš demokrat se opět svrhl ns barona

a kdyby déle žív byl, snad by sovým srratom
1 pen bsron da) se znova pokřtít

Neb častou směnou módy Pečíšorět náš Blatt
a 8 00 sí myslí Francons, po tom Polák bají.“

Kulturní hlídka,
Svobodomyslnost m kovských stu

dentův praxi.Vodpol.vydášíPo
dne 5. t. m. čteme toto sdělení posluchačepráv:
„Jako obyčejně, přišel jsem do Akademie kolem
osmé hodiny ranní. Věděl jsem již o projevu
Svasu, proto mě nepřekvapovalo pranic, když při

universitní byl jsem

žádán několika kolegy, abych nechodilů před.
nášek, ježto jest prý ctí veškerého studentstva
všeobecná stávka. Usmál jsem se pouze a pravil,
že ai nedám od nikoho poroučeti a šel jsem do
přednášek. Posluchárna III. ročníku byla bustě
naplněna kolegy nestávkáři. Čtenářstvu bylo již
osnámeno, že přednášel prof. dr. Tilech. Z po
čátku zcela klidně — pojednou vtrhl do poslu
chárny hlouček asi 20 lidí, kteří začali rošitpřed
nášky. Po vzájemných kontroversích byli vytlačeni
z poslochároy. Leč na přednášku nebylo ani pc
myšlení, protože hlučeli v předsíni. Vzniklahádka,
v níž padlo několik vět, jež zaslouží zvěčnění:
Nebodete-li stávkovati, neručíme za vaši osobuj
svobodu — vy musíte stávkovati, ne-li, donutíme
vás. (Tak hájí tito ochranci svobody volnost pře
avědčení) Po deváté přišel opět prof. dr. Tilseh
do posluchárny a byl uvítán potleskem. Přednášel

opět, ale za nedlouho počala parta stávkářů „pra
covati“. Počali „pískat“ na plětelky — jako jis
drab lidí — ale když to nie nepomábalo, sáhli
k násilnostem. Počali kopati do zavřených dveří
a kopali nohama tak dlouho, až vyrazili ze dveří
desku. Pak vpikli do sálu a blučeli zase, Vpře
stávce byla vyrašená deska vyvěšena na tabuli
8 nápisem „Kultara“. Marné bylo však jejich jed
nání. Na konec zastyděli ee sa takové jednání «
vadálili se, když bylo publikováno nanesení „Vše
hrda“ proti stávce, jakož i odvolání delegáta ze
Svazu. Přednášky konaly se dále až do dvanácti
hodin. Toť krátký obraz z činnosti stávkářů“ —

KOJOygakovon naloaru“ prováděl zpitý pražskýepík, y masarykovětí studenti říkalijak jest

potřelů lidu většího vzdělání. Mb EJa pác takového uličnictví a ch

sprostých násilaostí rozhodné není potřebískate.
mické učenosti. Takovou „svoboda“ dovede osvěd
čitii člověk, který byl v káznici, třebas by se

tva um-l podepsat. Dělali takové zastaveníčko
to synové českých matek někdy urpatným buršákům?

Otázka pithecamthropa. Odborný časopis
vědecký „Živa“ plšo v čís. 5: „Roku 1894
Dubois u Trinilu na Javě zbytky kostry, pověstn

pithecanthropns erectus (opičí člověk), jéné oak
ven byl jakošto dávno hledaný chybějící článek u
vývojové řadě od opic k člověku. Nález ten, jenž
znovu rozbouřil literaturu darwinismu, jest docela
v niveč uveden výsledkem výpravy Selenkovy r.
1907. U Trinilu nalezeno hned počátkem mnoho
kostí jeleních a bavolích, které byly uměle při
broušeny a rozštípány, aby s nich nástroje a jehlice
připraveny býti mohly, neb aby člověkem vyssáty
byly. I hotové nástroje byly nalezeny, jehlice na
př. dovedně přibroušené a zahrocené. Tam, kde
Dabois polosviře-člena řady vývojové umístil, tam
pozorovati úkony myslícího tvora, jenš alony homil,
a stegodoaty, s jichž klů ostrým nástrojem z
vával sí pomůcky pěknější, než je kost hovění
neb dřero měkké. I dřevěné uhlí se v hromadě
kostí maleslo, které jest výsledkem vlivu ohně.
Podle poměrů místních, geologických i paleonto
logických jest naleziště trinilské « doby středního

diluvia, ků pitkecanthrop žil společně 5 člověkein.Anthropoid trinilský není starším tamějšího člověka,
není „misiglink“ řadyvývojové,nespinil naděje do
něho kladené.“ — Tohle ovšem socialistické listy
svému členářetvu nesdělí, poněvadě jim nejde o
věda, ale o to, aby soudruzi byli udržování v zášti
proti katolické věronce.

Orgán stávkujících studentů, totíš„Oas“,
když seznal, že většina studentstvačeského přece

roshodném okamžiku nechce ne dát zapřá



roč mají stávkovat. Obybou vůdců vdenedýchpro stávku bylo to, Že ani nyní, před atávkou,
nebylasvolánavelká schůze jak universitní,tak
i techoioká, kde by se byla celá věc vyložila Ne
stačilo svolati schůzi Srazu, nebo dokonce pouze
schůzi ústředního sboru, která pak rozbodla věc
ze celé studentatvo z toho důvodu, že Svas ne
soustřeďuje všechny stodenty, jak se ukázalo, a
tedy nemá činiti provolání za celé studentstvo.
Proto studenti, stavící se proti stávce, necítili se
vázáni tímto usnesením a postapovali proti stávce;
důvodů jiných mnozí ani neměli.

Aby věc celá, která se jeví tak nepropraco
vanou, byla řádně vyjasněna, bylo by outno ještě
nyní na veliké schůzi studentské snovu věc před
forem veškerého studeatstva projednati.“

Tak zajímavé vysvědčení dal masarykovský
orgán — masarykovským stávkařům. Co jasně
vysvítá z těch řádek? Mládeoci chtěli si v širším
slohu „zatrucovat“ a ani tobo nedovedli. Lidé
odkojení „realistickými“ ideami nemají dostatečné
schopnosti ani k pohbodlvé práci negativní, ani
k rušení stávajícího řádu. A pak od nich čekejte
nějaký větší prospěch v obtížné práci positivní/
Přes všecku chuť neumějí avi bořit. Co tedy dove
dou postavit? Pěkné konce realistické výchovy!
V kritickém okamžiku — chlapecká bezradnost.
A aby aspoň něčím dokázali svoji „touhu po zdár
Bém vývoji vědy“, jdou uličnicky kopati do dveří,
-za nimiž rozamní studující se vzdělávají. Židovská
nepřítelkyně českého národa „Nene Freie Pregee“
sa Spolupracovnictví Masarykova podivně studenty
české vzdělala. Tj. kdož volají po druhé české
universitě, vybáněličeskéstudentstvoi z té, která
právě exisluje. Snad aj vzali stávkující studenti
až příliš k srdci výrok Masarykův, dle něhoš jen
darebáci (!1) mohou se stavěti proti ruským revoln
cionářům. Mlaaíci chtěli ai zahrati také na obro
vité nespokojence a gebráli sprosťáckou komedii.
- © Proti rabínům, Víte, kdo proti nim píše?
Oršem rozbodně ne židovský domestik „Čas“ ani
„Osvěta lidu.“ Tyto listy raději nestydatě lbou o
českýchvyznavačíchnáboženstvíkatolickéhoa sy
pají jim na hlava surové přezdívky. Zato však
židovský „Rozvoj“, který si může dovoliti víc než
požidovětělý sluha, dne 5. t,m. napsal proti rabí
nům mimo jiné: „Ve středověku byla posice židů
stracená, proti mocnému přívalu nemohli postaviti
bráz, dovedli se nanejvýše brániti a uchrániti lid
před konversí (před obrácením se na jinou víru)
« .. Pohříchu vyvipoval se i mosaiem (mojžíšské
vyznání) ve věku novém pod tíbou těchto tradic
středověkých, jeho učitelé a strážoová nestáli nikdy
a nestojí ani nyní na výši doby. Jejích postavení
v obci nebylo upraveno v duchu mosaismu, který
snal naprostou rovnost v každém obledu, hlavně
ovšem sociálním, nebyli postaveni nad lid, neb na
stejnou výši, nýbrž pod lid. Nebyli to plnoprávní
občané, nýbrž parasité (cizopásníci), kteří žili jen
z malé míry z fixní (ustálené) odměny, a'e museli
ai vedlejšími příjmy svoji existenci sabezpečovati.
Museli bráti plat za svoje jednotlivé fankce a mu
seli přijímatidarya ztratili svojineodvislostoproti
davu. Ustanovení levitů a kněží a stejné špatné
hospodářské opatření rabínů bylo těžkým hříchem
proti duchu pravého mosaismu. Rabíni se zvrbli,
vedli lid, jak sám si toho přál, hověli jeho starým
zvykům a pověrám. Naše doba sastihla rabíny
© nejšalostnější svrhlosté. O jejich přízni rozhodo
valy dary a hostiny, kuit zlatého telete znova o
šivili, byli benevolentní k těm, od nichž mohli
něco očekávati a přísní a bezoblední k chudým...
Nedivme se těmto lidem, žilo se jim na mnoze
těžko. Existence jest provaz, kterým je člověk
přivázán k zemi, javý div, že savládnou u něho
psovské vlastnosti, poslušnost a podlízavost? Sta
rostiodenní chléb podlamojíhrdosta sebevědomí,
neboť hrdý člověk vychází všude na prázdno. Hrdým
může býti člověk úplně samostatný. Co si pomysleli
o.kazateli, který za peníze vychválil největšího da
rebáka, jakou úctu mobli míti k člověku, který
byl vlídným jen k bohatým a kchudým bezohled
ným a nemilosrdným? Ze strachu před ztrátou
přízně lidu zůstali ortodoxními, učili víře,vzázraky
a viděli vrchol pobošnosti v odporu proti vepřovině.
Jsou neuceleni, rozbáráni, nejsou ani filosofy,
ani theology, věří a zase nevěří, nevědí čím jsou.
Potkal je osud nejtragičtější pro seriosního člo
věka — atali se směšnými . . Neobviňoji pau
šálně, zoám mnoho ctihodných rabínů i učitelů,
ale majorita rozhoduje a (a je zkorumpovaná.
Dnešní mosaism je rabínským, doešní morálka je
také rabínakou, oboje jest forové, neupřímné a ze
vnější... Vzali nám boha a vzali nám náboženství,
jsou tací, jakými jsme je udělali, ale udělali jsme
je špatně. Máme avoji církev, ale takovou, že se
jí nemůžeme pochlubiti, pokrok, reforma, oáprava
s toho středu nikdy nevyjdou. Chceme-li reformo
vati, musíme začít reformou církve. Žádné ve
dlejší příjmy, žádné dary, nýbrá slušné, pevné
platy, neodvislé postavení volné na všecky strany,
nejen rabínům, ale i učitelům, pak nám ta jejich
Alosofle bude něco platnou.“

O tom všem Masaryk mlčel, ačkoli častými

u s šidovatvem i s rabíny můžedobřeslabinyžidovaké náboženské obce snáti. Při náboženské
„debatě“ mluvil tak, jako by jen a jen katolické

kev saviňovala úpadek nábošenského citu. Ani
ovom nevylošil, prošč se reforma v té příčině

úodatl“ pástoztm a zabízém. A t-ké nafověděl,
proč úami jeho olklivovatelé jsou většinoů — ote
vřenými bezvěrci, Divná výslednice „reformaf“
práce! -—Ovšem“svi my sami tak přisně rabínů
neodeuzujeme, jako „Rozvoj“. Který rabín aspoň

Připomenutí zat m mozečkům. Sám
pokrokový žid v „Rozvoji“ důkladně pojednává o
tom, jak hmotná odvislost rabínů vedla k odvis
losti mravní, jak rabínové, aby se uživili, mosili
bověti nezřízeným choutkám davů.

Leč „pokrokové“, naivaí dušičky dále šosá
oky poukazují, jak apoštolé chodili pěšky, že nic
neměli, kdežto nynější kněží ... Ubozí „pokro
koví“ zpátečníci Ihou vesele dál, že Kristos chodil
bos, kdežto . . . Zkrátka zatvrdlé mosečky, které

úském obzoru na druhé straně pochopit, proč v ze
vnější formě církve byl nutný vývoj, pokrok. Ne
chtějí pochopiti, že kněží osvobození, řídící veliké
množství věřících, byli nuceni zaříditi jinak ovoje
společenské vystapování než kněží krajně proná
sledovaní, kteří docházeli do míst, kam zváni ne
byli a jichž přátelé byli po různu rozptýleni.

„„Kněz jest jako každý jiný člověk“,vykládá
protikatolický agitátor. Ale řekne-li ae, že kněz
jako každý jiný člověk potřebuje se slušněošatit,
Že musí napřed sám něco dostat, má-li rozdávat,
že má míti přiměřený plat, aby zachoval svoji
neodvislost a nemueil si vypomábati štólou — už
zas vočích našich přítelíčků není kněz jako každý
jiný člověk.

Konfiskace statků církevních strašné se vy
mstila v Čechách na duchovenstva husitském i
protestantském, které za kus chleba, za skrovnou
almužnu musilo poslušně otročiti zpopnému a zbý
ralému panstva ne úkor lidu. Kdyse „pokrokoví“
šosáci něčemu z historie přiučí?

»Volná věda.“ V Masarykově „Naší době“
Dr. Stěhule dle jednoho protestantského theologa
podává delší článek o vsniku „Nového zákona“,

Článek nestojí za kritiku podrobnější. Podáváme
aspoň ukázku překvapujících vědeckých důkazů,
tam obsažených. Proti starým spisovatelům kře
otanským o evangeliu sv. Matouše směle se tam
tvrdí, že nebylo původně napšáno jazykem he
brejským. Nemůže prý býti překladem z bobrej
štiny, protože jeho řeč je prý méně hebreigující
než av. Marka (jenž psal řecky). To je zajisté
důkaz, jemuž s nctivým mlčením nutno se uklvnit.
Bohužel však, že p. kritik nectí sebe sám, pro
tože u něco dále to, co praktikami „volné vědy“
dokázal, opět vyvrací. Praví totiž, že ve av. Ma
touši jsou k rozesnání dva prameny: 1. náš sv,
Marek a to i doslovně, se stejnými výrazy (tedy
s řečí hodně hebreiaující) a 2. pramen, jenž snad
byl psán hebrejsky. Zde tedy opět důkaz, že av.
Matoná dílem má řeč hodně hebreisující, a při
puštění, že dílem je překladem z hebrejštiny. Na
tomhle je vskotku vidět výsledky „volné vědy“ —
volné nesmysly. Ostatně p. kritik dle téže PYolné
vědy“ tvrdí zde opak i jiné pravdy. Neopisoval
totiž av. Matouš od av. Marka; mohl však sv.
Marek při psaní svého uvavgelia použíti i dřívěj
šiho evangelia sv. Matouše. — Přes to, že tento
článek „Naší doby“ je výplodem „voloé vědy“,
neradíme volnému .myaliteli Bartoškovi, aby jej
četl. Vždyť praví sa tam, še „správy synoptiků“
(t. j. prvních tří evangelil) „o Ježíšových činech
a utrpeních odpovídají skutečnosti. Je Ihostejno,
které zázraky odpadnon.“ A jinde, že Jažíš byl
„reální osobou“ a „nicotaé je tvrzení 8 židovské
Strany, že jsou to vše (totiě evangelia) papraky
z rabínské moudrosti . . . ohlas ideálů prvých tří
křesťanských generací.“ Marně by se dr. Bartošek
i se svým židovským advokátem rozčiloval|

Rozmach kapitalismu a majetek církve.
Napeal Rudolf Vrba. Vyšlo v „Dědictví sv. Cy
rilla a Methoděje.“ V komissi u Karla Wiaikera
v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouci a v Cyrillo
Metbodějekém knihkupectví v Praze. Czna 50 h.
Tuto knížku měl by pilně čísti každý katolík a
každý člověk dobré vůle vůbec. Jest již nyní do
statečně zzámo, jak hanebně bylo klamáno děl
nictvo francouzské již před konfiskací jmění cír
kevního podvodným líčením, jak veliká jest jeho
výše. A ještě hůře zklamáno bylo po konfiskaci,
jelikož ze zabaveného jmění mají se posud dobře
bobatí židé a zištní advokáti, kdežto dělnictvo
marně čeká na nějaký frank z nloupeného jmění.
Přes to však demagogové v naší říši štvou lid
proti dachovenstvu, líčíce nesprávně stav církev
níbo jmění. Omamají lid přislibováním rajských
časů, až jmění dachovenstva bude zkonfiskováno.
Proto jest velikou nutností, abychom měli před
očima stále atřízlivou, pravdivou a systematicky
uspořádanou statistiku i jmění církevního — i
jmění skatečných velikých kapitalistů, totiž židů.
Po přečtení takových cifer vystříslivíi lidé dlonbo
fanatisovaní. Na př. na tvrzení našich protivoíků,
že církev v Rekonsku má 815 millionů korun
jmění, odpovídá spisovatel, že židé na buree měli
dle výkazů burgovních již koncem r. 1906 cenných
papírů v obnosu 29.473 millionů korun pod svojí
mocí. Mají tedy sami židorětí bursiání v Ra
kousku ve svých pokladaách čtyřicetkrát více než
obnáší celé jmění katolické církve, z něhož se
živí celé zástupy lidí ebadých. Koacem roku 1904

bylo v Rakousku zazsdeto v pozemkových kai
kách 11.739 mil K hypotekárních dlobů. Kdyby
se tedy majetek církve zabavil, tu ipři bejlepším
zacházení se' získanými penězi nezaplatil by se

ani čtrnáctý díl všech bypotekárních dlahů. Bída
sociální by tudíž trvala nerušené dále. Má-li církev
815 mil. K, má jediný vídeňský žid Rotschild
cenných papírů za 11116 mil. K. Proto jen de
Dagog a nepoctivec ryčným bubnem obrací po
zoraost ua jmění církevní, aniž by přitom pouka
„zoval zároveň na velkokapitalismus židovský, který
rosta jako lavina a váže despoticky ruce pracov
níkům sociálním a politickým Odporučujeme knížku
neúnavného Rud. Vrby každému.

Církev prý má nadbytek různých ce
remonií. Má všecko konati v duchu a v pravdě,
zcela prostě, okázalé obřady má zrošíti Tak roz
umují nejrůznější naši přítellčkové; smrtelným
lidam dělají okázalé slavnosti, leč oa manifestační
oslavy věčného, nesmrtelného Stvořitele emrtelníků
se horší. — Malý obrázek = letošní výstavy.
Bystré, nedočkavé oči poblavárů výstavy objevily
dvě slavné osoby. Byl to jeden chlapec, předešlou
neděli pak jedna dívka, která snad nikdy si ne
představila, Jak lehce se stane slavnou v celém
království českém. Nechceme ubližovati Snad alč.
Hájková vněkterém oboru skutečně vyniká a kdož
ví, zda skutečně se bystrostí svého ducha nepro
slaví? Loč tu se naskytá ztázka, s jaké výhradně
příčiny ji oslavovali v Praze jako polobobyni.
Náhodou, pouhou náhodou stala se čtvrtmiliontou
návštěvajcí výstavy. A bned s úžasem ji sledo
valy zraky tisiců. „To je ona! To je opa!“ volá
T badpozomekém rozechvění sekretář p. Hlaváček,
který dávno očekávanou hrdinku, novou Libuši
českého národa objevil. Za bránou jí zahrála na
počest hudba „Kde domov můj?“ Jásání nebralo
konce. Kdo také pro Českou vlast kdy ženiálnější
a prospěšnější skutek vykonal? Že dr. Rieger vy
mobl českou aniversita, odměnil ee mu jeden stu
deot hozením kamene do okna. Ale čtrrtmiliontá
návětěvoice? Jásej, celý národe, neboť dosad ne
vymřela v středu tvém vroucí touha po skutcích
velikých. Hned tu byl fotograf, nejznamenitější

ka vyzvednuta na antomobil, prapor rozvinut,
bodba spouští pochod, průvod ubírá se výstavou.
Věvde se nabízí občerstvení nezapomenutetné zve
lebitelce cti českého národa, dary se sypou. Jest
hrdinkou dne. V tom okamžiku zapomíná 8e na
všecky, kteří třebas noci probděli v starostech o
výstavu, všecko jásá nad zvláštním objevem, jako
jásali Ieraelité vatříc Jaditě, Francouzi panně Or
leánské, Pařížané Sáře Bernardové atd. Všecky
pestré ceremonie jsou zvlášť důkladně popsány
v „Nár. Poritice“, aby ještě potomci potomků vy
pravovali vnoučkům svým, jak šlechetná srdce vlas
tenecká dovedou uctívati zásluby vynikající dámy
o národ český.

Teď nám napadá, jaké by to byly rozpaky,
kdyby tak ve čtvrtmiliontém návštěvníkovi byl zjiš
těn baršák.

„© Kdyby se dály takové obřadnosti z lásky a
vděku ke vóem, kteří se o výstavu zvlášť zaslou
šili, nic bychom nenamítali. Ale zde se soustředo
vala pozornost na osobu jedinou, která při výkřiku
p. Hlaváčka nijak se ani nemohla rozpomenouti,
proč najednou tak vzácná pozornost. Aš třebas
začne ta dáma horlivě pracovati někde ve prospěch
českých meušin, bude všade klid, málokdo si na
Di vzpomene s pochvalon. Moderaí obřadníci jsou
velice nedůslední.

Slovanská liga katolických akademiků.
ve dnech 6.—8. června konal se v Praze sjezd
delegátů českých, chorvatských, polských a slo
vinských katol studentů vysokoškolských. Usne
seno. aby se co nejdříve ustavila slovanská liga
katolických akademiků, vypracovány stanovy a

zvolen přípravný výbor. Účelem Slovanské ligyjest: 1. šířiti slovanskou a katolickou myšlenka
tnezi vysokoškolským studentstvem ; 2. zastupovati
společné zájmy; 3. poskytovati si vzájemnou pod
pora. Sídlo Slovanské ligy bude ve Vídni, jednací
řeči všecky slovanské jazyky v mocnářství našem.
— Toť vejlepší odpověď na neustálé protikatolické

a protislovanské štvaní na rakouských vysokýchškolách.

Půjčují za nejmírnější poplatky

ku národním slavnostem

Moblekyli
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na evůj bohatě
Zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.



Doporučujémé a,

U CIKOPKU +M

-Ku biřmování

nejlepší dárk

TV Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
-soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slalých, st ých skvostů a
hodin v druhu.

| Prodej se zárukou. |

Nlešní vína.
Veledůstojnému duchovemstyu dovo

luji si nabídnouti pravá přírodní víza k oběti
mše sv.

Lissánské I. druh 88 h, II. druh 76 h sa1 lite.
BlattenskéI. druh 72 b, II. druh64 b za1litr.
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 b za1litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uberských a bri

onských (pocházejících z Brionských ostrovů),

MY“zašlu zdarma.Sl

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpelel,

©. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klátter
král. kanoaie Praemonstrátů v Želivě a'pro Četné

důst. farní úřady v Čechách

Dnem 1. čarvna jsou otevřeny

RAŠELINOVÉ
LÁZNĚ

v Malšovicích u Hradce Král.

KXIOOOOOOCOCA

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —

Největší agendajE vaitrosemská, takraniční.

Kaneclář „Hótel Hyrši«,
Zápiseé 5 K.

Telegramy:. Kotrč, Hradec Král.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém

Plány a oEDOČY zhotovuji úplně bezplatně ak ústnímu jednáví dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OY> Závod založen r. 1808. "Sg

II ÁÁÍÁÍCÍÁCÍÍÍÍC
Veledůstojnému dnchovenstru

doporučuje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná díloa pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačství :s
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Wradeo Král. č. (45.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení el kazatel atd.
Křížovévestya Bot hrobyA edém

$
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlý
ovevéhe máčimí ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

obrázy ee Ah raních referencí a odové cenníky, ros Vsory 6

k výběru franko. , Foepočky,vsory

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Legitimace DO
do důvěrných sohůzí

dle $ 2. shromašdov, zákona

ze dme 15. listopadu r. 1807
u 13 dostati ixe levně s

vBitkupskéknhtskáměr HredciKrkné

é zboží

lbp 4ká"v XA aE

AA A A é Nž

žššáBAVÍ
92

4 varhany
kt
V 8 av | píšťalovýsystém, dobřezřízené

B) němé oněkůbe meŮ u, oktávy, cm,

%©ře výška 21, metruVy jsou na prodej|
S l za cenuvelmimírnou.|
k (E) K doptáníu
D.A.©©6| Václava Studeného, ředitelekůru
(Ekk v NovémHradci Králové.NYNÍ

knejšovskývalkozávol

Václav Rosa,
dod i

©.k. vojen. aúřednických ústavů

v Hradci Král.
náměstí Františka Josefa,

doporučuje se ctěnému obecenstvo

ku provédení===
oděvů

anglických
a francouzských nejnověj

ších vzorů.

Tovární sklad jemných suken
všeho druhu.

Anglické látky. Peleriny do deště.
Solidní a vzorná obsluha.

Založeno r. 1860.

Račteprohlédnoutivýkladnískříně.
"ujjupejyfaHNouUPpgjyoJd©3904

Vyznameonán státní modailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílnapasířskéKarla Zavadila
vwHradel Králové č. 83.

k uhotovení veškerých kos
slolních nádob ze siříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejekvostnéj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílad
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému do
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou aa ceny přiměřené.

Veškeré vserky jsouJeho

a koa Kilostí reride
Mešní nádoby jem v ohni

ulatím za ceny vejíce levné.
Veškeré opravy nádob ko

stelních se ry hle, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jenposvěcené.

hlvésl tekl kaskote zašlou.

Chudělm kostelům mešné splácet bes přirážek.

Prosímveledůstejné duchovenstvo©laka přísož
8důvěruzávodudomácímu o. "0

Spolkámdoperudejí rychléa levné provedení:0d+nav



Paramenta.Jm)
: vJablonném n (v Čechách) M.

| (bratr P, J. Beškndly,faráře vo Franků)

razj
výrobníns -©

fvšech kostelníchs [aramort
; 4 korovéhe náčiní.
Í Cenníky, vzorkyi rozeha hotová na ukásku

E se na požádání franko zaálpa.(ITITTL ITT LKTB

Yoloděstojnému

TOTopmu“
JanSlandk,354kKonviktaké ul.,

olejnéna Pro
ivý doporndk svůj Jojnězásbenýskladve vlastní dručně prace
vaný eh kostelních nádob a

ken monstrancece, Kalichy,eiboria,
,
„rícay, kadlh L Peeo o v

n ezea Aloha cískovním. "Btaréčty novu opravuje v původní
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všebo druhu
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unádí firmy Biskupská
Jos. Ježek,| || knihtiskárna
v Hradci Králové. v Hradci Králové

Žádejte cenmiky. :
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Veliký, skvostný portrét

J. Biskupské Milosti

Dra. Jos. Doubravy
(Passepartout8545 cm.) p

provedl umělecký závod ?

J. F Langhans,
© ak. dvorní fotograf

vHredolKrálové.
Cena 8K. :
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Co jest příčinou,že prádlo i bez bě- |

| obra te září čistotoudříve nikdy
SY oašilajemdovyrářky

za6 haléřů

408 S0UDILAzávoji řezlářslý
v Hradoi Králové

doporačuj se kuzholovaní všechbářských.j jako jsou: rámy K obrazům,
oltářní pultíky, podstavre pod sochy,

jemně řezané veškeré práce pro nětruhlářea j. v čž upozorňujegla
patronátní úřady a veledůst. Šacho.
vemstvo, že zhotovuje táž všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářský
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

" Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

> Týž závod přijme hocha
Z řádné rodiny do učení ra nír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

;Pamy
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2 3 Palmy keřovitě 1—3metryvysokékusza6,metryvysokéknsza3,
8, 10-15sl. 3, 4-6zl.

[nkvistog nÍrkovní
Takový jest název spisu

Dra Jos. Samsoura,
který vyšel jako 4., 5. a 6. číslo „Časových Úvah“.

Tento slepotřbný spis rosptýlí mnohofantastických předsudků, jimiš jest církev nespravedlivě
napadána.

Jadrně, s pravou odbornou znalostí pojednává
zde spisovatel o vsniku, povaze a účelu inkvisioe
církevní, zvláště pak o inkvizicí do
týkaje se též kruté nesnášelivosti církve lutherské
a kalvíneké.

Stran 88. — Úsna 24 hal Iranko.
Při hromadných objednávkách značná olova.

Objednávky vyřídí

administrace „Časevých Úvah“
v Hradoi Králové.

KDXIOOOOOOOOOOO000X

dankryšpín,|Š
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uněšseký šérol —

mo Maltu

Dian kostelních.

3Uhrámovésvíce
eníu. E- ao pet"č Ú—“pických

plsů vyráběné,
necht, prvnější pří

lovoskavé ný obrázkyo
(eeresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce ustry,

(paškaly)s Mtkrěpi- Brice kostelní ste
jémi krve a ranami, arihové,
tě krášlené = be- zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní "©i
třípožky hladké, ve všech velikostšch

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu. polovoskové, '
jakož | veškeré do oboru

sv. přijímání a av. oo goPadajícíár$robkydo

biřmováníse stuhami Šobora ndně neca případnými nápisy,

„MONOPOL“
akeiová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile,Paříž alatá
medatie.Londýn 1008, alatá medaile. 905,
diplom čestného uznání. Vídeň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr.uznané. Vzorkyaoonaíkysdarr »frasko„2 S,
rávěvyšlo!E
Vendelín Honzík;ty
Na bojišti

Královéhradeckém.
Básně.

Cena 80 h, poštou 85 .b.

7 ohudých středních
není v Bradcire

Na skladě

u Východočeského knihkupectví

B. E. TOLMANA
- VHradoi Králové. =

Éya
PaZ) listuoc 22002.

s MEDITACE
IS Čtvrtletník pro literaturu, umění

k) a filosofii.« Zaspolupracovnictví
přečetných spisovatelů a umělců

čá řídí: Vílém Bitnar, Dr. Josef Kra

:i tochvil, Dr. Frant. Hrachovsaký

Má a Emil Pacovský. « Předplatné

j Každý svazek obsahuje 8 archů

: jímá administrace '»Nevého Věku«

k načtyrysvazkyK10—.Jednot

Žtisku několik reprodukcí v pří

ORRNUKA.....o

čá livésvazkyIzeobdržetipoK8—

lohách a vložky. © Přihlášky při

na.Š4“747VaSVSTT<FihnéAT DNDSMup1.DEVNE=z.
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Předýlainí na čtvrt roku 2 k so h» napá!rokus k —kČíslo 25.

Sociální kurs v Hradci Králové
od 12.—10. července.

Uvádíme přehled přednášak, které budou
v korsu konány. P. t. pp. dr. Šole bude před
nášeti: Podstata liberalismu « 800. demokra
tismu (8 hod.) Co oabízejí moderuí pohané
lidu místo katol. náboženství? (3 bod.) — Dr.
Reyl předoáší: Thbeoretické a praktické řeč
nictví (7 bod.) — Dr. Domabyl: O původu pa
pežství, o Českých bratřích, o dějinách čes
kých (3 hod.). — Dr. Hejčl: O původa a po
vaze náboženství St. Zák.; o sociálním působení
proroků; o Novém Zákoně v příbojinepřátel
ských vln (celkem4 bod.).— JUDr. Petr: Zřízení
semské a ústava říšská (2 hod.) — Katech.
Jakl: Program strany křesť. sociál. v Čechách
(3 hod.). Požadavky dělnictva, rolnictva, řerne
sinictva a žen (4 bod.). — Dr. Jindra: Božství
Kristovo ve světle novodobých názorů (1 hod.).
— (Církev katol. na jevišti světového míra (1
bod.). — Koltornívýznam Eocharistie(1 hod.)
— Farář Vlček: Naše práce národu-hospodářská
(2 bod). Volebví řád do obcí a okresů (2
bod.) — Sekretář Mašík: O tisků. Politické
strany v Čechách (celkem 3 hod.) — Rad.
Sopka: Katolické organisace (1 bod.). — Večer
budou praktická cvičení v debatě. — Debatc
vati se bude: O Bílé Hoře, Volné škole, Volné
myšlence a j. Z uvedeného programu jest pa
trno, že kors podstatně prohloubí náboženské
a sociální védomosti účastníků. Doutáme tudíž,
že účastenství bade značné. — Přihlášty do
kursu učiňte co nejdříce u jednatele p. Jos. Poláka,
strojmistra v Hradci Králové ('dalbertinnm).
Příspěvek na byt a stravu za celý týden 12 K
račte zaslati pošt. poukázkou bneds přihláškou.
Přihláška musí obsahovati: jméno a příjmení,
zaměstnání a bydliště. Podrobný rozvrh hodio
a příslušné instrakce budou každému zaslány
v týdnu před zahájením kursu. — Znova při
pomínáme: Přihlášky učiňte co nejdříve, aby
chom mohli vykonati nutné přípravy ubytovací.

Kdo snižuje vlastně úroveň
vzdělanosti ?

I
Nyví každý šosák, každá obmezená du

dička vyžaduje pro sebe poklouy veřejnosti,

FEUILLETON
Výstava a její lidé.

Praha je velká parádnice. Rok co rok spo“
třebuje veliké množství skvostů na svou ozdobu.
Štěstí ještě, že paní Praha je samostatná, neod
vislá, nevím, jak by se její psn manžel, kdyby
ho měla, díval na její dluhy. Dluhy má, ale
skvosty její jsou krásné, sličnost oné krásné pa
rádnice zvyšována jest leskem briliantů. A našel
se dobrodinec, který vpletl Praze v kadeře nově
upravený diadém výstavní. Dal zasaditi ve starý
rámec spoustu nových zářících drahokamů.
„© Výstava mé pro Pražáky nevysvětlitelný pů

vab. Jsk je v Praze výstava, přestávají skoro rá
sem pověstné už pražacké výlety. V neděli jako
jindy ovšem sterostlivá máti má napěchovány ko
šíky potravou, ale kočárek dětský, který bývá vždy
zál.ladnou celé karavany, nemíří nikam nasLišku,
do Kiče,Podolí—Dvorců,Bráníka,Chuchle,Zbra
slavi, Zlíchova neb do Pelc —Tyrolky atd., nýbrž
sjíždí se s nesčíslinými svými blíženci ve Stro
movce u výstavy. Do výstavy jít ani nenepadně
nixomu z takových výletníků, Předně nemohou
tam s kočárkem, potom je ta vstupné hrůza drahé,
Co bychom ve výstavě viděli? Ještě na tu aklu
zavku — to musí býti legrace! Potom ti Habe
šani! Ano, Habešaní tábnou. I kočárky výletníků
míří tem dozadu kol obrady, jež proražena jest
nyní pro atrůžaíka, který hlídá divochy, aby jim
něžné mladé generace prožská nic neudělala. To
jsou -očárkoví výletníci. Otcové lehnou si kol o
brady, hrajou v karty, maminky plelem puočechy
a klepají a nadějné mládež trefuje se do oken
výstavních objektů.

jakmile oblekne na sebe pokrokový kabát.
Věru trapno pozorovati, jací duševní ubožáci
komandují ostrým blasem veřejnost, aby jim
poskytovala pěknou existenci u slávu za to, že
se odívají pokrokovou aniformou, že —zkrátka
idey kaltary a pokroku bezobledně zneužívají
k okojení sobectví. Byrokrat barvou moder
nosti naličený jest tak rnálo prozíravý, že vidí
výbradně zneužívání náboženství — ergo kle
rikalismus. Ale že se dá hnasně zneužívati též
ideí jiných, že ee zrovna po fabricku zneužívá
vědy ke kšeftu, k pomstě, k olapování o zdravon
soudnost, to pochopiti nechce, Naopak hned
jest takový byrokrat ochoten hájiti největšího
vědeckého podvodníka, který drze u bezdů
kazně činí to, z čeho lidi věřící vipí.

„Klerikálové chtějí suížiti úroveň vzdě
lání l“ Tak to hřmí ze středa ti-fcerých lidí,
kteří si neosvojilí ani v základních rysech
vzdělání nejpotřebnějšího pro náš věk, vzdě
lání toho, které církev naprosto dovoluje. Číro
více se mluví o volném myšlení, (tím více zía
patisovaní obránci „volné vědy“ dávají se za
přab:ti do káry tobo neb onoho demagoga,
který směle mrzačí mozky i zřejmými proti
mlavy. Jen když jsou ubozí porobenci krmeni
řízoým protikatolickým kčenem| Sám nekatolík
M. Goyau napsal: „Známe také fanatism proti
náboženský, který jest skoro tak nebezpečný,
jako fanatism náboževský! Velmi často nepřá
telé náboženství dopouštěli se chyby, že opo
vrhovali svými odpůrci a to jest nejhorší chyba.“
— U nás v Čechách můžeme říci, že fanatism
protináboženský způsobil v daších lido daleko
horší spousta, než všecky nesmyslné pověry
Táborů, Mikalášenců a jiných ztřeštěných sekt.
-© Jen se podívejte na schůzi „protikleri

kální“. Ryčně tam póvykuje mladíček, který
sotva zná abecedu českých dějin a sociologié,
proti loupeži, které se chce dopustiti církev
na vědě. Jak ti, mládenče, může církev něco
třebas sterým ramenem uloupit, když není
z čeho bráti? A ty rozjitřené zraky zfanatiso
vaného poslachačstva IHitají labažnicky každou
surovou přezdívku; race provázejí každý ta
kový „projev vyšší kultary“ nadšeným po
tleskem. A promlaví-li některý rozvážný člověk
proti nejtlastším lžem zcela taktně pravda,
kterou obrní nevývratvými důkazy, baď jest
poslouchán a nevolí, nebo jest jednoduše uřván.
Fanatik nevěry střeží si svoji negaci tak pilně,a——————---——-—-———

Jiný druh jsou denní návštěvníci výstavy.
Nevysvětlitelným způsobem dostává se dovýstavy
vneděli úžasné množství hochů, kteří se umějí uži
vit, Páni chlapci obsadí prostranství kol věcíje za
jímajících tek důkladně, debatují o přednostech
neb cbybách různých miniaturních modelů tak
rozvážně, že sám z věcí vyložených nevidite ni
čeho, neslyšíte pranic než rozčilený žargon pražské
mládeže ©Jsou mezi hochy i dospělými vážnější,
kteří snad z touhy po vzdělání sbírají důsledně
svazky reklamních lístků po dvaceti, třiceti kusech,
kteří jsou přímo nacvoknuti různými cenotky, Jiní
sbírají však ze řemesla doutníkové odpadky venku
po výstavišti. Prodávají je.

»Plán výstaviště za dva haléře, pohled
nice za šesték, párek se křenem a rohlíkem za
deset, sklenice plzeňského dvacet, oběd zlatý pa
desát, vstup k Habešenům s bakšišem tři koruny,
losy od prodavaček, jichž »roztomilosti« nelze u
jíti, dvě koruny, tobogan, troffo:r roulaitte, straši
delný zámek, akvarium, to je strašné«, běduje
vedle paní, kdežto její pan manžel s velice bla
ženým úsměvem drží si sklenici plzeňského a ký

orkestru.
. © »[drž babu a dej pokoj, vždyť je to jenom
jednou v roce, jindy nejdeme nikam, nekaz mně
náladu, já chci být na výstavě pánem a ne šev
cem le Výstavní orkestr pod vedením pana Elenice
budí pravé nadšení mezi hudebním pražským
publikem.

Jast hotova výstava? Není, pracuje se v celé
řadě pavilonů,pracuje 90 ve vedru skleněný
mi střechami v prechu, v potu, ale horečně.Stále
však něco schází, stále něco chybí do botoposti.
Dojmem takovým, jako národopisná a jubilejní,

Imserty se počítají levně.
Obmova vychání v pátek v poledmu. | Ročník XIV.

jako oko v blavě, Marně k jeho rozumu mlu
viti.

A jak se aspoň mezi sebou snášejí strany
protikatolické, které proti „klerikální tmě a
barbarství“ bratrsky se spojují ? O sprostých
padávkách, jež 8i do očí metají, o zuřivých
rvačkách jejich by bylo tolik košb, že by vy
plnily celou řada velikých knihovních s+říní.
Nemas:me cboditi pro příklad daleko. Při
„vzdělavací“ schůzi předešlou sobotu porvali
se v Holešovicích národ. sociálové s rudými
hůř než obyvatelé nejtemnější Afriky. Rozvi
nul se obraz tak děsný, jako když 8e rvon
lvové a tigry v džanglich. Již do schůze přišli
nepřátelé militarismu ozbrojení. Krev stříkalu
jako na šlachtě. Celé houfy raněných. Sklenice
lítaly do eálu i ze sálu, rozbito dvanáct oken
ních tabulí, asi 200 sklezic, 160 tácků, židle,
stoly. Učíněno škody ta 500 K. Řskne su:
„Odpustme náhlému vzrašení.“ Ale — vždyť
právě vyšší kultura má přinášeti větší jemnost,
má právě v okamžiko kritickém dokázati svůj
veliký morální vliv na blava rozpálenou. Vzdě
laný člověk nemá nikdy říkati: „Já jsem se
rozčilením necítil“. Ten má právě dávati pří
klad jiným, jak osvícenost vede k rozvaze i
ve chvíli velikého rozčilení. A tací moderní
barbaři budou stýskati dále, jak jest v církvi
málo hamanity, jak tat> „bestie s krvavou
tlamou“ žízní po krvi lidí avědomělých. A po
zvířecích rvačkách ve schůzích, po uličnickém
vyrašování akademiků, kteří na uoiversité
znásilňovali studenty chtějící se učiti, řeknou
moudří pohlavárové osvěty nesměle takovým
barbarům, aby se vystříhali „neopatraostí“,
aby anáhlením „nedávali klerikálům zamiaka (!)
k výtkám“ a pod. Kdo to vlastně snižaje úro
veň vzdělání? V minulých dnech byl okratně
strhán v pokrokářských novinách katecheta,
že se odvážil potrestati vzdorovitého nezbedo,
v těchže novinách, které vychovaly moderní
bezcitné barbary.

Pokrokoví učitelé se předstihují v doka
zování, jak církev prý chce snížiti úroveň vzdě
lanosti. A juk sami dbají o větší pokrok šaciva,
jak plní svoje kulturní povinnosti, sa něš jsou do
cela placený? Pokrokové učitelstvo škol mě
šťanských manifestačně si stěžovalo, še jsou če
ské měšťanské školy přelíšeny přemírou naříseného
učiva, že jsou ačitelé i žáci na tělesném i du
Ševním zdraví obrožováni. Proto nechťprý jest

nepůsobí. Působí zcela jinak dobové, slohově, větší
eleganci, konvenienčním vkusem, ale také chlad.
ností.
-© Není to celé výstava naše, Německo-české a

Českc-německé nápisy na české výstavě Čecha bo
lestně rozruší.

Co jest velkolepým kouskem exposice, jest
jedině obrovská bronzová socha sv. Václava. Vzdor
malé prostoře, ve které je ukryta a zastrčena, pů
sobí úchvatným dojmem; měla míti místo jinde,
tak uprostřed průmyslového paláce pod velikou
kopulí nebyla by špatným pozadím pro přijímaci
schodiště dost nevkusně koncipované, stojící na
místé někdejšího vkusného císařského pavilonu.
Ale kdepak, kdyby to tak byla socha nějakého
Kovového věku od Rodina, mobla by tam stéti
ale socha svatého Václava nemá místa repraesen.
tativního, jak její obrovské umělecké důlešitost
přísluší,

Zvláštní druh lidí jsou tible výstavní sluhové.
dozorci, inspektoři. +Servus M.«, obrátím se avi
dim v kávový kostum hlídače či sluhy oblečeného
bývalého gymnasistu J. Bídou nucen žádal o místu
dozorce a je rád, že dostal místo sluhy a to s vč
likou protekci svého bývalého kollegy u msgistrá“
tu zaměstnaného. =Je nás mezi námi šestnáct gym
nasistů, dva bývalí medici, čtyři právníci, pět

jen kdyby to trvalo aspoň dvacet let.«
K stálým obyvatelům výstavy náleží Habe

dané, attrakce vítaná, ač pražské chuti už Ašanty
a jisými divechy anámá, Hoši jsou jak čokoli=
dou pomalovaní, kol hlavy mají gloriolu kudrna
tých vlasů. Rysy některého příliš upomínají na
Alanty z Podskalí. Ne snad, že.bych chtél jejich
pravost podezřivati, vádyt mluví řečí, které ajkdg



učivo přiměřeně sredukováno. Tak tedy pro
blásíli „nadšení sssteucí pokroku“. kteří Be
lesnou času dost a dost k nejrůznějším schů
sím ne potírání „klerikální hydry.“ Leč ještě
něco sávažnějšího vrhá pravé světlo na fartzej
ský nářektěchkultarníků“Přesšestsefstčehto
„Přellšených“ lidí učí sosla ochotně na pokračova
cích školách, aby jim iuléura více penčs.
Ergo jaké jest vlastně tajné přání těchto „hor
livých"* kultorafků? Nechť to učivo, jemuž
máme věnovati pozornost největší, jest hodně
osekáno, sbychom měli více času na vedlejší
výdělky! Tak vyhlíží v zrcadle pravdy obraz
horlivých světlonošů. Hotová obchodní vypo
čítavost. Pánové přemýšlejí výhradně o tom,
co jim věda přinese do kapsy.

A ti pokrokoví paedagogové, kteří vyčí
tají kolegům varhaníkům zištnost, oblížejí se
sami po výnosných kšeftech. Jeden jest pla
ceným agentem pro umělá hnojiva, drahý si
vyhledá teplé místečko v záložně, třetí jest

Kaoným agentem pojišťovací společnosti atd.oco udělají s Jásky k lida zadarmo — leda
protikatolické přednášky k kojení vlastní
jislivosti ochotně zdarma pořádají. (Dokonč.)

Agrární poslanec p. H. Srdínko
v roli historika.

(Odpověď na nepravdy, které sgrárníci šíří i jinde.)

Když p. Srdínko běhal s adicí slibů lovit
voliče, sotva by 60 byl kdo nadál, jak se brzy
bude natit do pózy radikální. Uměl před volboa
tak sladkými slovy získávat si přízeňkatolíků!
Proto také našinci mu odevzdali při užší volbě
evoje hlasy proti soc. demokratovi. Dobrák pan

p slanec, vyšplhav se mrštně po zádech katoků k hodnosti poslanecké, odměňuje se —
socialistům. Není totiž radno s ostrými sou
druby žíti v nevůli, jak sám poznal. A katolíci
úž něco snesou.

Velké zástapy pronělly dne 14. t. m. nanáměstí, aby vyslechly učené objevy Srdínkovy
o atrpení a osvobozenístavu rolnického; dou
faly, že v osvíceném Hradci přece uslyší něco
nového i lidé inteligentní.

Pan Srdínko zaujal místo ne balkoně a
— statečně četl, četl mohutným hlasem. Aby
si náhodou nepopletl stránky, obracel mu ne
nápadně listy kollega p. Vinař. Poněvadž pak
každý nemusí věděti, zda řečník mluví ze sobe,

. či zda papouškuje, byla napssná přednáška
skryta na stolku za několika knihami.

Opravovat všecky překvapující bistorické
objevy řečníkovy — na to by bylo potřebí
velmi mnoho místa. Dotekneme se aspoň ně
kterých zvlášť špásovitých vět agrároího 0
chrance a duchovního vůdce tří venkovských
okresů.

„Bylto Karel IV., kterýse stal sakladate
len selskéholidu“, tak jsme slyšeli o pa
novníko. kteróho i selský lid nazýva) *tcem
vlasti. Byli ti rolníci za Karla věra velice po
četilí, že neznali zlobu Karlovu tak, jak nám
ji odbalil historik Srdínko. A tenhle Tomek,
dr. Kalousek, Palacký by zasloužili důkladné

okárání za to, že noponí pravý opak toho, co
jeme slyšeli z úst důkladnějšího dějepisce SrInka.

Pane poalanče, v programu strany agrární
(v předmluvě) lže se nestydaté a nevlastenecky

a
nerozumí, ani Ital, klerý v Habeši sloužil, ale ne=
důvěra zbývá. Že ženy nejsou zČech, za to chci
ručit, my v Čechách tak ošklivých žen nemáme a
nemůžeme míti, i kdyby se ty nejošklivější obar
vily na čokoládovo. Hymnus jejich válečný po
dobá re vzlykotu žab bukáčů a tanec válečný šla
pání zelí. Živí jsou skopovým masem a rýží, mimo
to buřty, párky, salámy ašunkou, jež na návštěv
nících vyžebrají. Každý z čokoládových občanů
má více žen, náčelník pět. Manželské nehody
svedou se na Pražany a bujaré holešovické jo
dáky, z nichž jeden, sveden půvabem čokoládové
děvy, prý se k Habešanům dal a už umí výborně
tančit válečný tanec a pěti zpěv: Gaga — Ogaga.

Co je na výstavišti krásného, to jsou ta 0
brovská, krásná lsgunovitá jezírka po dešti. Vý

attrakci: jízdu po loďkách.
-Vzdor všem steskům je výstava krásná.Člo

věk neudrží se, aby sem tem do něčeho nerýpl,
ale krásná jest-a za návštěvu všecky dobře od
mění. Kapsa se ovšem při tom dobře nemá.

Nový most byl dokončen, Nevyblíží pěkně
s návštěvníci výstavy, kteří si vážili cesty k němu,
byli překvapení. Jako by liniél spočíval na dvou
krabičkách sirek, podepřen rákosovými obloučky
a po-obou stranách inkoustové labvičky s násad.
kami v ních zenechanými, tak působí budky se
svými sloupy, tek působí:ty pilíře na způsob vá
lečných lodí řeckých tesané, tak celý most, který
jáko by se rozběhl svou širokou drahou, aby bez
hlavě vrazil do stráně letenské, ©Vzdychne si tek
človék. Ale co vzdychat sám, když tady nedaleko
vyšeptalý kolovrárek vzdyché jubilejní: Výsravo
V0-v0>, Výstavo-vo=v0 . :

V Praze, 13. červné 1908.

toble: „Nejhorší však ránu svobodě lido sel
ského sasadil Karel IV., odšav právoodvolásí
se k soudu zemskému, ao zavedl patrimoniální
soudy, t. j. odevzdal pravomoc nad poddaným
lidem pánům samým.“ Toto naprosto podvodné
tvrzení „Obnova“ odrazila již před rokem. Ale
agrárníci, kteří vážná díla historiků domácích
nečtoc, paponškují pobodlně dle bezectných
řádků dále.
—— Potřebí tedy znova opozorniti, jak proti
katolická lež, jednou vyslovená, šíří se dále
beze všeho rozmyslu. Dějiny nás poučují ste
rými důkasy, že soudní pravomoc vrchností

vyvíjela če jiš před Karlem ruku v ruce 4wevem zákupním. Právě za nopořádné vlády Jana
Lucemburského počali šlechtici rolníky otisko
vati. Za to, že půjčovali marnotratnému králi
peníze, bylo jim mnoho přeblíšeno. Ačkoli před
Karlem IV. mohl se odvolati rolník k soudu
zemskému, považovali bobatí statkáři (tedy také
agrárníci) skoro za urážku, byli-li obesíláni,
aby odpovídali na stesky poddaných. LečKarel
IV. nejenom še nasavedl patrimoniálních (vrchno
stenských) sowdů,. mýbrš naopak r. 1355 vymohl
na onému sákon, bylo ubyrseno právo pod
dených,pohánětí pány a vladyky (tehdejší statkáře)
na semský soud; soudu tomu pák nařízeno, aby
takové rozepře rozenzoval spravedlivě. Učivil
tédy Karel pravý opak toho, co tvrdí podvodně
knížka agrárnická. Přitvm dle zprávy Beneše
s Weitmile šlechtici také poslouchali, když
byli k soudu obestláni. Karel IV. také sám
osobně často na zemském soudě předsedal a
dohlížel, aby zemětí svadcové nestranné Šlech
tice i sedláka soadili. A pokud mu kdy čas
dovoloval, vyslýchal docela osobně ty rolníky,
kteří myslili, že se jim od některého soudce
stala křivda. (Srv. Benesii de Woitmil Chro
pioon ecelesine Pragensis, 367. Dr. Kalousek:
Karel IV., 158, 176) Otec vlasti totiž vymanil
se velice rychle z nebodmého područí šlechty,
vypláceje zámky a statky, zastavené marno
tratným Janem Lucemburským, tak že zvlášť
s počátku kypěl proti něma veliký hněv šlecbty.
Dělal vůbec pro rolníky to, co za daných okol
ností vůbec činiti mohl.

Ale vy, pane Srdínko, jste se chytil se
zálibou pomluvy uložené v programu strany
agrární a zpracoval jete si ji, jak se vám nejlíp
hodilo. A teď řekněte sám, je-li to velikým
vlastenectvím, jestliže takové pomluvy na nej
lepšího českého krále rozšiřají sami a grárničtí
Čechové. Budeme-li sami slehčovati nespra
vedlivě vyvikající muže. našich dějin, jakou
epravedlivost chceme k našim velikánům če

srolníky také soucit, oazýval Karla IV. „světlem
knížat“ a „císařem svaté paměti“. Husité mlu
vili o panovníku tom 8 největší úctou, nena
zývajíce bo nikdy porobitelem lidu rolnického;
takový objev učinili teprve „taky-katoličtí“
agrárníci. Zato ošak husitští a protestamiští rolníci
velice naříkali na besoitné šlechtice husiřské a
protestantské, kteří savedlí porodu skutečnou a cho
vali se k lidu jako otrokáři. Vědyť proti pre
testantským urozenýmbojovníkům za svobodu“
krátce před bělohorskou bitvou povstávali o
jařmení a všech práv zbavení rolníci prote
stantští v celých krajích; nebylo možno déle
snášeti protestantsko-šlechtický karabáč. O tom
by se mělo bodně mluvit. Pan Srdínko to buďto
neví nebo je hodně opatrný.

Proto skočil raději dále. „Když v Čechách
nastala protireformace, bylřto katolíci, pánové,
kteří natili ten selský lid, aby zřekl se víry
svých otců; sedlákovi násilím byla vpravována
bostie do úst, jak o tom píše jesuita.“ Tak
sdělil p. Srdínko v řeči, která měla býti slav
nostní, jež mělanárodnostně spojovati a nad
chnouti všecky strany národní. Ovšem zamičel,
jak obrovský počet českých sedláků vyhladili
Táboři proto, že nechtěli ti katoličtí sedláci
věřiti potřeštěným výmyslům táborským. Za
pomněl říci, jak protestantská šlechta násilím
převáděla katolíky do ovčioceprotestantského.
Leč hlavně s tim klepem o násilném opravování
hostie do úst má byse mohlo jednou věudepřestat.

Agrárníci e chutí sedli na lep troufalým
lžem dějepisce Bílka. Vysnání onoho jesnity
zot totiž takhle: „Hrognějsme tu od predikaniů
(evangel. kasatelů) roskříčení. Nalhali o más, že
jsme kieštěmi otvírali ústa k av. přijímání a
epali do nich av. Hostii, že prý holemi, žele
zem, pruty, žalářem a vyhrožováním smrti
k víře katolické nutíme; což však jak od
prolhaných kacířů jest rozšiřováno, tak jest fo
naprosto falešné. Způsobem co nejlaskavějším
jsme s každým jednali a dobrými slovýi
pravdou věroučnou k tomu jsme přivedli, že
nám odchásejícím i jablonečtí i mimobětí dě
kovali s velikou úctou sa výkonání missie“.
(Sboralk hist. kroušku z r. 1898, atr. 120.) Co
saslouží člověk, který takovému prohláBeví
dává opačný smysl?e ©

„Jsem vždy západně proti utlačovatolům
lidu a vypovídám jim rozbodný boj“, prohlásil
čaeky otec rolnictva tří okresů. Jen tedy, p.
Srdísko,do tobol et smošilesgrárniky,

-kteří při volbách katolíky znásilňovali! Vy

stupte chrabře proti socielistům, kteří bescitně
vyhánějí dělnictvo katolické z fabrik anebo
je netí platiti na protikatolické štvaní!

A uš se nepamatojete, kteří lidé to loni
předpisovali zpupně chudým buráčnícím, co
mají požadovat za máslo? Nevíte, kdo jim to
rušil svobodnoa tržbn? Vspomínal jste na doby
dávno zašlé, ale co se zrovna před očima vašíma
odehrává, to jako byste neviděl. Ovšem strach
před rodými szchvátil i vaše Jví srdce. A coš
té didovětí bursiémi?| Necítí český rolník tíbu
Jejich mocné dlaně? Či enad jest to ten „kle
rikalismas“, který ne židovských bursácb s potu
rolnického bobatne? To snad „klerikalismas“

Keapaje chudým lidem a tedy 1 malorolofkůmu
Jak se to hesky pohodlně do katolíků

baší, še ano! Leč strach předžidy asocialisty
dělá i z největších lvů beránky.

„Klerikalismas žádá světské panství pod
rouškou víry, snaží se dosáhnouti moci, jakou
měl ve středověku. Černé choutky brozí ve XX.
století novou poroboa, novým nevolaictvím,
horším mioulých (no — no!). Náš boj nesmě
řaje proti náboženství (a co to spojení s drem
Bartoškem ?),my bojojeme proti pověře (které?),

pou pobožnůstkářetví,proti klerikalisma.“—
dovolením, ji Srdinko, k čemu jen se tovyšplhal pan Prášekpod roaškon hájení rol

nict: a? Rozhodně k velikémupaaství světské
mu e k shrábnutí zoamenitých diet. A to ne

tak zlé jako pod mocí zpupných zemanů. Sed
láci v Čechách nebonřili se proti materielníma
útisku kněší, ale proti karabáči nemilosrdných
zemanů. Proto upokojž se rosechvělé srdce
vašel

„Církev ohlupuje lid, je v rozpora s vě
dou, chce dosáhnouti světského panatví.“ Ioa
—vrozporu s vaší vědou jest oírkev rozhodně
—slovatný historika! Pod rouškou vědy ohlu
povati církev nemůže. A církev agrárnické,
kdyby mohla, znásilnila by katolictvo hůř než
zámečtí Francové. Omanechce dosáhnouti svět
ského panství?

Velikou veselost vzbudilo, když několi

rá Historik Srdinko jmenoval Karla VL Karem IV.

Takového tedy ubožáka vyvolila strana
agrární, aby markýroval Iva a bájil vědu!
Kdyby mu byl vítr afoukl psané Jejstro, rázem
by mu byla alítla ta jeho věda. To neměli
šádného Šikovnějšího v okrese královéhradec
kém? A nemohli mu do lejstra aspoň napsati
proti katolické církví slova pravdivá, epra
vedlivá?

Socialisté vždy při Srdínkově „protikleri
kálním“ rosběhu blačně satleskali. Jiní se u
emívali a opět jiným bylo smutného rytíře líto.

A teď několik otázek. 1. Má se tak nec
maleněa nespravedlivě mlaviti proti katolictva
us slavnosti všenárodní, při níž sami katolíci
velice pilně epolapůsobili?

2. Kdo z katolíků chtěl ta elavnost rošiti,
že cítil p. Brdínko hotovou nutnost zerýti do
„klerikálů“? Není zde hotový nábrn vážných
otázek a starostí časových, še se ohřívaly ra
ději usvědčené klepy o stoletích dávno minu
lých? Mohou us př. nynější agrární statkáři“
sa to, že staří- protestantětí semaní dřeli lid
bez nože?

3 Myslí si agrárníci, že v městě, kde
jest občanstvo uvědomělejší vež ve Svobodných
Dvorech, jest zcela případno a prospěšno tolik
překrocovati historii?

Nechť si voličetvo dobře pamatuje, jakoa
„věda“ šířil jeho zástupce.

Ubobé čtení z připraveného lejstra jako
kdyby echválně bylo složeno na rozeštvání. A
to snad měla býti — vlastenecká práce.

Dopisz Prahy.
Vědecký mátor světový. „N'vnější věda“,

která zatracuje všechoy před,Klady nábo
ženské, nejlépe ukazoje onu z7ámon zásadu:
aliter in theoris, aliter in prax! neboli: ji
nak se mloví a jinak se jedná. Majíc veli
kánský předpoklad mluviti a psáti protinábc
žensky, zvláště protikatolicky, dopouští se
hmatavých hříchů proti správnému myšlení i
proti vědě samé v pravémJejím pojma. Všimni
si, Čtenáři, že jeem řekl: „uynější věda“
v uvozovkách. Míním onu blačnou a stranickou
řeč, která si přikládá jméno vědy neprávem,
neboť ve skutečdosti jsou to pouhá tvrzení,
která amělostí ovojí nestávejí 8e ještě vědou,
sejména ne tam, kde proti náboženskému ná
zoru staví svůj názor prý vědecký. Nejpalči

stihnouti ve světě pravé skutočno, podstaju me
podmíněnou a přece všechno podmiňující. A právě
sem spadají otásky: odkud svět, odkud člověk

AJaký jest oll a smysl jeho života? ÓlověkÁo všeni tom, na co tyto' otásky nkasají,
skušenvsti a ovšem zkušenosti často zmátené
a nedostatečné a proto přirozené touží poznati
neboli věděti, co jest skrytého za těmito jeko
skošonostmí. a



Leč věschny dosansdníenaby byly marné,
člověk posmd za meze zkušenosti sopro
Na zmíněné otázky odpovídá jen nábošenství.
Proti váboženakému názoru pokoušejí 69 ovšem
nepřátelé stavěti svůj vlastní, zásadně pro
tivný, ale, jak. jsem již pravil, jsou to pouhá
tvrzení, rozmanitá sron libovolností a nesroz
umiteloá novými záhadami, jež kopí se jedny
na drabé. Základní věty názora katolického
mlayí o Boha, o člověku, jeně maje mravní
ovobodu, za své skutky z větší části jest zod
pověděn, a mluví o daši jako bytosti duchové,
od hmotného těla podstatně rozdílné. Řekl-li
tedy prof. Masaryk ve vídeňském parlamentě,
še proti ickému násoru světovému bojuje vé
témněmoderní násor vědecký, pak nejen že ne
měl pravdy, ale nadto prozradil jistou ne
vědomost. Tuto jeho nevědomost osnačojí
hoed nevývratnou pravdou, je očdeckéhonásoru
světovéhonení. Není-li ho, nemůže vítězně bo
jovat proti názoru katolickému. Na ony otázky
totiž, které jsem svrchu nadhodil, neodpovídají
Jidské vědomosti ani v nejmenším. Řekl to
jasně prof. Mareš na sjezdě českých lékařů:
„Přírodní věda nemůže vypátrat prvé příčiny
a poslední účely, protože jest obmezena ne
zbytnými předpoklady. Prvé příčiny a poslední
účely jsou problémy etbické, otáska citu,
snahy, přesvědčení, víry“. Jest patrno tedy,
kdyby věda přírodní vystihla původ světa,
podstatu života a cíl člověka, kdyby vysvětlila
absolutné skotečno, které jest za lidskou zku
Šeností, pak by tu byl vědecký světový názor.

Masaryk nic nedokáže proti názoru ná
boženskému, byť základů moderní vědy a
volné kritiky dovolával se v parlamentě sebe
čustěji. Základy uoderní vědy, které se dotý
kají naší otázky, jsou víc než pochybny. Jaký
jest to ua př. základ, když se vesmír vy
světlaje filosofií náhody? Jakým jest zákla
dem ten atóm, kterého nikdo neviděl, jakým
základem jest olla, která jest rovněž jen
úsadkem předpokládaná? Co jest prostora
co jest čas, co jest život, co jest podstata
hmoty? A tak jest jisto, že poslední vědecké
příčiny jsou zahaleny v temnota a nemoloa
býti ověřeny pokůsem. Pak ovšem máme ko
nečně právo pochybovati i o výsledcích, které
na nejistých základech jsou zbudovány.

Není-li tato pravda Masarykem ozaávána,
jest příčina toho hledati buď v povrchním ná
zoru, jejt si činí o vědě, nebo ve vášni, která
ho proti náboženství vždy více rozněcuje.
Z toho důvodu i Wahrmond, když vedl po
zoání prý „vědecké“ proti názoru katolickému,
prozradil vlastně nevědomost, že to poznání
vědecké po dva tisíce let nepošinulo se ku
předu ani o krůček. Ostatně jakou cenu má
Masarykem neustále opětovaný pojem vědec
kého bádání, jest jasno z toho, že jej přisu
zoje i Wahrmandovi, jenž bádání velmi pobo
dlně si zjednodašil opisováním z francouzských
encyklopedistův a z konversačního lexikonu.
Pak od Masaryka na vědeckého badatele může
býti pasován konečoě i poslední sluha, jen
když bode schopen opisovati útoky protikato
lické ze starých šalabastin. O potřebné pro
středí, o zanícené výkřiky o volnosti vědy, o
zbožnou úcto a důstojnou oslavu takovéma —
s odpuštěním — vědeckému badateli postarají
pe masarykovětí studenti. Ti důsledně půjdon
všdycky bez rozmýšlení za pokynem Mistra a
obětají svůj rozum ochotně na oficiálním ol
táři fráze.

* $“

„Svoboda vůle a mravnost“. Pod tímto titu
lem vydal kofžku prof, dr. Fr. Krejčí, jenž dle
flosofického vyznání svého jest materialistou,
uznávajícím jen bmotu a její projevy. Vychá
seje z tohoto svého hlediska, musí býti ovšem
deterministou s hlásati, že člověk jest ve všem
jednání svém řízen arčitými vlivy a jest tadíž
nesvobodeo. Však nicméně jest ochoten i ale
vovati ve prospěch svobodného roshodování se
u člověka, aby zachraňována byla mravnost,
neboť jest patrno, kdyby člověk byl nesvoboden

mesi slem a dobrem. Za takové nesvobody
v jednání člověka není zodpovědaosti sa Činy,
není ovšem také záslaby ani víny. Důsledně
paliči, vrahové a sloději nesmí býti trestání
a uzavírání do žalářů. Jest slávou mravouky
katolické, že před těmito hroznými důsledky
lidstvo obrání, prosptvajíc blahu společenskému,

a jí zářivoujejí vlastností, še důsledněchránílidskou zodpovědnost, bes které stává se člověk
vlastač strojet.

Prof. Krejčí tedy vide, Ze učením o ne
svobodě a onatnosti padá dobro i slo a že
všechny činy lidské stávají se bezbarvými, do
poašti se jisté dobré nedůslednosti, kdyš ve
své knížce připoašti možnost, aby člověk sám
sobe vedi, regaloval a tak nutnosti, ss klsrou
bude mu jednati, dal sklon k dobru. Tím ovšem
prof. Krejčí opoaští úplně zase ovůj determi
Blem © opakujeme, še tato jeho nedůalednost
jses n ohbválybodan,ale i sáchrabou mrav
nosti přímo vynnesaa.

» Ale prof.Krejčí pácházase nedůslednost

oné prvé. Oo totiž předpokládá, že není Boha
a že není duše. Neuznává-li Boba, pak odklon
jeho od přísné natmosti a přiznávání jisté svo
body v jednání člověk: vycházejí na prázdno.
Neboť není-li Bůh, není-li nějaký rozum ne
konečný a dokonalý, nějaká vůle spravedlivá
a neporušitelná, která jest živým zákopem pro
všechny rozamné bytosti — jest mravní a da
Ševní život člověka jen výsledkem slepého me
chanismu, nermá jiného zákonodárství než ma
tematickou (počtářskou) oatnost a důsledně
všechoy skutky lidské jsou v podstatě indife
reatní (jednostejné, nelze jich bodootití), byť
měly výsledky sebe různější. Důsledně není
ani zlých ani dobrých skutků člověka. Kámen
padá z nutnosti, neboť jinak ani nemůže, jsa
vázán neúprosným zákonem tíže; zabije-li ká
men při pádu svém člověka nebo nosabije, jest
lhostejno. Právě tak i zločin člověkajest pouze
jako kámen, který pádem s7$m někoho tabil,
a ctnostný skutek jest jako kámen, který ne
zabil, tento ani onen skutek nemohou býti 006
ňovány. Tedy rozdíl mezi zlem a dobrem zase
mizí, není zločinců a není lidí otnostných,což
jest neodvolatelným závěrem učení, které po
pírá Boba. Slovem, prof. Krejčí osudně ve svých
vývodech se zaplétá a nedůslednost dobrou 88

nů podůsledností zlou. Tam vede volnost myení.
Důkazy o jsoucnosti Boha jsou tak zá

važné a přesvědčující, že popěračí ani o nich
nemluví, vybýbajíce se jim. Na příklad účel
nost ve vesmíra, tak mocně drubdy potíraná,
slaví dnes zase vítězný vjexd do mysli lidských.
A jest-li dokázána účelnost, jako že jistě tomu
tak jest, pochopí již dítě z obecné Školy, že
kde jest účel, musí býti myslící bytost, která
ten účel chce. Nebo zákon entropie! Záleží
zákon tento v tom, že vesmír bude míti jistý
konec. Čusto jmenovaný raský učenec Chvolson
nasývá sákon tento nejvyšším, co lidský duch na
poli vědy a možnosti posud dokásal. Zákon tento,
určený slavným W. Thomsonem, vede nutně
člověka k uznání počátku a konce stvoření a
tedy k uznání rozumné a svobodné příčiny
všehomíra. Tady neplatí volnost myšlení, tady
rozumný člověk nemůže říci: „Není Boha“,
nýbrž jest nucen logickou silou vyznati Ho/
A tentýš Thomson pravil, še natkáni jsme
uzoati, že příroda sávisí na činném vždy stooři
teli a řediteli.

Rozviňme však logický řetěz o něco dále.
Prof. Krejčí, popíraje Boha a lidskou duši,
podvrací mravnost, o kterou usilaje. Neboť
jak možno rozumně mlovit o mravnosti, není-li
Boba a není li duše?! Není-li naše tvůrčí pří
čina Bův, pak jest to hmota, a to právě myslí
i prof. Krejčí. Jakým právem pak může prof.
Krejčí říkati člověku: Buď mravným, buď do
konalým? O ano, může se říci člověku: Buď
dokonalým, připojí-li se: jako Otec tvůj ne
beský dokonalý jest Tak mlavíme my katolíci.
Ale není-li vůbec tohoto Otce nebeského,
máme-li jen otce posemského a porušeného,
máme-li za svoji příčinu hmotu, jak možno ee
snažiti po dokonalosti a mravnosti? Jestliže
příčina, která nás zplodila, není lepší, nešli
my, pak jí vzdáme poctu jen tehdy, když na
podobíme její nízkost. Jestli hmota naší tvůrčí
příčinou a původem, pak jest nemožno po nás
žádati, abychom dělali něco jiného, než váleli
se v blátě a říkali červům a zvířatům vůbec:
„Jsto naši bratří a naše sestry !“

Čím více ae snížíme k zemi, čím hlouběji
zapadneme do bláta hmotného požívání a ne
poutaných padů, tím více bademe uctivati pří
činu, z níž jeme vyšli. Nejeme-li odpovědní
Bohu, jak může se od nás žádati, abychom
byli za své činy odpovědní člověku, jeož dle
p. Krejčího ení nic jiného leč hromádkon
hmoty? Z jakého důvodu smí někdo na člo
věku žádati, aby se krotil, sebezapíral, dbal
dobra, ctností a aby se řídil láskou k tomu
bližnímu, který jest jen bahnem a ničím více?
Není-li Boha a duše, jak tvrdí Krejčí, pak
kásati někomu sebezapirání, jest proti práva
ho obmezovati. Jestliže člověk jest hmota a
vyvinutější zvíře, jak učí volní myslitelé, pak
platí jen ovaogelinm brubého násilí, ovange
liam vyhovování padům, evangelium vášně a
pošívavosti, na jejichž akojení možno vyhle
dávati prostředky i na úkor blišního, pak
ctnost a dobré skatky jsou hloupostí.

Ano, baďto Bůh a tím odůvodnění mrav
nosti, nebo hmota a tím zničení veškeré mrav
nosti, třetího tady není. A takové názory a
brubou nevěru chtějí volní myšlenkáří savésti

„do školy; aby otráveny byly děti.
A jako jedna negace (popírání) vleče za

sebos jiné, tak i prof. Krejčí, popíraje Boha,
popírá i duši a ovšem i její mohatnost rosu
movou, a tak Ise určiti v jehovývodech opětně
jedna nedůslednost. Jak jsem Již podotkl,
prof. Krejší připooštímožnost, aby člověk
sám sebe vedi a tak nutnosti, o kterou ma
bude jedmati, dal sklon k dobru. Jedném-)
mudně,nemohusejisté této nutnosti dáli sklon

kdobruči jinýmislovy—nemohujednatt S00
bodač. To snamená, že podle snameouité nS
prof. Krejčího jednám nutně a svobodně
roveň. Takové lojjické kotrmelce a nemožnosti
náležejí již materialistickému nazírání, které,
jak je vidět, hromadí rospory do závratné
výše.

Dle prof. Krejčího rorum a vůle nejsou
leč pojmy ze zjevů a činů abetrahované (od
myšlené), nejsou tedy mobutnostmí skutečnými.
Nezapomínejme však, že slovy „dáti eklon
k dobréma“ vyjádřen jest pojem svobody.
Nuže, když není roram mohatností skutečnou,
nelze mloviti zase o svobodě jednání, oeboť
svoboda vůle nemůže se projevovati bez mo
butnosti rozamové.

Popírá-li prof. Krejčí doši, bned ji také
potvranje. Materialista mosí hned na počátku
přijmouti existenci toho, o čem chce ukázati,
že to není nutným, nebo, že to nemůže existo
vati. Pokouší-li se dokázati, že doch je jen
fankcí hmoty a tudíž nic skutečného, vychází

jen jeho světlem a jeho pomocí. Jeho úmyslem
jest dostati se k dachu jako ku posledníma
prodakta bmoty.

Celý tento postup zabrnuje v sobě ne
vybnatelně předpoklad, že dach jest prvnější
hmoty, protože jen tím, že prochází destilační
baňkon ducha, hmota stává se srozumitelnou,
stává se předmětem myšlení. Přeskakuje-li
prof. Krejčí poplráním duše celý ten úžasný
a velikolepý zjev lidského myšlení, dává na
jevo, že materialism jeho páchá násiloosti
proti veškeré zkušenosti a fe konec konců jest
jednostranným prodaktem zaujaté a nemocné
spekulace. Neboť nikdo neodůvodní, jak hmota,
která v podstaté své nemyslí, najednou počne
mysliti v ošjaké vyšší organisaci. Snad se ke
knížce prof. Krejčího ještě vrátíme, ale jiš
tento rozbor s dostatek dokazuje, že ona
chlubná materialistická „věda“ kulhá na všechny
čtyři a že se uškrcaje ve svých nedůsled
nostech a rozporech. 

„ +
*

Překlady. Již jednou upozornil jsem na
to, jak bychom potřebovali překladů spisů
Branetierových, které pojednávají o otázkách
náboženských. Tehdy dotekl jsem Se kviby
jeho: „Bankrot vědy“. V červnové „Hlídce“
referuje p. L. (Lankaš?) o jeho díle, v němž
vyličoje příčiny svého návratu do církve ka-.
tolické. P. L. ujišťuje, jaká to zajímavá a oži
tečná četba. Pan referent by vykonal zname
nitou úloho, kdyby hlavní myšlenky a stati
Brapetierovy přeložil. Mohly by vyjíti buď ve
„Hlídce“ nebo ve zvláštním svazku. Útoky
proti katolicisma ze všech stran 86 rojí, a
proto nemá se ani jediné příležitosti pomi
pouti k důkladnému vyzbrojení. Ještě jednou
opakuji, že p. referent L. prospěl bynejen
věci, ale také mnohým kněžím, kdyby jim po
dal v českém překladě jádro vývodů Brane
tierových.

Kdo vlastně v Praze gormanisuje*
Okolo nejčilejších germanisátorů pražských
chodí patentovaní vlastenci se zavázANÝMA
očima. A přece v kom zbylo aspoň trocha
vlastenectví, ba aspoň slabý záchvév citu pro
spravedlnost, měl by dáti výraz svému pohor
šení nad bezobledným židovským podporováním
štvavé německé politiky. Nepřítel, který přímo
do očí se drze českým lidem vysmívá, Který
v samé české metropoli cynicky ruší národ
nostní rovnoprávnost, jest hýčkán, ano i pod
porován. Zato však plantážnické karabáče sviští
každodenně po zádech českých katolíků, i kdyš
tito poctivé snahy vlastenecké podporojí.

©Zamysleme se nad touto správou „Čecha“
se dne Il. t. m.: .

„Do veřejných obecných a měšťanských
škol německých v Praze chodi — jak všeo
becně ostatně známo, — většinou dáli šidoveké.
Jako nový doklad staré této zkošenosti ovésti
možoo následojící statistiku ze školního roka
1906—7. Roku toho zapsáno bylo: v německé
škole staroměstské pro chlapce 408 židů a jen
177 katolíků, v něm. škole. staroměstské pro
dívky550 židov.a jen 250 katol. s 4 ovangeličky,
v něm. škole novoměstské pro chlapce 163židů
a jen 161 katolíků, v něm. škole novoměstské
pro dívky 184 žid. a 203 katol, v něm.škole
malostranské smíšené 10 židů a 269 katolíků

a katoliček a 6 Her eny v něm. škole josefovské smíšené 189 židů a jee 71 katolíků
a katoliček. Úhroný počet dětí židovských na
pražských německých „veřejoýoh školách činí
tedy 1303 proti ponse 1106 dětem katoliského
a10 evangelického vyznání.“

Israelité jako na posměch svým hlavaím
kossumentům
škol německých,

( dítky své výhradně do
by matka Germasia, kftré

sama dávázřetelné.na jsvo odpor Ušefařekého
X



„národnímu přesvědčení“ židovstva, alay nerc
bila. Isrnelité dobře vědí, še jazykčeský jest

jm v Praze daleko prospěšnější než uěmecký.šdyt své obrovské jmění nastřádali výhradně
z toho, co prodávají: Čechům. A přece t4k po
topné pobrdásí českými školami! Německý
panovačný lov sevrkl by 80 okamžitě v Praze
28 plachou myško, kdyby nebyl uměle vyži
vován semitskými penězi. Kolik by vPraze
zůstalo věmeckých škol, kdyby jich neplnili
židé svými dětmi? Kolik? Cífry sbora nove
dené křičí blasem pronikavým. A přitom ještě
jest ten smatný fekt, že většina nežidovských
malých vávštěvníků uěmeckých škol rekratuje
Be z národa českého. Zkrátka skutečných ně
meckých dětí jest v pražských německých
školách nepatraá hrstka.

Pak se nemají vládní kruhy hlasité smát
českému radikálničení a hrozbám adressova
ným do Vídoě! Vždyt vláda vidí, že Čechové
zanedbávají sousedsky i tu ref.rmu, která 6e
dá provésti beze všech bločných schůzí a re
sulocí, beze změny zákonu, zcela zákonitě „po
řadem práva soukromého.“ Pokod katolík bode
dostávati rány za to, co kazí aliance židovsko
pokrokářska, potad bude »Protiklerikálně-ná
rodní“ činnost nenpřímnou a komickou.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně mooho řečí v roz

počtové debatě, Poslanci všech stran 86rycble
střídají, všdyť prý do 24. t. m, musí býti roz
počet hotov, aby se poslanci odebrali na letní
prázdniny. Předloha o kořaleční dani nebude
ani v prvním čtení vyřítena, a stejně před
loby týkající se srbské obchodní smlouvy, svý
Šení kontingentu branců a jiné záležitosti pre
jednávati Be badou až v podzimním zaseaácí.
Velmi účioně mlovil proti Masarykovi posl.
Šrámek, jehož vývody chválí ilisty nekato
Jické. — 11. června konala se za přítomnosti
ministrů dr. Fiedlera a Práška schůze pacla
mentní komisse Národního klubo, v níž obšírně
pojednáno o povšechné politické situaci.

Výsnamné jest, že na konferenci rektorů
vysokých škol, která se konala ve Vídní v mi
risterstva vyučování, všeobecně nznáno, že 80
dosod nestalo nic, s čeho by se dalo soudit,
še byla porušena práva svobody vyučování pre
feesorů na vysokých školách, nebo svoboda bá
dání a aatonomie vysokých škol. Tu jedno

"hlasně úaneseno vysvati studeotstvo všech v5
"sokých čkol, aby stávky zanechalo, jinak by
stratilo semestr; také zkoošky byly by zasta
veny a mohly by býti skládány až oa podrie
Liberální boršáci v lošproku se asnesli, že se
trvají při stávce. Boršáci zabouřili si ve Víd"',
přitrhli totiž před parlament, aby k svému
nesmyelnému jednání vynotilí oa parlamentu
úctu. Polští studenti v Krakově usnesli se, že se

-ko stávce nepřipojí. Také na české tachnice
-stávka nebode; 640 techoiků blagovalo proti
stávce, pro pouze 420. Buršáci ve Št. Hradc'
dopustili se nanovo násilností na katolických
stodantech.

Schůze cara s anglickým králem v Re
vala rozladila prý císaře něm. Viléma. Pro

hlásil, že Německo, jsouc se všech stran 86
vřeno, téměř bez přátel, masí býti pro všecky
případy vysbrojeno; v otázce wacsdonské že
mosí hájit zájmy svého rakouského spojence.

V Revalu dobodlo se Rasko s Aoglil o
prostředcích, kterými má býti v Macedonii
pokoj obnoven. Návrby raskc aoglické budou
prý brzo předloženy konferenci vyslanců v Ca

své návrby částečně dle přání Aoglie. Tarecko
jest následkem toho znepokojeno, obávajíc Be,
aby mu gebylo sábnuto pa brdio.

Sněmovna francouzská přijala 485 proti
74 zvon na ochranu svobodya čistoty voleb.
Katolíci sotva se budoutěšit, že tento zákon
š pro ně bude platit. .

Z činnosti katol. spolků.
Z Církvice m Kutné Hory. V neděli

dne 14. června konala naše katolicko-národní je
: dnota spolkovou schůzi, při níž po vyřízení spol

kových formalit promluvil vldp prof. náb. s Čáslavé
Fr. Kohout „o úkolech kat. spolků v naší době“.
Ukázal členům, jaké má spolek povinnosti vzhle
dem k organisacím katolickým, jak může buditi
katolické uvědomění nejen v členech, ale i celém
okolí. Doporučoval zvláště zavedení tak zvaných

. debatních večírků, a bned také po přednášce byla
podnikouta debata na zkoušku o důležitých záse
dách katolických a o moderních heslech. Podobnými
debatami bystři se soudnost členů s vychovávají
se neohrožení hajitelé katolické věci. Debatoí ve
čírky mohou nebraditi v nedostatka řečníků časem

bě přednášky. Schůze zúčastnily se vedle mužů
i Šenya všichni sledoval pozorně vývody i čin

zasehovali do rozhovoru. Dalšíma jarému živo
„tn „Zdat Báhl“ í

o

Zprávy místní a z kraje.
Hlaritost Božího Těla pro nepříznivé

počasí konáls se tentokráte v kathedrál. chrámu
av. Duchis. Ndp. biskup dr. J. Doubrava sloužil o
8. hod. slavnou pontifikální mši sv, načež v prů
vodu za účastenství nejd. kathed. kapituly nesl
Nejsvětějšího ke čtyřem oltářům v kathedrále.
Vedle četného obecenstva zastonpeny při slav
nosti všecky zdejší úřady. Před slavností a 7,
hod. ranní udělila J. B. M. sv. biřmování 7 žákům
c. k. odborné školy v kapli bisk. residence.
„ JB. E. ar. Jes. Donbrava uděluje
sv. biřmování dne 22. června v Martinkovicích,
29. v Šonově, 24. Heřmánkovicích, 25. v Ru
prechticích, 26. odpočinek v Broumově, večer vědy
v Broumově; 27. v N. Verneřovicích, 28. ve Star
kově, večer v Polici a. M.

Schůze městské rady dne 10.června
Vdp. Ant. Pogerthovi, kanovníka, vzdají Be díky
za dar K 30 ve prospěch místních chudých a K 10
městské policii, věnovaný k uctění památky ze
anulé jeho sestry Anny. — Panu V. Morávkovi
v Plotištích n. L, dů se svolení ku prodávání
ublí a palivového dříví ve zdejším městě. — Pí.
Ter Vlachové vydá se kauce, složená zesnulým
jejím manželem při uzavření smlouvy o vybírání
dávkv z vína. — Schválení pravidel, dle nicbž
bude obec vybírat.od 1. ledna t. r. do 31. prosince
1917 s každé jedné koruvy ročního nájemného
3 b, zemským výborem v Bouhls:1 8 c. k. místo
držitelatvím bylo vzato na vědomí — Poukáéže
se ku příjmu kauce K 2000, složená pí. F. Ric
mrovou, nájemkyní pevnostních luk, a vydá 80
téše stará kauce v obnose K 1000. — Podmínky,
sa nichž uděleno bylo c. k. obres. bejtmanstvím
p. Karla Holimanovi povolení ku stavbě slévárny
a etrojírny na pozemka č. kat. 169/1 a 171/1 v
Hradci Králové, byly vzaty na vědomí. — Požitek
nadání zdejší israelské obce byl udělen Josefa
Patzovakému a Jos. Farskému. studujícím c. k.
vyšší reálky. — Žádost společenstva fezníků a
uzenářů za otevření lednice jateční ve dny 8vá
točaí od 11—1 hod. odp. postoupena byla p.
měst. svěrolékaři a jatečnímu odboru. — Fé
Hollman a spol. vykáte se pro skládání dříví na
stavbu provisorního mostu místo na levém břehu
Labe proti třídě Palackého a ku postavení dřevě
né boudy místo na nábřeží Františka Josefa. —
Zpráva p. zvě:olékaře o prodeji mléka za měsíc
květen, dle níž bylo průměrné denně prouáno
2778 1 mléka dobrého, 594 1 abíraného a 304 I
smeteny, vzata byla na vědomí. — C. k. okres.
soudu se sdělí, že zařízení knihovního pořádku
strea ©pozemku č kat. 269/2 v Malšovicích
jest věel finanční prokuratury, ježto pozemek

— Návrh technické kance
Jáře na rozmnožení počtu hrobových míst ma
stsrém hřbitově Pouchovském bude předložen c.
k. okres. hejtmanství ka schválení. Nedoplatky
poplatků brobových na břbitově sv. Jana a sv.
Pavla dle seznamu předloženého důchodenským
úřadem budou vymábány pod následkem zrušení
oněch hrobů. — Správě vodárny ge uloží, aby

uzavírání 1007 v případí oprav včas oznamovala.„Sokolu“ v Novém Hradci Králové uděleno bylo
gvolení ku konání velké dětské slavnosti do měst
ského lesa sa hájovnou „U Semence“ na den 12.
července 1998 a stolní společnosti „Baráčaíků“
v Kuklenách k témuž účelu propůjčí se les „Bo
rovinka“ na den 5. července t. r. — Pro rok
1908/9 objedná se nro plyvárnu bornoslezské
ub!í snámka „Brandenourk“, pro úřadovoy a vo
dérnu hornoslezaké ořech. Ir. sn. Heinitz s hnědé
ublí od fil. Živn banky v Ústí n. L. — Žádosti
chudinské odloženy byly do schůze příští.

Pan říšský poslanec Srdínko při
děšbántevé politice Na rojnickém tábořev
Hredci Králové na oslavu zrušení roboty byl slav
nostrím řečníkem p. poslanec Srdínko. Z maobých
pomůcek pracně geb:avil si výklad o t-mto před
mětě a podal jej dostatečným colkem výkonem.
Pan poslenec je rozšsfaým a bedlivým hospodá
řem a nikdo oemáže na něm chtíti, aby spad byl
teké noomylnou au:oriton v české histori. Nikdo
teké jeho pytlačer“ v cisím revíru mu příliš přír
něneposuzovala bistorickéjehovýkladyvážněne

šádali odbornou sualost staré historie, ale jsme
přece od něho oprávnění žádati jako od Háského
poslance, aby rozmoněl době přítomné a uměl
všívati svých zdravých smysl“ Toto obé jsme u
p. posl=nce postrádali. P. pcslanec skončil totiž
reč svou povzdechem, že roloietvo dosudje vlast

še rolnicivo české 100 míl. kosun úroku ze 2 mi
liard por:mkových dluhů neplatí klerikálům, nýbrá
ponejvíce didsvskému kapitálu, kterému i ninoré
rolaici za jidášský úplatek nabínějí ještě vodu
na mlýn. Kdyby se tak byl p poslanec u této v
pravdě černé kapitoly trochu posdržel, byl by
Jistě posluchačům řekl nablas to, co si vlastné
opodál od tribuny mesi sebou povídali. Ostatně
tsková věc může se třeba při jiné schůzi dostati
na přetřes. Při konečném svém povzdechu o ško
dlivosti klerikalismu musil p. poslenec sámyslně
samhouřiti oči, aby neviděl, fe dům, s jehoš bal

+*

konu mluvil, je po obou stranách obklopen židov
„skými obchody a domy. P. Srdinko měl -pravdá

© BOP Fra otročiněrolmictva těmitoslovy: „Rolaík český nerobotaje sice

jit šlechtě rodové, ale dře ss jen na Blecha pe
běžní. Zrorna na balkoně moe tísní židovský ka-
pitál, který se v Hradci zcela nerušení pod ochra
Dou pokrokového klubu ježkovitéě roztahuje, £3

tím co politika důbánková usiloje vybladiti kle
rikalismus“ — P. poslanec má rozhodná malý
rozhled v časových poměrech. což je neodpusti
telnou vadou i u venkovského politika!

- Wlavnost matiční konala se 14. t. m.
sa velmi krásné pohody sa přispění téměř všecí.
spolků. královéhradeckýcha uspokojila přejevšín
pořadatele, jichž pracná námaha došla zaslouže
nébo oznání přímo obrovským účastenstvím z místa
i okolí. Nejvíce oblivovatelů měl zvláště skvostně
vypravený historický průvod z města na Střelnici,
jímž velmi obratně znázorněny zvláště různé fáze
rolnického stavu. D. městských sadů těžko bylo
se dostati těm, kteří jen málo ee opozdili. Hlava
na hlavě. O různé attrakce bylo velmi pěkně po
steráno. Velká regata večer ne Labi přivábila nové
neobyčejný počet návětěvníkův a vynesla Matici
též slušný příjem 

„Z Kliepereva divadla. V předvečur
matiční slavnosti dne 13. t m. pořádáno bylo
slavnostoí představení Šubrtových „Probuzen:0.“
Byl to vlastně jen;m „krátký výtah“, neboťdr“ma

bylo silně seškriáno; při slavnostním představení
zajisté věc neodpustitelné. A co ještě více zará
želo, byla naprostá někdy neznalost rolí, jež zvlé
ště trapně působila v po-ledním jednaní, kde si
každý vypomáhal, jak mobl. Dle všeobecného ú
sudku toto představení nebylo nikterek sluvnost
ním, oaopak nejslabším ze všeho, co jsme v této
ga'soně od Jedooty „Klicpera“ slyšeli. | Vysvěthtí
to lze jednak přetížením ochotníků — na studo
vání dramatu měli právé týden času — jednak
sai80..0u jié pokročilov Jenom zoamenitě před
nesený proslov a dubře aranžovaný živý vbraz
vnesly trochu té slavnostní nálady do publika,
nečetného zvlášť v parkelu a na sedadlech. Co 80
orchestráloího sdražení týčs, nerad bral bych mu
odvahu při jebo dobré vůli; ale chce-li dosábnouti
nějakého stupuě dokonalosti, nesmí voliti skladby,
na něž nestačí. Dr. Aliguss.

Výstava na obecné škole dívčí. Na
obecné škole dívčí a s ní spojené Škole mateřské
koná ae výstava ručních prací ve dnech 28. a
29 června.

Výstava v pemolonátě. Výstavaženských
ručních prací žákyň pokračovací školy v peasio
nátě císaře Františka Josefa I. upořádá se na deo
28. a 29. června v místnosti přízemní č. 7. Vý
stava je veškerému obecenstvu přístupna.

Ohlášený chemický kurs pro
keře, enkráře a příbuzné živnostiodbý
vati se budo za součinnosti techoologického musea

Praze ve dnech od 42. do
25. června 1908 v čítárně městského průmyslového
musea v Hradci Králové. Vyučování jest bezplat
ně, od ',2 do 5 hodin odpoledne. Účastníkům vy
dáno bude vysvědčení o návštěvě kursu. Zahájení

přijímá řiditelství musea.
Veřejná produkce ústavu pp. Ludvíka

a Ferd. Knepra v Hradci Králové dne 17. t. m.
Produkce takové ovšem jest potřebí posuz07ati
jenom relativně, ba v jistém ohledu podlebá kri
tice očitel ve větší iníte neš žák; proto mi ani
nenapadí zlomyslně vypočítávati nábodné chyby
účiokujících; naopak musim říci, že s většinou
programa byl jsem velmi spokojen; žáci Čínili

pečlivě nastadovanými. Jenom někde snad byla
volena skladba příliš těžká; to platí zvláště o
Moligueově koncertu. Jílkovo „Jaro“ bylo lépe
vynechati; nebyloť řádně nastudováno, Vysoko nad
piveau skoušky vyniklo č. 17. Arie s „Dinorah“
(uč. Mihovská), kde jeví se — dle mého úsudku

prosikavý talent. Dobré nadání ukázalo též
č. 10. Bériotův koncert pěknou techniku Č. 19,
Smetanovy „Obžinky“, obsáhlý hlasový fošd č. 20.
Arie Sarastra a Cavatina s „Židovky.“

Dr. Aliguis.
Velkáceloroční skonška hudebního

ústavu Hat. Nepeřemého v Hradci Králové
odbývati se bude v sobotu dne 27. června o 4.
bod. odpol. ve dvoraně Adalbertina.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr,

rozesílá právě prospekty ma nových kusů 5000akelí (zvýšení vlastního akciového kapitálu o K
2,000.000-—, tedy na K 6.000.000—) dle usne
sení mimořádné valné hromady ze dne 13. června
1998. Lhůta upisovací končí daem 31. července
1908. Právo na dividendu od 1. ledna 1909. Ob
nosy ns akcie složené sůrokují se 4*/,*/, | Právo
Da ové akcie mejí nejprvestaří- akciouáři a to
na každé 2 akcie staré připadne | akcie nová pa
K 430—. Douaradními akcionáři neupsané akcie
přeneshají se upisoratelům oeakcianářům po K
440—(karana -barseK 44T-—/480:—).Přidě

|

upisování K 180 ->, rep.akripci,plátky.
u K 150'==de 30. září ,K14



IIL.ep'átkaE 150:— do 15. prosince 1908 na jednu
akcii. Akcie upisují se u centrály v Hradci Král.,

Čechy a Moravu v Prase a u Ústřední banky če
ských spořitelen v Praze Prospekt zašle každé
s dotyčných upisovacích míst na požádání.

Stav vkladů Spořitelny kralebra
decké. V měsíci hvětnu. Na vkladní knížky olo
šeno K 141.557 62, na vkladní knížky vybráno
K 175.729 64, vklady koncem měsíce května
K 12,467 609 04, na bypstéky půjčeno K 70 61778,
na hypotéky splaceno E19297-88. na hypotékách
koncem května K 9,566.109 72, cenných papírů
v zásobě K 2138000 —, oložené přebytky K
1 662.68780.

hradeckém. Básně, vydané ve prospěch chu
dých studujících c. k. středních škol v Hradci

rál. nákladem B. E Tolmana v Hradci Král.
Cena 80 b, poštou 85 h. Spisovatel nepsal sice
moobo, ale psal s láskou nad rovy padlých vo
jiná. Vše psáno prostě, lehkou, aš zpěrnou for
mono, aby verše byly vítanou a snadno pocho
pitelnou četbou nejširším vretvám. Přitom autor
nespouští s očí úhlu, kterým si vytknul dívati 8e
jako vychovatel mládeže. Sbírka ta bade zvlášt
příbodná návštěvníkům plání katastrofy králové
bradecké.

© provisormí most vlastně boj dosud
neustal. Zasevzplanula akce proti usnesení obec
zastupitelstva ze dne 15. £. m., jakkoli stavba již
jest v plném proudu. Ovšem jest snadno vysvětl:
telna rozčilenost 30 intereasentů Jiřízovy třídy,
poněvadž teprve nedávno živnostníci a obchodníci
stížení zvýšeným nájemným. Oposice však neza

pomalla, že lávka ke Graodu slíbena již před 12ety, že i později mluveno o jisté stavbě její, že
zpracován i projekt téže. A tak ani nevíme, zda
piloty nebudou vytsženy, aby se stěbovaly výše
proti proudu.

Ušlechtilest národ. sociální projovi'a
se řádaě při návratu účastníků táboru nár. soc
na Chlumu. Na silnici v Plotištích obořilí ne roz
jaření národ. sociálové na vracející se účastníky
s matičal slavnosti v Hradci Král. Vychrlili na
ně spoustu nadávek, že prosté ženy plotišťské,
výstupu přítomné, musely ae zaatati napadených.
Patrné dostalu se rozjařencům ua Cblomě dů
kladného poučení. Tábor byl velice slabě navštíven,
ač alarmováno bylo kolik okresů. Klofič již ne
táhne.

Poutnikům ma Sv. Hora dne 4. až.
července £ Hradce Králové — sdělujeme, že
jizdní lístek i se vstupenkou výstavní stojí ze Ži
želic 7 K 60 hb,z Libňovai 6 K 80 h a z Vel.
Oseka 6 K 20 bha možno ještě do 22 Června
se přiblásiti, Členové spolku půjdou s odznaky.
Vlak vyjede jistě z Hradce Králové dne 4 Čer
vence ráno o 7. hod. 50 min. — V Příbramí bu
deme slyšeti proslulé řečníky: dpp.' Antonína
Hoffmanna « Král. Vinobradů, P. Žáka S. J. a
p. A. Drápalíka. — Podrobný pořádek v příštím
čtele „Obnovy“. — Již nyní pontuků přes 400.

Za + vdp. farářem J. Šrámkem!
(Z rychnovského vikariátu ) Smutně zahlaholily ve
Čtvrtek dne 11. června v Nebeské Rybné zvony,
oznamující Jobovu zvěst o úmrtt kněze ode všech
váženého. vdp. bisk. notáře, vikar. sekretáře a
seal. faráře Jana Šrámk:. Ač každý věděl, že pan
sekretář, který před 2 roky byl raněn mrtricí,
stáje cbřsdne, tož přece nikdo nechtěl věřiti zprávě
tak smotné Vdp. farář Šrámek jel ve středu od
poledne na návátévu do Kameničné k uvému bra
tranci, řídícímu učiteli p. Vejelovi, netuše, še
k večeru smrt přetrboe nit života jeho. Chystaje
se Du zpáteční cesta a rozloačiv se s p. řídícím,
náble klesl k zemi — mrtev. Veškeré pokusy
obživovací ukázaly se marnými. Kdo vypoví nářek
sestry, neteří a všech příbuzných páně sekretářo
vých. Ve čtvrtek dopoledne byly tělesné ostatky,
spočívající v těžké kovové rakvi, vdp. děkanem
žambereckým Poláčkem a pens. farářem písečen
ským vdp. Fialou v Kameničné vykropeny a na
periferii kollatory čamberecké doprovozeny. V Pě
číně už čekal vdp bisk. notář a farář Havla,
který převzal kondakt a vedl jej ač do Rokytnice,

kdež opěí výktop vykonal intimní přítel v Pánusesnu.ého vdp. vikář traktu králického a zasi.
děkan Hlavsa za assistence dp. kaplana Komeč
vého. K večeru konečně došel
Rybné; mrtvý „Jemaostpán“ vjížděl do své kol
Jatury oplakáván všemi osadoíky. Ve všech osa
dách, kudy se smutný průvod bral, bylo slav
nostně vysváněno. Vlestní pohřeb cdbýval se
v sobotu doe 13 června, který byl markantním
důkazem, jským sympatiim se v Pánu zesnulý
těšil. Jako zástupce stařičkého kanovníka a vikáře
"traktu rychnovského vdp. V. Kleprlíka dostavil se

"db vik. sekretář, bisk. notář a děkan Čížekz Dobrého,který ocbctně a nezištně dovolil, aby
nejstarší přítel zesnulého vdp. pena. děkan Holata
kondukt vedl a regulem alonžil. 28 kněší přišlo
s blízka i dáli, aby vsdali poctu aíláčku svému
© aby na poslední cestu „jemnostpána“ vyprovo
dili. Mnoho kněží omlavilo svou nepřítomnost růz
nými círk. faukcemi. Již od časného rána brnoly
ve zástapy lidu do fary, aby naposled ješté npa
třili unměvavou, dobráckou trář „rybensk
Pésa“. V 10 hodin započaly smutečtí obřady

v domě smutku! Zde rosoučil se u otevřené
Tekve s nebožtíkem p.děkan Hulata slovy upří
mnými a nehledenými. Loučil se fu otec Be Ej
nem, jak stařičký řečafk sám poznamenal. V chráma
Páně vdp vikář Hlavsa promlovil o ryzím ka
rektera, o záslahách -0 šlechetném a obětavéa
srdci p sekretářově. Usedavý pláč ozýval Ae pro
storami chrámovými, když věblasný fečník jménem
sesnalého loučil se 8 osiřelon osadou. Po skvostné
smuteční řeči, po zádubaích službách Božích a
exvguiích neseny -tělesné ostatky od kočží na
b.ízký hřbitov, kdeš po opětném výkropa spu
štěne rakev v ohladoý kllu země. Bylo právě po
ledne. Dozvučel velebný chorál, v,diay díky všem
od vdp. vikáře Hlavay, školní dítky po té sasypaly
brob svého katechety kyticemi a smuteční hosté
86 zsroseným okem neradi opouštěli svaté pole.
Rty všech přítomných šeptaly sbožnou modlitbu
za epásu duše kočre nad jiné horlivého, kačze,
který pro svou-dobrotua konciliantní jednání ne
měl nepřátel... . Pohřbu zúčastnili se následující
Pánové: administrátor Imlanf, sekretář Čížek.
koas. rada Rozínek, vdp. vikař Hlavsa, pens.

děkan Tomiček, prof. Miller, kolegové zesnulého
faráři: Krihl u Maobáček, Havla, Kubek, Kubeš,
Fiok, Kubánek. obl z Lukavice, Pobl sLibecka,
Wolf, Novák, Seic, Hvězda, katecheta Vosáhlo a
kaplani: Bobek, ROisler, Novuhradský, Švore,
Konečoý a Pechánek. Dile zavítal do Rybsév 28
atoupeot uroz. p. hraběte z Kolovrat p. patronátní
komigsat Klimeš. v zastoupení c. k. místodrž. rady
p. Vojsěka c k. ckť. komissaf Trolda, přišli zá
stupcí měst Žemberka, Rychnova, Rokytnice, ata
rostové místních i vůkolních obcí českých i ně
meckých, místní ačitelatvo 86 škoiní mládeží, uči
telatvo okolaí české i německé, sbory hasičské
+ Ryb-ó a z Říčky, spolek vysloužilců z Rybné,
jebuž členem čestným p. sekretář byl, nepře
hledué zástupy obecenstva všech tříd. wyl to
vakatku triamfaluí, imposantní průvod pohřební,
jakého tizhá jinak kollaturu dosud neviděla. —
Vdp. P. Jan Šrámek narodil se 6. července 1848
v Pileticích u Kral. Hradce; po absolvování hra
deckého gymaasis vstoupil do semináře, kdež byl
r. 1872 na kněze vysvěcen. Jako mladistvý, nad
Šený novoavěcenec ustanoven kaplanem v B. Ou
jezdé, kdež 4 roky blabodárné působiv. jmenován
městským a zámeckým kaplsnsm v Bychavvé o. K.
Po 5 letech borlivé past :rsce ustanoven ferářem
v německé osadě Nebeské Rybné, kdež 27 Jet kn
spáse duší svěřených obštavě plail obtížné povin
nosti s pastorací na borá.h Orlických spojené. Byl
miláčkem netoliko vikariátního kléra, ale i všech
kněží, kteří v ném viděli bratra upřímného a
obětavého, byl miláckem německých svých osad
nik. Ač rosbodným a upřímným Ú:chem, byl
vědy spravedlivým k Němeům, kteří Inali k němu
láskou dětinnou. F+roí dům jsho, jak trefně p
vikář Hlavaa ve své smutečal řeči poznamenal,
byl každému otevřen, pobostioství a útědrota p.
gekretéřova byla všeobecně známa. — Oa to byl,
který bratrskou, upřímnou lásku mezi klérem ve
vikariáté udržoval, takfe vikariát rychnovský jeat
chvalně známý bratrskou Jáskou po celých Če
chách. Kéž nebes Pán odmění věrného sluhu
svého korunou slávy věčné! Toť přání všech těch,
kteří měli příležitost posnaté sluté srdce v Pánu
zesaulého! Spi sladce, bratře milený, odpočiň
v pokoji — po boji! Avel

Pánům říéskému poslanci p. dr.
Driimoví a zem. poslanci p. Trojanoví,
řid. učiteli v Týmiáti m. Ori. (Odpověďna
pokrokářekou schůzi). Nebylo mi dovolenu na
všechy vaše protibatolické vtipy a útoky na místě
odpověděti; proto doplňuv touto Cestou, poněvadž
péro se talk snadno ukřičeti nedá, jak já jsem byl
okřičen vašimi stoupenci hned při počátku řečí.
Pravil jsem, že dle mého nábledu politiku naších
poslanců, místo co by se starala O zájmyvoličatva,
obrací se výhradně proti proudům „klerikálním“

sk oni říkojí), resp. proti proudům křesťanským.
Hned věk jsem byl vysván předaed. p Bmrtkou,

abych mlnvil k věcí. Ovšemjá jem si byl,pánové, sámdovře vědom, še nemluvímk vč.. vaší, poněvadž
vaší věcí jest útočiti na katuliokou církev a se
aměsňovati její zásady. Zato však jako katolík
mluvil jsem k napadané vóci naší. Když jsem se
dovoláva! svobodomyslnosti vašich stoupenců, byl
mi tedy vyměřen Čas sedmé minuí Jen prý stračně
a jasné! Taknařizoval p. předveda — po čtyř
hodinovém útočení na naše katolické zásady. A
k tomu všemu ještě jsem byl přerušován p. Smrtkon
a jinými pokrokář“ Shrual jsem tedyza takových
nepříznivých okolnosti váecko pouze ve dvě odpo
vědi. 1. Proč wlitelstvo stojí v prvých řadách v bojí

s nábošenstvíkatolickému? Protožemá dostatek
zcela prázdného času. Učí několik málo bodin
denoé a má vlastoé půl roka prázdniny.: Proto si
krátí divubý čes bojem proti nám. Na doklad,
jejš jste čádali, jsem uvedl, že znám pp. učitele,
kteří si krátí čas jízdou na automobilu (p. učitel
Smrtka z Vel. Čermé) a us motocyklu (p. učitel
Koláček 1 Týniště) a při tom že ještě hrají ko
panou — proti katol. efrikvi. — 2. Chtějí dojem
proti c'rkví odvrátili pozornost občanstva od ná
vrád. které podali somobémusněmu Ty jsou: svý
šení služedho, zkrácení doby ulušební, méně šáků
ve třídě, tedy více kol a učitelů atd. A tu m
utrhl povyk mesi pány učiteli. Patras jsem (al do

živého. — Ze jsem uhodl, doznal nepřímo sám p.
Smrtka, kdyš pravil, že občanstvo, které hlaec
valo svoroě pro resolucí, zajisté še také bade hla
sovati pro lepěí-sociální postavení učitelů, až bude
žádáno. — Nejsemčlověkom, který by jinému zí
viděl zlepšení postavení, ale vím, že popletnictvo
si dobře rozmyslí sáhnout: do kapsy ve prospěch
těch, kteří svého úřada zneožívají k protikajolickým
štvanicím. — Pau dr. Drtina opakoval věci. jež
obyčejně na svých scbůzích mluvil. Prý „kler'
kálové“ místo pěstování vědy vymitalí zlé dachy
Universitaí professor rozmasoval jedau historku
dobré půl bodioy, užívaje nechutných vtipů k po
barvení svých stoupenců. Dále mluvil o indexu, U
palování atd, zkrátka výbradně věcí, jež jsem četl
před 10 lety v Červánkách. Bexděky mí napadla,
že snad již tenkrát p. dr. Drtina své vědomosti
do Čerzénků ukládal anebo že jes toho listu teprve
čerpal. Pan prof. uváděl, že prý klerikálová brání
vědě« pokroku tím, že smažíse zabaviti spisy, které
otevírají lidu oči, uváděje také známou brožura
Wahbrmundovu. Pane professore, já jsem měl
chlapce učedníza, který si objednal spisek „Maž
a žena v manželství“ Já jsem spisek tea zmíně
nému chlapci odebral, tedy zkoafi:koval. Dle ná
bledu vašeho obmezoval jsem tedy tobo chlapce
ve „svobodném bádání“ Táži se vás: byl by spi
sek ten onomu chlapci prospěšný? A dálenepu
dobají se mnohé spisy a kniby zmíněnému spisku?
A nepodobá se mnohý člověk dospělý tomu chlapci
ještě nedospělému? Díle jste, páni poslanci, pra
vili: „Nechteme takové náboženství. My chceme
náboženství pravé, které je v nás samých,v našich
srdcích, náb ženství, které zpříjemňuje a okraů
luje život človéka “ Tedy zcela správně dle uči
telských novin, které napjaly: „Na nebi ani na
zemi není pro vás, lidé, jiného božství a jiných
bobův, nešli kterými s1mi jste nebo máte býti.“
(Dle učitelských movin jest člověk bohem, a dle
socialistických listů jest zase zvířetem, tedy je
vidět, že pravda bude nejsplš asi aprostřed.)
A dále píší učitelské noviny: „Není jiné věčnosti,
než kterou už prožíváte. Není j.ného náboženství,
nežli ofliti a okrušlovati život svůj“ Věrui těmto
zásadám, hledíte se dostat na křesla poslagecká
a ministerská, abyste mohli ažíti toho vašeho
náboženství a €o nejlépe okrášlit život avůj. Pak
8e, pánové, nedivte, že to vaše náboženství leckomu
se libí, pak se nedivte, že toto vaše nábožematví
tak se ujímá a že každý snaží se užíti tohoto
světského nebe a tobo vašeho boha, třeba oa úxor
drabého. Ale kam to povede? Pak se nedivle, že
toto vaše náboženství ujímá 80 v prré řadě mezi
vámi samými, kde učitelé denuncují besohledněučitele
(dle J. Metelky, člens zemské školní rady), aby
se zalíbíli těm pávům nahoře v domnění, je to
bude stapínek k postoupení, jímž by ee život lépe
okrášlil, Že k takovémuto náboženství aměřujete,
vysvítá z toho, že jste si odhlasovali resolaci sp
lečně s dgrárolky a jinými stranami tak zv. pokro
kovými, ve které se výslovně praví: „Žádáme
odstranéní nábošenství se školy“. Pak ovšem ni
stoopí náboženství vaše. Nechtéje věřit ani svým
očím."žádal jsam pana předsedajícího, aby dal
svlášť o tomto badu hlasovati, což pan předsedající
učinil a dodatek ten přijat vóemi hlasy až asi na
čtyři rozbodné našince, kteří se nebáli při opač
ném blasování blasovati se mnou proti. Teď sa
jisté pámí agrárníci mebudoutordit, še mejsoupro
vyloučení nábošenství se škol! Všdyl sito se avým
posl“p. uč. Trojanem a p. Kubcem.starostouz V.
Petrovic, který mimo agr. poslance p. učitele Trojana
učinil prohlášení, že jdou se všemi pokrokovými
straoami ruku v ruce, také odhlasovali. Takto
tedy sděloji aspoň něco z tobo, co mi říci nebylo
dopřáno na schůzi. Bylo předsednictvem ozná
meno, že účastníků va schůzi té bylo 700; když
někteří nechtěli věřiti, pravil jedem s pánů uči
telů: „Vědyťtjenom más učitelů je ma pět set při
tomno, tedy je to mošné“ Ta mi leprve ovšem
bylo zcela jasno, proč by «de sebe bystřejší opo
sice byla zcela marná. Pokrokové očitelstvo ovjem
nebude blasovati ssmo proti,sobě. — Martin Typit,
mistr kovářeký v Týaišti n. Orl.

Zahradní zábava v Kostele! p. Orl.
Katolická Jednota v Kostelci m. Orl. sa
bradní zábavu v neděli 21. června 1908 v sabradě
p. K. Marka v Široké ulici s kopeertem úplné
vojenské kapely plaku č. 42. za egebaího řízení
p. kapelníka. Další bohatý program tvalí : 1.Zpěvy:
a) Tomáš: „Na jaře.“ Smíšený sbor. b) Hrimelý:
„Za šera “ Sbor. ©) Pivoda: „Žofínský valšík.“
Smíšený sbor. d) Bonbela: „Zlatá pravidla šivota.“
Smíšený sbor. 2. Kuplety pánů a dam 3 Sploré
výstupy. 4. Tombola, loterie, pošta,řadové, ko
lové, národuí tance a mn j. Občerstveníobstsrá
dobře zásobený buffot. Začátek určité ve.8 hod,
Vstupné 90 hal. osoba. Za příznivého vočera sá
bava s koncertem potrvá do 11. bod. večer v za
bradě při lampiovorém osvětlení a obkostroji. P. T,
člesové a P. Ť.členky (P. T. členové s bicykly,
v ústrojích, P. T. členky v národních krojích)
shromáždí se určitě v půl 3. před Rebštejnem.
Podrobaý program obdrží každý na požádání u

voboja. V pádu nepříznivého počasí vše v Čepvenci.
Ablturionti Jitomyšliského gymua

sla « r. BSOD. pořádají sjezd svůj i svých
sp lažáků « lot 1845—1893. v Litomyšlive daseh
8. a © arpus t. r."Bližší pořad oznámí se zvláště,



Dotazy vyřídí a přihlášky přijímá V. V. Jeníček
v Čáslovi. o zastupují Fořdinaod Wolf,
e. k. bejtman auditor v Josefově, JUDr. Ant. Ferkl,
©. k. kpacipista při c. k. okres. hejtmanství v Plzní
a V. V. Jeníček, učitel s redaktor v Oáalavi.

Z Kout u Poděbrad. Den6.červnat. r.
zůstane památným pro katolickou obec sdejší. Po
čem jeme toužili, stalo so skatkem; njdp. biskup
královéhradecký zavítal aspoň na chvíli do naší
obce. Pan biskup rád nám vyhověl a přijel k nám
mezi své věrné katolíky, Obec oděla se, pokud
možno bylo, Ve slavnostní háv, aby důstojně uví
tala svého arcipastýře. který na cestě své visi
tačaí z Činěvsí přijel k nám v ponděli svatodušní
+ průvodu vys. důst. p. kanovaíka dra Soukupa a
dp. ceremonáře Hurácě spolu s místním naším
p. farářem L. Kalinou. U sochy sv. Jana Nep.
uvítán byl njdp. biskup veškerým obyvtelstrem
obce zdejší v čele se všemi člény obec. sastupi
telství, místní školní rady, slav. aborem hasičským,
veškerou mládeží školní sa vedení vlet, p. řídícího
J. Řeháka, řadou dražiček u přítomnosti hojných
účastníků z obcí okolních. Slovy upřímnými pro
mluvil ku vzácnému hosti zasloužilý starosta sdejší
p. J. Kout. Neméně upřímuě, zřejmě jsa dojat,
odpovídá njdp. biskup; těší jej ta výzdoba obce,
těší jej to nelíčené vítání. Slibuje pamětliv býti
obce, tak věrné mu oddané. Po krátké modlitbě,
vykonané uprostřed improvisovaného báje kolem
nádberně vyzdobené sochy sv. patrona, dal sobě
představiti jednotlivé sousedy, s nimiž promluvil.

Žehnaje pak všem, kráčí průvodem na koneo
obce a dojat přítulností všech, ještě jednou aé
kuje a v pohnutí zřejmém odjíždí. Zvláštního lesku
pobyta p. biskupa dodala přítomnost slovatného

p dvorního rady Salioha a vysoce důst. p. proboštaúvodního z Poděbrad, kteří do Kout ua cestě
3 Činěvsí zavítali. Njdp. biskup zastavil se i na
sdejším hřbitově, kdež dle daného slibu pomodlil
se za naše zemřelé. Zde pozornost jeho vzbudila
nádherná hrobka rodiny statkáře p. Víta Lazara.
Spola pochválil vzorný pořádek na hřbitově.
Dlouho a dlouho vzpomínati budeme s povděkem
pjdp. biskupa Doubravy a sa návštěvu jeho vo
láme srdečně: „Dlouho buď zdráv“

Ze Boběle. Vpondělí Svatodnění 8. června
rosloučil ae s námi náš milovaný duchovní správce
vidp. František Kašťák, nynější děkan v Ronově
nad Doubravkou, Želíme velice jeho odchodu ; všdyt
strácímevněm horlivéhokněze,pravéhobojovníka
pro víru a vlast. Působiv dvanáct a půl roku na
osadé naší, trávil v ustavičné ušlechtilé práci a
obětavé lásce pro duše sobě svěřené. A jak ranoho
dobrého vykona!, nemůžeme ani vypsati. O jeho
Činnosti svědčí náš farní chrám Páně, dříve tolik
chudičký, nyní tak krásně vyzdobený, všemi po
třebnými bohoalašebnými rouchy opatřený! O vldp.
děkana platí slova: „Hospodine, miloval jsem 0
krasu domuTvého a místo slávy přebývání Tvé!“
Založil Jednotu klanění se nejsvětější Svátosti.
Bohužel, že nedošla šlechetná anaha jeho všude
ohlasu a uznání. Leč om nepracoval pro odplatu
lidskou, alé z lásky k Bohu svému. Protož vzdá
váme Vám, veledůstojný pane, díky nejvroucnější
za všecku péči a lásku, přejíce Vám, aby Pán
Bah všemohoncí, který dává všem, byl odplatite
lem Vaším jak zde na zemi fak v životě věčném.
Přejeme mnoho zdraví a voláme: Na brzkou shle
daoon! Jedoota a spolek Marianský a Prokopský.

Z Úáslavě. Koncert, který pořádala řemosl
nicko-šivnostenské beseda ve prospěch povodní
postižených, netěšil se takové návštěvě, jaké by
byl šlechetný účel zasloužil. Místo čistého výtěžku
prý deficit, a to dosti značný. Patrno, že místo
ke koncertu volené našemu obecenstvu ge neza
mionvá. Ztratily totiž právovárečné lázně dávno
tu přitažlivost, které se těšily. Příčiny jsou ovšem
přemnohé. Vedle toho i obecenstvo naše zmlsané
koncerty kapel, jež dobyly sobě jména širokého,
těško lze získati pro vyslecboutí hudby vesnické,
byťinad ostatní podobné budby vynikající. Škoda
toho šlechetného úsilí. — Vážený ředitel .choru p.
učitel J. Bok resigaoval na svoje regenschoratví.
Jednak choroba, kčerou byl stižen, jedoak i „pří
zeň“ rozličných jeho „přátel“, bohužel prý i kol
legů a kollegyň donutila ho, aby se toho úřadu
vadal. Ve uvém působení snažil se, pokud poměry
zdejší dovolovaly, adršetí budbu církovní na tom
stapní, na jakém v okolních městech jest půěsto
váma. Že snad vždy nepodařilo se mu vše, jak by
ei tea neb onen byl přál, nebylo jeho vinou, ale
visou okolností, které byly nad jeho síly. Doufáme,
že snaby jeho budou spina uznány, až předávati
bude wrůj úřed novým rukám. — Padesátileté
narozeniny p. purkmistra a zemského poslance
JUDra Zimmra oslaveny byly všemi korporacomi,

ené jest předákem neb členem. Byť stál na potické půdě směru našemu ee vymykající, přeco
meobé vlastaosti jeho a práce sasluhují, abychom

„4 y věnovali ma čestnou vzpomínku. — Příeho
-Mim do Čáslavů mob cestujícím, vlakem projíždějí

elm stanici čásavakou, činí nemalé gaudium ná
maohradě sa sokolským letním ovičištém,blána

sbpds! písmem: „Budem dlášdit? — Ač'0 E informaci dodáváme, še jedná se
osobal komtroversi, která povstala v poslední
sesedání obecního sastapiteletva, v němš p. Skři
vánek,majiteldomůastarobníchmístv těebto
místech,žádal,obykamenemz náměstívyvoženým|

8

- : 4. Ja sn
vydlážděna byla tato ulice, a má žádost svou do
stal s mícta purkuistrovakého odpověď, že stane se
tak zbytkem kamene, který přebude při vydláš
děsí ulic v plánu určených. Přáli bychom všem
majitelům domů, stojících v blátivých ještě ulicích,
aby bylo těžkostem jejich odpomošenu. Ovšemže
posláblé finance města to tak hned nedovolí, a
proto asi také vbrzku tato na prknech veřejně
oblášené kyselost v pokoji a klidu skoněl. — Ma
turitní zkoušky na zdejším c. k. gymnasiu počnou
11.července sa předsednictví o.) ředitele s Něm.
Brodu p. Šteflička. Zkoušce podrobí se 18 abita
rientů.— |

Z Romora u Čáslavě. Dne 14. června
vystoupil u nás katolický apolek z Čáslavě po
bostinsky v divadelním představení. Dáván kus
„Zshycen proudem“| Jest to kus se Života, zalo
Šený kluboko na sociálaí otázce. Velmi trefač vy
jadřaje a vystihuje zbědované poměry společenské
nynější doby, které spočívají oa morálce bez Boba.
Souhra provedena precisně do všech nejmenších
podrobností vesměs všemi členy. Divili jeme Bo
neobyčejné rutinovanosti a elegantní lehkosti v po
hybech a v jednání. Velikou zéslobu sluší přičísti
vlp. Otak. Semerádovi, kaplanu z Čáslavě, který
kus cvičil. Všem ochotoíkům vzdáváme erdečný dík
a těšíme se, že nás zase brsy příjemně pobaví.
Čistý výnos lt. j. 2/0 korun, odevzdán mlstoímu
p. starostovi s podotknutím, aby jich použil na

kozené porodní letošní ve f+rnosti Ronovské.
pochvalou sluší podotknonti, že také náš milý

p. Hěský poslanec Fraat. Šabatu zaslal vstupné
dodivadla10K.—Vshledemkuzprávě,žebyp. po
Blanec Šabata při povýšení naší obce na město
ani prstem nebnul, jak bylo v čáslavském listě
problášeno, dovolujeme si podotknouti, že o po
výšení jednalo se už dloubo, ale akta ležela v mi
pisterstvu a teprve po vybídnutí sl. obecním vý
borem ivtervenoval p. posl. Šabata v ministerstva
a v 6 nedělích byla pak záletitost vyřízena. Tak
se to má dle pravdy ovšem té skutečné, nikoliv
čáslavské.

Z Míčeva. V posledním čase ozvala se
znova pokrokářsko-sociálně demokratická dušička
v pardubském orgáně a zle se pustila do sousedů,
vyčítajíc jim pití. Že se dotyčný dopisovatel ne
zarděl! Vždyť přece jest známo, že v pití by ani
jeden ze zdejších sorsedů nemobl s ním kouka
rovati a alkohol dodá mu Často takové kuráže, že

ani o rovolver nedbá. Ostatně vypije-li si který
koliv soused sklenici piva, také si na ni poctivé
vydělá a ji zaplatí. A to je hlavní. Jiný pije a
starost o placení ponechává hostinskéma Inu 00
je v tom asi také ten pokrok. K charakteristice
pokrokových a 8uc. dem. dopisovatelů slouží i to,
že když představený jejich je napomena, hrubě
odseknou a když pak, zemohe 8nimi ničeho svést,
u nadřízených úřadů si postěžuje — je dopunci
antem. Krásné nám to světlo vzchází na horách |

Volnoškolská resoluce v Kutné
Heře. Že skutečněna kutoohoraké sobůzi dne 7.
t. m. jednalo se o volnou školu, toho důkazem
jest resoluce té schůze, v níž se praví: „Škola
obecná jako ústav všenárodní musí býti vymaněne
ze všech úzkopraých vlivů byrokratických a cír
kovních a protože sobě přejeme. aby ve volné na
všecky strany škole vedi mládež k lepší budonc
nosti volný ači“el na základě vědy a morálky, jak
kulturní vývoj přítomné doby ukazuje, odsusujeme
8 rozhořčením klerikálaí úloky poslední doby na
svobodu učiteletva,“ Za součionosti p. posl. Švejka,
8 jeho soublasem přijata resoluce, dumáhající se
volné školy. Pan poslanec zajel tímto způsobem
hodné v levo, snad dále, nežli sám původné za
mýšlel. Nám pak jest to dokladem, že v nábožen
ském ohledu k poslancům agrární strany žádné
důvěry míti nemůžeme.

Z Kutnohorska. Katnohorskéextempore
poslance na říšskou rade snad přece otřese konečné
svědomím moobých ješté váhavých katolíků. Aspoň
způsobila zpráva o kutnohorské schůzi na mno
bých místech silné rozechvění a četní katolíci li
tají, že odevzdali blesu svého muži, který takovým
způsobem dovolil si je udeřiti v tvář, Domnívá se
patra, že katolíci všecko snesou 8 že včas potřeby
zachrání bo jeho přátelé z řad ovangeliků, jimž
Je dobrým přítelem a jejich věrným přísluhovatelem.
I agrárníci nemohou pochopiti, že jejich předák
tak náhle barví se ze zelena na krvavo a v poze
robeapierovské kasá si rukávy na katoliky a na
duchovní, z oichž přemrozí zachraňovali mu svým
vlivem mandát proti sociálním demokratům. Ostatně
prý takové skoky v přesvědčení nejsou u tohoto
sástupce lidu nic nového. Ukázal to a ukazuje
to stále, tak že ve vlastní obci mají ho ué až po
krk a ti přece uvajího s hodně blízka a v ne
dbalkách. Jest potřebí, aby všichni vážní pracovníci
katoličtí se probadíli a pak se může státi, še p.
poslanec hopae besky z vysoka a že ho od znač
nébo úrazu ani „peřina“ nezachrání. Nuže chutě
k dílu, něme se od jiných atran. Sociální demo
kraté a oárodal dělaici nedělí co neděli pořádají
schůze na venkově a mají již rozestřenou celou
síť organisaci a katolíci apéti nepřestanou?

v kursv Přepyších.Dno14.
června odbýrána byla první část. Pozdařilém
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řilé pre různých částí těla včelího, které
sám p.M. zhotovil a ješ v drobnobledu500x -.
byly zvětšeny, každého účastuíka neobyčejně za
jimaly. Po probrané látoe theoretické odebrali
jeme se ns včalín p. K. Za podívanou stojí teato
včelín. Tak pěkně zařízený a v tak vzorném po

Mdku jsem včelnícižádnou neviděl. Již samo matona zahradě je srovaa ideální pro včeličky. Pan K.
mi odpustí tuto chválu, neboť nikterak nepřeháním,
Kašdý účastaík kursu značné rozšíří vědomostí své
o včelaření. Jet p. K. theoretik a praktik na slovo
vzatý a v obojím málokdo se mu vyrovná. Pak

tom tak jednodachý a snadný, že jde vše jako
hračkou. Kdo chceš se naučit moderně včelařití,
kdo ehlédnouti chceš moderně a při tom jednoduše
sařízený včelín, přijď a věru litovati nebudeš! Na
budeš nové chuti a zvětšené lásky k svým včelič
kám. Příští kors odbýván bade 29. června. Jed
nati se bude mezi jiným o obovu mstek, v kte
réměto chovu jest p. Králíček specialistou. —
Účastaík kuran.

Volná myšlenka v Jilemuiel. Volní
myslitelé svolali u nás due 14. června veřejnou
echůzi, na které mluvil „„ posledních útocích kle
rikálů na školu a učitelstvo“ dr. Bartošek, re
daktor „Volné školy.“ V řeči asi 1 hod. trvající
líčil, že největší nepřátelé školy a učitelů jsou
biskupové a kněží, kteří pracují o to, aby ná
vštěva Školy zvlášté na venkově byla snížena, aby
dítky nenabyly všeobecného vzdělání a oni tak
hloupým lidem mohli vládovuti. Učitel a kněz
nemohou spola ve škole jako dva extrémy vyučo
vati a proto kněz, který učitele „ujařmuje“, ano
svým vlivem i místa zbavuje, musí ze úkoly ven,
aby se dítky mohly volně vzdělávati. Za svou řnč
oklidil od ořítomných sociálních demokratů, jichá
sde bylo hojně z Víchové, Sytové a Hájů, ano až
ze Semil, veliký potlesk, kterého se i slečny uči
telky, jichž jména prozatím neuvádíme akteré na
přímluvu pana děkana u nás místa dostaly, zá
častvily. Z přítomných kuěší přišel ku slovu to
liko vdp. Konečný, který ze stanoviska legálního
věcně a stručně objasnil, jak malou moc mají bi
skupové a knéží n= školy; domněle pronásledo
vaní učitelé byli nikoli vlivem kněžským avých
míst zbavení, nýbrž probřešili se juk proti zá
konem předepsané přísaze, tak i proti základním
školním zákonům. Proti těmto věcným důkazům,
cítíce 8e poraženými, vyvolali soc. demokraté
hlačnou bouti, při níž se zvláště vyznamenal pro
"padlý řísský i zemský poslanec Kulička ze Semil,
který při líčení affairy Wabrmandovy pološil na
stůl před pana c. k. komiasaře v Německu tiště
Dou a U nás žapovězenon brožurka Wabrmandovu.
Dp. Konečný osvědčil v obranné řečí své nadání,
v boji obratnost, v důkazech pádnost a přesvěd
čivost, zvláště p. Kulička, který mu stále do fotí
skákal, několikráte zpražil, což však tohoto ne
odstrašilo, odvážil se tvrdit: docela, knéží že káží,
kdo poruší přísahu, že masí do roka umřít. Dp.
Konečný bo za to odbyl, aby se nančil dříve
„věřím v Boha“ a 8 takovými klepy aby naň ne
cbodil. Pro strašný řev nemobil své výklady dp.
Konečný dokončiti a musel se vzdáti slovu, načež
přítomný dp. farář ze Mříčné vyzval katolíky, aby
schůzi opustili. což se ihned stalo. Volná my
Šlenka žádá volnost jen pro sebe.

Z hospodářského ruchu na Choté
beřsku. Doe 8. června odpoledne v Chotěboři
byla valná hromada hospodářského spolku. Bylo
přítomno přes tři sta členů. Volilo jich 243, 100
Členů se nedostavilo. Zvoleni byli: předsedou p.
t. Vaněk, starosta z Příbramě, [. imístopředsedou
8. Průša, rolníkz Vepříkova, II. místopředsedou p.
Cimpl, starosta z Hluboké, jednatelem p farář
Vlček, pokladníkem p. učitel Vlk. Členové výboru:
Adam, starosta z Cachotina a poslanec, Beneš,
starosta z Počátek, Drápalík, starosta z Oudav,
Jelínek, rolník ze Lbůty, Lang, rolník ze Sedle
tina, Hůbelbauer, starosta ze Střížova, Mejstřík,
rolník z Ostrušna. Před volbamipředaášelp. posl.
Adam o zemském pojišťování, p. farář Viček o
obílním skladišti okresním. Přijata byla resolace,
vyblzející poslance, aby se přičinili o uzákonění
zemské pojišťovny. Přijat návrh, aby čtyři rolníci
byli vysláni prohlédnouti nejbližší obilní dvě ekla
diště, ježto ku přípravám může se přikročiti jen
tehdy, až věc bude všestranně prozkoumána, aby
pak před rolnictvo moblo se přijíti s určitými
návrhy. Poté jednáno o změněstanov, které» pří
sluánými doplňky zaslány byly k c. k. mlatodrži
telatví.

Poučování haalčů pokrokovým u
čitelem v Pohoři. (Oposděno.)Dne31. května
uspořádal sbor dobrovolných basíčů v Pohoří o
slavu na památku svého třicetiletého trrání. Do

poledne po uvítání Bratských jednot basičskýchkonány slavné služby Boší v místním kostelíku.
Po společném obědě nastoupen pak ke 2 hodině

do parku proti obec. hostinci, Zde pam
velitel místního sboru, pvítav ješté jednou veškeré
přítomné, nastínil stračně důležité události od sa
Jošení sboru a vspomenuv vděčně zasloutilých
členů sboru, udělil slovo olavnostolmu řečaíka p.
řid. učiteli J. Pilaámu s DololRorně. Tentfi
ujavseslova,vylíčilúčels blahodársosčinnostčas
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nejednou jako by tepomněl, při jaké slavností
mluví, k jaké řeči byl pozván; skrátka pokusil se
vněsti několik papreků do naší „tmy“. Uhnul ma

politické, jako bychom při nedávných volbách
dost různých strannických řečí neslyšeli. Pan ří
dící tedy musil vnášetí svoje ubohé pokrokářské
nápady k zbytečnému roztrpčení i k ulavnosti té,
která měla vzájemnost utužovati a nikoli rospty
lovati. Pan řídící nštědřil zde přítomným basičům
katolického přesvědčení kopanec, tka: „V českém
národě mohl potom teprv zkvétati pokrok a vzdě
lání, když vymeněna Škola z vlivu a roky kleri
kalismu.“ Myelí-li pokrokátský pedagog že dějin
českých neznáme, jest ua velikém omylu. Pane
řídicí, vy přece máte věděti velmi dobře, že právě
v době katolické za Karla IV. založena universita
pražská s peněz Karlových a s peněz kněžetva;
máte věděti, jak Palacký chválí znamenitou kul
tursí činnost klášterů, co všecko za Karla nád
berného postaveno, vytvořeno, vymalováno. Jen
v samé Praze v'ďobě „klerikální“, předhusitské,
bylo 25 veřejných škol, které šířily vzdělání velmi
dobře. A když „vymanéna škole z ruky klerika
liemu“, tu husité jmění university rozebrali, tak
že pak aniversita s několika obmezenými a bídné
placenými professory byla cisině pro posměch.
Ano, šířil ae „pokrok“. Cepy a ohač táborské
burbarsky ničily to, co „klerikál“ Karel s největší
pílí etavěl. Pobořeu i staroslavný Vyšehrad; do
Karlštejna, nejkrásnějšího to hradu středníEvropy,
vymršťovalihusité dle adělení Palackého sta soudků
smradu — spad aby ukázali, jak ge jim umělecký
odkaz Otce vlasti líbí. — Ale vy jste řekl ještě
něco horšího. Odvážil jste se zlehějti památku
vsnešeného Otce vlasti tím, že jste podle vzoru

dyla porobačeského lidu nejvíceutušena. Pro vás
tedy neplatí slova dra Kalouska, Tomka a Palac
kého, kteří svorně prohlašají, jak Otec vlasti zmu=
žile bájil práva selská proti spapné šlechtě, jak
hleděl sedláky vymaniti z absolutiamu patronátních
soudů, jak tenkrát selské hromady bylypostrachem
šlechty. Vy jste podle věebo „studoval“ dějiny
robotypodlepředmlavyk agrárnickémuprogramu,
kde vo též nachází nestydatá "pomluva Karla IV.,
která jest troufalým kopancem historické vědy. To
jste měl dle spravedlnosti říci, že akutečnou po
robu přinesli lídu teprve šlechtici husitští a pro
testantátí, kteří, obobativše se zkonfiskovanýmjmě
ním duchovenským, nevěděli, co pýchou dělati. —
Také jsme od vás musilí slyšeti hájení „pokrokové“
Francie —a to na hasičekéslavnosti! To jste ne
pověděl, že dle zpráv samého pokrokového tisku
nyní dělnický lid tam je přímo zoufalý nad vys
savačstvím a bezcitnosti bohatých radikálů, kteří
jmění církevní zkonfiskovali. Proč jete, opatrníku,
nepověděl, jakými dobrodinci rolnictva jsou židov
ští bursiái a ti socialisté, kteří na trzích roska
zovali obodým selkám, zač mají prodávati máslo?
Tenhle pán psk má učíti dějinám českou katolic
kou mládež! koztrpčení proti jeho nespravedlivé
řeči bylo veliké. Může býti rád, že my katolíci
jsme snášelivější než pokrokoví očitelé, kteří si
osobují nad našimi dětmi tak veliká práva. Vždyť
jejich list „Čes. Učitel“ docela nepřiznáral práva
rodičům, aby směli vštěpovati náboženství do duší
svých dítek. Pak prý štveme my „klerikálové“!
— Hasičové čeští vítají do svého středu každého
člověka dobré vůle, ať jiš má jakékoli přesvěd
"čení; leč nechtějí, aby stranaické dráždění přešlo
i do sborů. Vyjste jako pozvaný host zneužil dů
věry valné většiny hasičstva. Prodával jste zboší,
které u vás objednáno od sboru nebylo. — Jinak
slavnost vydařila se překrásně, Věichní hosté byli
spokojeni, že bylo o ué levně a vzorně postaráno;
počasí bylo překrásné. Jen ta řeč, která měla
vzbuditi nadšení a avornost, rozladila. Podruhé
budeme ovšem opatrnější. Dik všecbněm, kteří se
0 zdar s pečlivou námahou starali! — Jeden hasič.

Různé zprávy.
Wahrmund jmenován profesorem círk.

práva na něm. universitě pražské. Vzplane u nás
rogčilení téže formy jako v Tyrolsku? Nejlepší
cesta tato: dokázati věcně a přesnězúmysloé
protivědecké přemety Wabrmandovy a příslušné
memorandum předložiti na kompetentním místě
8 dotazem, jak navědčený z vědecké nepoctivosti a
znenžívání vědy k strannické politice může býti
jmenován učitelem vysokého učení. Tot cesta mej
důstojnější, která slibuje výsledek nejjistější. Mo
hou proti ní sami pokrokáři protestovati?

Bej posnaňských Poláků o rodnou
půdu věru vsbuzoje podiv. Na jedné straně bez
ohledná praská osidlovací komise 8 kapitálem na
900 milionů marek, na druhé pak straně vlaste
pečtí Poláci s hratkou 16 mil., boj obra s trpaalí
kem, na život a ne smrt. Polské parcelační banky
v Posnaní v nepatrnosti avó vzepřely se směle
stomillionovým fondům osidlovací komise, nedah
$e ve všem. proským úřadům, ahle, vboji o půdu

vítěši(jk, žepřnatek polsképůdy v mi
bulých 10 Jetedb: činil přes 40.000 há 1 -osldlováct
komise + posledví době z polských rukou již více:

vláda praská
(moe d fyvlust

polskou vstoupili nejdříve ústavy šlechtické. Když
však postup Šlechty zdál te býti většině
příliš zdloubavý, příspěchali na bojišté ústevy
městských podnikatelů, kněšstvo pak se svými
ústavy selskými súčastnílo se Čloné boje teprv
od té doby, kdy národ počal se udivené tázat:
proč vzdaluje 86 vlastně kočz boje o půdu, kněz,
jenž naši půdu, naše venkovské poměry nejlépe
sná? — Zde patrně viděti, že penize nejsou
všechno, že shoubný vliv kapitalismu dá se pře
moci něčím jiným, totiž organisací utiskovaných.
Poláci podali nám příklad, jak velikou moe před
stavoje při krajní obětavosti a bezobledném vy
užití j kapitál sebe menší.

Jubilejní průvod ve Vídmi konalse
v pátek zu účastenství asi 12.000 osob. Průvod
trval tři hodiny, po kteroužto dobu císař atál a
živě odpovídal na pozdravy. Slované byli při prů
vodu velmi slabě zastoupeni s ohledem na ně
mecko-nacionální zařivost. A k Slovanům, kteří
se průvodu zúčastnili, zachovalo se slavnostní ko
mité nešetra: a beztaktně. Na př. když Ruslni a
Dalmatinci přijeli do Vídně, nikdo 8e o mě ne
staral, tak že poslanci se jích museli ujat, aby
dostali sepoň bídné noclehy a skrovné zaopatření.
Pořadatelstvo průvodu ale také pohořelo. To po
čítalo na veliký zisk. ale bude míti deficit asi
téměř na půl milionu K. Neprodalo se přes 40.000
lístků pro diváky na tribunách, zvláště těch, jež
se měly prodati za 6 K. Zaznamenati sluší, že
dvě stě Romunů, kteří přišli do Vídně na jubi
lejní průvod, navštívili takó hrobku císařskou, kdež
ověnčili rakev zesnulé císsřovny Alžběty — jediní,
kteří si vzpomněli. Loyálof Vídeňáci — zapomněli,

Zvýšení lihové daně a úprava údělů
zemským fondům jsou nové osnovy zákonů,
které náš finanční ministr předložil posl. sněmovně,
Dosud ekládaly se úděly zemím se dvou položek:
L. účast na výnosu daně lihové ve výší 20 K na
1 bl, coš činilo 192 mil. kor. ročně; 2. dotace
z výnosu přímých daní osobních. Dosud tato do
tace kolísala dle výše výnosu a činila r. 1907
K 1267 mil. Úděly zemím z lihové daně budou
nyní zvýšeny tak, že zemím připadne z celkové
daně 140 K 50 K, čili 3872“/, celého výnosu.
V r. 1909 činil by tento podíl zemím asi 463 mil.
koron a tato suma stoupala by vzrůstem konsumu
lihu. Ale právě země kultornější mají konsam
lihu, totiž kořalky malý, tak že některé země budou
míti úděly větší, než obnáší scbodek jich financí,
budou míti přebytels, kdežto ku př. Čechám zůsta
ne schodek asi 10 mil., který vyžadovati bode
nové úbrady; tak na př. Čechy obdrší v r. 1909 z
výnosu lihové daně 89 mil. a Halič 16:4 mil. kor.
Tím jasoě se ukazuje, že ozdravění zem. financi
nebude takto provedeno. Dle drahé položky údělů
s výnosn přímých daní osobních stanoví se určitý
obnos 7-34 mil. kor.. který bnde v každém roce
stoupati o 2'59/,, Celkem obdrží země r. 1909
583-7mil. kor., kdežto v r. 1907 činily úděly 31:7
mil. kor. Zlepšení činí tedy pouze 22 mil. kor.,
z čehož připadá na Čechy jen asi 43 mil korun.
Vedle toho stanoví se v zákoně pevné levy s
realních daní, které jiš dávno dosáhly susximální
přípustné výše. Slevy pozemkové daně stanoví se
pevně na 15"/, takže tato daň číní nyní 1939,
s čistého výnosu. Slevy s domovnídaně činí 12,9,
Změna tím není učiněna žádná, poušže bude třeba
zvýšiti přirážky zemské a obecní, aby finance
těchto korporací neutrpěly újmy.

Duchovní ovičení ma Velehradě.
Jako minulá léta tak i lotos budon se zde konati
duch. cvičení tímto pořádkem: Pro paní a panny
od 16. července večer do 19. ráno. Kněžské od
B. arpna večer do 7. ráno. Učitelské od 17. srpna
večer do 21. ráno. Pro studující středních škol 2
nejv. tříd od 24. srpna večer do 28. ráno. Pro
intelligenty akademické od 31. srpna do 4. září
ráno. Kdo se jich hodlá zúčastniti, přihlas se
koregp. lístkem na adresu: „Kolej Tovaryšstva
Ježíšova“ na Velehradě.

Vypušténí jezera Fucinského jest
největší meliorací italskou a jednou + největších
meliorací evropských vůbec. Vypuštění dal pro
vésti kníže Torlonis. Jezero to leží 670 metrů
v Apenninách nad mořem na úpatí Abruzz, kolem
obklopeno horami. O odvodoění jezera pokusil 80
kníže Alex. Torlonia jiš v roce 1854 a odvodnil
plochu, na níž stálo vody 18 metrů, tunelem 7 km
dlovbým, vedeným břbetem horskýmdo řeky Livry.
Za 10 let bylo odvodnění celé ukončeno nákladem
80 mil. lir. Rozloha jezera jest 14,005.9029 m'.
Kolem jezera a po jezeře zalošil kníže Torlonia
stoky 285 km dlouhé. Vypuštěním jezera aískáno
14.009 ha úrodné půdy hluboké, bělavé, slinité
a tak úrodné, že 8e tu sklidilo až i 40—50 bl
pšenice, 150.000 hl bramborů a 60—70 bl kuku
řice po 1 ha.

Vynálesy českého železničního zří
zemce. Jan Jaroš, konduktér stát. drah na Král.
Vinohradech, vynalezl nový systém nedobytaého
zámku, automatickou podlošku k zadržování želez
ničních vozů. a mobilisační hodiny, jimié i na ne
ssámé (rati strojvůdce jest okamšitě informován
aspř: o vpádu,stoupání trati, zatáčkách, o počtu

Komenský
Vorovkově „Stiltstice“ jest také citát z Komenského

školy dobře zřízené). Mimo jiná se tam praví:
„Především sebe, své práce i zdar dáků Bohu ©
nejhlubší pokoře poroučejte. . . Když konají se
k Bobu modlitby veřejné neb soukromé, učitelové
hleďte, aby se konaly nejínak, než s náboženským
vsezřením a 8 myslí povznosenou k Bohu; kašdvu
neděli veřejné pobožnosti vějchai obcajte, každý
6e svými žáky na svém místě.“ — Kdyby Komenský
stal se nyní inspektorem, byl by ve „Věštníku“
vykřičen za nejhoršího klerikála.

Nevelníci ua české technice brněn
ské. Brněn. „Hlas“ píše: „Jak pokrobářští čeští
technikové, kteří v minolé schůzi odblasovali stávku
Da České brněnské technice, jeou národně uvědo
měli, o tom poučí každého tento obrázek: Se
studenty mluví buršák s německé techiky —
ovšem že německy a štve ku stávce. Jeden český
student žádá nějaké vysvětlivky na něm, ovšem
že zase německy s omlouvá 88, že mu to nemůže
Hei tak, jak by si přál, poněvadž špatoě umí
německy. Buršák blabovoloě usměje na Českéotra
ky a dovoluje Čecháčkovi mlaviti česky. Není toto
větší škandál pro nás Čechy než celá aféra Wahr
mundova? Vakutko, brzy vejde v pořekadlorčení:
Pokrokář jako poleno“.

Rychlost vlaštovčína letu. Jistý chc
vatel drůbeže v Antverpách vybral s bnísda vlaš
tovku a poslal ji 8 peštovními boluby svému pří
teli do Compiegnu u Paříže, který je i a vlaštovkou
o čtvrt na osm ráno vypastil. Holubi nejprv
kroužili ve vzduchu, vlaštovička dala se však ihned

k severu a již v 8 bodin 23 minut seděla opět
v hnízdě v Antverpách. Urazila tedy 955 km zs
hodinu a 8 minut, čili vletěla aa hodinu 901 km
a za minutu 3965 m, což je rychlost přímo ne
úvěřitelná.

Drahá hříbata. Velkostatkář bap. A.
Baltazsí v Napajedlích na Moravě znám jeat cho.
vem čistokrevného koňatva. Hřebčinec jeho bývá
často cílem obdivovatelů i koupěchtivých Prodej
jednoročních Čistokrevních hříbat dne ©. června
vynesl majiteli okrouhle 255.000 K. Prodáno celkem
31 hříbat, znichž nejdražší koupil baron Rotbšild
za 51.200 K, baron Spripger za40 000 K a 32.000
korun. Nejlacinější bylo za 200 K.

Upozerměmí. Již druhé pololetí chýlí se
ke konci, ale mnozí pp. odběratelé dosud nevy
rovnali předplatné ami za první. Proto žádáme
enažně, aby nám bylo ušetřeno upomínání včas
vým zasléním doplatkův i předplatného.

Díkůvzdání,
Obchodníci a živnostníci ve třídě Jiříkově a

v ulic: Pražeké brány + Hradci Králové vzdáva
tímto všem pp. členům obecního zastupitelstva král.
věrného města Hradce Králové upřímný a co nejerdcě
nější dík 2a to, že ve schůzi obecního zastupitelstva
dne 15. £.1. kouané v jejich tědkém postavení60 jich
blahovolně ujali a pro zřízení provisorního mostu po
blíš mostu atarého hlasovali.

(Následuje 80 podpisů.)

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 13. června 1908. 1nl

plsnjceK 17-30—17:80,StaK13-30—14:40,jedae
BeK 9'00—10-90, prosa K00-00—00*00,vibvo K 13:40
až 1400, hrachu K 35-00—36*00,ovsa K 7:00— 760
čočky K 8000 aš 3200, jahel K 20'00—323'00, krap K
18-00—20'00, bramborů K 2-40—3'90, 1 hl jetelového
semene červeného K 000-00—000-—, raekého K 00000.
1 hl. jetelovéhosemínka bíléhoK 00:00—00—,
máku K 30:00—31'00, Ind. semene K 00:00—0000, 100
kg žitných otrab K 18-00—15'00, 100 kg pšeničných
otrab 14'00—17-00, 1 kg másla čeretrého K 3-60
až 280, 1 kg másla převařenéhoK 4-80—0000,
1 kg sádla vepřového K 160 — 192, 1 kg traroba
C36—0840, 1 vejoe K0-06 —906, 1 kopa oerele K 0000
aš0000,1 kopapetrželeK000—0-00,1 kopakapusty
K 6:00— 6-60, 1 kgolbule nové 0050, 1 kopa drobné
Seleniny K 0'80—1'60, 1 pytel mrkve K-0:80—1-20,
1 kopa salátu K. 080 — 160, 1 beka švestek
K 0:0—0", 1 hl jablek K v0.00—00.00. Na týd. obilaí
trh v Hradci Králové dne 13. června 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: půenice 110 hektol., šita
248 ječmene 6, oves 201, prosa O0, vikve 0, hra
chu 0, čočky 0, jahel 00, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máku 2. — 2) Zeleniny:
petržele—kop, okurek00kop, kapasty00kop, cibule
80 pytlů, drob. zeleniny 120 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 156 hl, salátu 400 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrašek 00 hl, švestek beček 0. — 4) Drob.

n: vepřů16kusů, podsvinčat414 kusů, kůnlata .

příštího čísla, Prosíme
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Biskupská knihtiskárna,Založeno roku 1836.

SUEBSICRIPCE
na 5000akcií čtvrté emise

Záložního úvěrního ústavu v Hradci Král.
po K 400 — jmenovité hodnoty v úhraném obnosu K 2,000.000'—.

Mimořádná valná hromada našich pánů akcionářů ze dne 13. června 1908 usnesla se na zvýšení akciovéhokapitálu
z dosavadních K 4,000.000-—na IX 68,000 000-—

vydáním 5000 kusů nových plně splacených akcií na majitele znějících po K 400— jmenovité hodnoty.
Usnesení toto bylo c. k. ministerstvem vnitra ve srozumění s c. k. ministerstvem financí výnosem ze dne 13. června 1906

č. 25609 schváleno.

Dle $ 7. stanov banky majitelé ste akolí přední práro ma mové aleje, připadnetedy na dvě akelo staré jedna
akejenová. —Ala, Xtaé Bobuěnudosarnězimípányčholožáříjevvzity, bedot dle-výsledkyvaběkěln oztáá jeupisovatelům — noakclonářům,

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové nabízí tímto: 

1. Dosavadnímpp. akcionářům tyto akcieku převzetíza kurs 430-— za každou novou akoli Jmenov.hodnoty K 400-— s nárokem na zisk od 1. ledna 1909.
2. Pp. upisovatelůmneakoionářům za K 440'— za jednu novou akcii jmen. hodnoty K 400'— a nárokemna

zisk od 1. ledna 1900 (přesné přidělení kusů provede se teprve po skončené subskripci) za následujících podmínek:

a) Upisování akcií nových koná se zvláštní upisovací přihláškouod 20, června 1908 do 31. červones 1900 proti předložení
akcií starýchbez kuponovýcharchů u pokladen ogmtrály v Krče Králové, filiálky v Somíloch, dále u pokladen Ústřední banky

vPraze aŽivnostenskébanky pro ÚochyaMorava vPrase.
Staré akcie budou při předložení okolkovány a ihned vráceny.

b) Při upisování musí býti složeno na každou upsanou akcii E 180'— u akcionářů, E IM — u neakcionářů hotově jako zál
c)BruhásplátkaobnosemK156"—na každouakcii musíbýti splacenade 90.září1908.
d) Třetí splátka obnosem IK 1$0-— na každou akcii musí býti zapravena de 16. prosluoo 1900.
Jinak ponecháno každému upisovateli úplně na vůli aložiti i celý obnosnajednou.
Veškeré obnosy aložemé na nové akcie záročí banka ode dne složení až do 31. prosince 1908 úrokám 4%, pa.

, Na vykonanédpáy obdrží páni upisovatelé prozatímní potvrzenky a po 31. prosinci 1908úplné tování.

Nové akcie budou vydány pp. akcionářůmpočátkem roku 1909 aprolů navrácení všech stvrzeneko P nVADĚCÍre Jestli byisovatelpo aložaníprvní aplátky další řodepamnýchIhůtách vplačený-obnos reseevního fondu
Záložníhodvěrnho ústava vHradní Krále neryknoaů,propadá op " :

V HRADCI KRÁLOVÉ, v červnu 1908. >
Gprávní rada

O KNAV SR ANÍO
Majitel: Polišcké douinérotiskové v rad Králorý, — TyderatlazodpovědnýrydaktorAadepimPochmen.—Token bak. kalhtskároy,v HradníKr

„WeM



Příloha
Kulturní hlídka.

Taky klerikální učitelé? Jestižehraje
očitel v katolickém kostele ná verbany, ba jestli
že jen taktně společensky chová se ke katolické
mu knězi, olakují ho pokrokářské listy temnuu
klerikální barvou. — V čísle 11. evaogelických
„Hlasů ze Siona“ vzdává preabyteratvo sboru kroup
ského vroucí díky za služby, které sbura proká
sali v době jebo osiřelosti jak evmog. faráři tak
učitelé. Uvádíme £ poděkování tyto řádky: „Pro
jev vřelých díků platí též panu uč. Brtkovi, který
pocelý čas administrace .s ochotou a zdarma před
čítal kásání v chrámu Páně krounském v nedělích,
kdy p. administrator nedojížděl. Když pak tento
nás v době prázdnin opustil, řídili laskavě služby
Boží p. Hdící Michelka z Pusté Kamenice a řídící

„ Chslupoik z Rychnova. Pán račiž sám všem
Bojné odplatiti, my pak srdečně všem děkujíce,
toho všebo dobrého, jež sboru našemu prokázali,
pamětliví budeme a vděčnými vědy zůstati chceme.“
— Evangelický lid, jak patrno, cítí vřelou lásku
k učitelům těm, kteří se za jeho náboženství ne
stydí, naopak přesvědčení náboženské utvrzají. A
takový učitel rozhodně zaslouží více úcty než fa
natik, který se cypicky každé positivní víře po
emívá a hledí neplniti srdce pokojná jízlivostí.—
Leč pardon! Co těm učitelům řekne „Čes. Učitel“?
Vyblásí nad nimi také pokrokovou klatbu? Coby
jen řekl tomu organisovanému učiteli, který by
docela vykonával katolické církevní obřady?

Byl Berthelot materialista? „Živa“v č.
5. píše: „Tisk svobody myšlení líčil civilní pobřeb
Berthelotův jako triemf bezbožetví a materialismu,
tisk katolický bájil chemika, že v Boha věřil.
Taine agnostik a Littré positivista volali kněze
ke smrtelnéposteli, Vicktor Hugo, jenž věřilv Boba
a v nesmrtelnost doše, odmítl pohřeb s průvodem
kněží. Svatý Augustin prodělal léta příkrého vý:
voje, nelze upříti, že i chemik Berthelot měl svá
léta nábožensky vývojová, vždyt přemýšlel a ne
bral psané prostě jako zákon. Od let lyceálných
do vysokého stáří a slávy vynálezce všude B. chá
pal se příležitosti, aby hlásal: za pravdou, krás
nem, dobrem a humanitou existuje suverenní re
úlnost, v níž sídlí onen ideál, totiž Bůh, střed a
jednota tajemná, lidským rozumem neproniknutelná
a jemu nepřístapná, k níž eměřuje všechen řád
světový! Bortbelot bájil vždy vysoký význam křes
fanství u vývoji člověčenstva.“

Praktický výsledek horování pro slo
vanskon vzájemnost a národohospodářské
osvobození. Frázena frázi. A čím ryčněji fráze
placených demagagů hlaholí, tím více rozum spí.
Tisíce „vzdělavacích schůzí“ uspořádali naši od
půrei v době volební; a po volbách následovala
sta schůzí jiných, Tu by se někdo snad domn.val,
že taková veliká škola dala lidu vzdělání přímo
akademické. — Zatím však vidíme, že místo plodné,
užitečné práce nadávky na české kutolietvo 88 0
zývají stále houfněji. Tak snad bude přinucena
Vídeň, aby před námi sklonila svoji pyšnou blaval?

Celý fetěr akademických rozprav o utužení
vzájemnosti slovanské. A zatím ee rozbíjí bezo
bledně sama vzájemnost národa českého sarovými
útoky na svobodu českých katolíků. Nebylo by
dobře, aby předem bylo postaráno o postup vzá
jemnosti v české domácnosti? Teprve pak, až 80
udělá pořádek doma, vyjděte pevnou nohou na
táčky do sousedních slovanských zemí. A my
slíte-li, že jest hotovou natností, abyste „v zájma
aároda“ za pomoci německých židů přitiskli „kle
rikály“ české až k zemi, pak vy, pokrokoví lidé,
aspoá sami sobě tak hrubě aenadávejte! Který
Jiný slovanský národ při tak brubých vašich rvač
kacu bude s radostí navštěvovat vaši domácnost?

Dlouhé články sepsány o sjezdu slovanského
obchodniciva. Jásavé vítání slovanských hostí,
ovace, veliké pohnutí! A pod lesklou slupkou —
prázdnota. Národohospodářské osvobození, zvele
bení obchodaleh styků slovanských! Co Be už
věecko o tom napsalo! Ale Poláci přece právě
proto přibyli do Prahy, aby konečně se stala ú
rada, jsk' od nadšení a od slov se má přejíti ke
skutkům, věděli, že všecka paráda, jež za pří
chodu jejich schystána, jest věcí vedlejší.

Začalo se tedy pracovati. Obrovská Praba
měle dokásati, jak si váží poučení odborných
snaleů polských. Bystrý polský pracovník Ols
sewski "přednášel o praktických prostředcích
k bospodářskému oblížení se průmyslu českého
s polským. Kdo neví, jak uboze jest naše obe
censtvo vysbrojeno demagogy k zápasům nejdůle
šitějším, domníval by se, še příjdou celé davy
vyslechnout přednášku tolik důležitou. Ale ach!
Právě velice nadšení přátelé slovanského sblížení

nejněím dílem umějí daleko lépe německy nešpolsky. Málokdo z nich aspoň trochu polsky ro
sumí, ač pro Čecha učení se polskému jasyku jest
hotovou zábevon. A pak! Byli věcí „důlošitější.“
Jak jen vykobst rozkaz židovské „Nene Freie
Prease“, aby Wahrmuad odešel s boje jako do

vítěz? Jak i ty „drsé“ ky,
kteří vo k svýmlidskýmprávůmhlásí? Jakzná

tilnit české akademiky, kteří se chtéjí na univer
sitě dále učiti? Dle tobo také dopadla účast os
přednášce p. Olezewského Dostavilo se dle zprávy
pokrokového „Přehled“ dobře počítaných čtyřicet
lidí, mezi nimiž bylo ostatně asi deset Poláků.
„Přehled“ dodává: Celý náš průmyslový, foanční
a obchodní svět zůstul doma. Zdá se, že inadále
se bude u nás otázka slovanská „řešit“ především
bankety a řečmi.“ Dle zprávy „Dne“, který krátce
nastínil obsažnou, věcnou přednášku Olezewského,
dostavili se přece někteří zástupci kruhů zvláště
ioteressovaných. Ale jak nepatrný počet při vý
s'avé pořádané obchod. a živnostenskou komorou?
K čemu tedy vlastně má hlavně výstava ta
padcbnouti náš národ? Germanisojící židovští
kšeftaři se mohou jízlivě smáti dále.

Dr. Mořic Hruban o Wahrmnadiádě. Dae
4. června v říšeké sněmovně mluvil za častého ne
tbedného pokřikování poslanců protikatolických 0
židovské komedii, sebrané ve prospěch Wabrmun
dův. Pravil mimo jiné toto: „Německé svobodo
myslné a německé nacionáloí strany nechaly Wahr
mooda zcela tak, jak Wabrmund toho zasloboje,
padnonti, neboť jim je věc národní nad něj. Tohoto
muže však, který nic neznamená ani pro védu ani
pro váš český národ, ujal se zástupce českého lidu.
Prof. Masaryk má pravdu, případ Wahrmundův ze
svrhl v něco jiného. Ponžívá se ho totiž k tomu,
aby se zde ve sněmovně rozpoutal kulturní boj
(souhlas), zneužilo se ho k tomu, aby se pocho
deň kulturního boje vrhla mezi lid, by boj ten se
vzňal v plamen, na němž by jistí pánové si rádi
obřáli svou polívčičku. (Potlesk.) Pánové, kdyby
se to vše dálo z lásky k svobodě, pravdě a vědě,
pak všecka čest! To bych dovedl pochopiti i oce
niti, neboť věřte mi, já a my všichni bychom ni
čeho nenamítali, kdyby prof. Wabrmund, Hilener
a jak se ti lidé jmenují.. . (Výkřiky.) Ale pá
nové, prof. Masaryk se přece ujímá obou! (Vý
křiky) Pravím gcelou vážností svého přesvědčení
„.. (Výkřiky sociálních demokratů: Jak sem
přijde Hileoer?) Hilsner? Poněvadž se ho prof.
Masaryk také nedávno ujímal. Nic byca neměl
proti tomu, aby ee nékdo ujímal Hilsnera a Wabr
munda, kdyby se jim děla křivda. Zde jde však
o muže, který svévolně užívá svobody vědy a to
k znásilnění svědomí a víry (živý potlesk), které
mají býti daleko více ceněny, jde o muže, který
se posmívá tomu nejsvětějšímu, co člověk má,
který jiné zlehčuje, a jehož jisté kruby ve Vídni
a v Rakousku ke svým politickým cílům používají
a zneužívají. (Výkřiky. Mís'opředseda rytíř Star
zynski: Neračte přerašovat řečníka !) Mnsil to
býti poslanec českého národa, bojujícího za svá
práva, jenž láme za Wahrmunda kopí!

Kde byl prof. Masaryk, když došlo k udá
Josti záhřebské? Kde byl on i „Nene Freie Presse“,
když Slováci pro svou národníst byli vypuzení
z „Pazmanea“? (Soublas). Kde byl prof. Masaryk
a „Neue Freie Presae“, když katoličtí studenti
byli olapování na německých universitách o svou
svobodu a když jim byla upírána rovnoprávnost?
(Výkřiky.)

Starzynski: Během řeči prof. Masaryka jsem
žádal, aby řečník nebyl přerušován, a musím žá
dati totéž i nyní. Všem třeba stejně měřiti.

-© Kde byl prof. Masaryk, kdyš naši čeští ka
toličtí stadenti v Praze i Brně byli považování za
parie? Táži se, kde byl tenkráte? Tu mičelojeho
svědomí, umikla jeho láska k pravdě a spala jeho
láska k svobodě. Tehdy nevystoupil, vždvťjednalo
se jen o katolíky. (Scuhlas) Dnes však volá
„Neue Freie Presse“, troubí na poplach, a hle
nikdo nepovstává z této strany. Najednou však
povstává prof. Masaryk, a bohužel kol něho se
skupují se čeští akademici v Praze vzdor oteov
skómu mapomenatí svého rektora, jemuž my zde
veřejně děkujeme.
. Proč pak stávkují čeští atadenti? Proč za
braňojí jiným přístap do přednášek, proč znemož
ňují konání přednášek? Poněvadž tak chce „Neue
Freie Presse“. (Souhlas. Výkřiky.) Já táši se zde
i celé veřejnosti: „Měla „Neue Freie Presse“ a

ji garda — mluvím se stanoviska národního, ačych totéž mohl říci i se stanoviska nábožen
ského — někdy něco jiného pro nás než posměch,
potopu a opovržení? Nikdy! (Souhlas) A my
bychom měli hnáti naši mládež, naši naději pro
naši národní budoucnost, do kulturaího boje, s mě
hož její patronové chtějí těžiti, své obchody dobře
obstarárati? Živý souhlas ne lavicích soc. demo
kratů jasně dokazoval, sa kobo jednal a mluvil
český poslanec.“ (Hlučný soahlas,)

| Uvědomění osvícených. „Hanácký Kraj“
píše dne 19. £ m.: „Na schůzi svolané Klaliky
v Nov. Hvězdicích utrpěli tito hroznou porášku.
Pyšsě kní pozvali také známého lidového řečníka
P. Plbale, který mimo nadání ko sehůzi se dosta
vil a tak důkladně spražil soc.dem.řečníka Fárka
2 „Rovnosti“, že proti jedinému hlasu Fárka při
Jata P. Plbalem mavržená resoluce jednohlasně.
Takovou poráška soc. demokraté tak brzy neza
pomenou.“ — Takový případ vyblsí k úvaze, co
všecko by mohl činíti oečtělý katolík, kdyby rády

v pravý okamžik přišel do sohůze, kde se zlolajně
proti katolické církvi štve. Socialističtí řečníci o
byčejně jsou doševními ubožáky, kteří své veliké
vědecké mezery nahražují před publikem smělou
pózou a ryčným hrdlem. Odjpoví-li na lži uvědo
mělý katolík, zkrotae demagog jako úkropeček.
Jen se nebát a kontrolovat ty výbachy rudého
bněvu pečlivě! x

Ulevil si v bolu. Povíte-li pravdu někte
rému Masarykovci, který sezná, že ani nejšikov=
nějším knyfem nelze se vykroutiti, vymetí se
aspoň výpadem z jiné fronty. Dra Herbenovi
v jednom týdou podány dvě zdravé, ale přece
příliš peprné pilulky. Vždyť sama pokroková re
dakce „Přehledu“ odpověděla due 12. června ve
liké hvězdě, vyleštěné moralistní chemií zásad Ma
sarykových, na přímo chlapecké vykrucování takto:
„Zabývati se s drem Herbenem bylo nám od let
neslýchaně odpornno. Jame pro'o rádi, že dnes i
nezasvěcená veřejnost se z úst samého dra. Her
bena dověděla, proč. Nuže proto: v květnu dr. H.
slavně problásil, že kromě dra. Chalupného nikdo
nikdy ho neobvinil z vysaávání podřízených re
daktorů P+ našem problášení z 5. t. m.odpovídá
11./VI. v Čase, že „velmi dobře ví“ o memorandu
13 důvératků atrany real.. kterým byl z vyssávání
obvinén už r. 1903. Dosnává tedy, še v minulých
polemikách veřejně vědomě lhal tisícům čtenářů.
Že lže, víme my dávno. Teď to aspoň vědí i čte
náři Času. Na otázku, který gentleman nám pro
zradil spotřebu p. Herbenova 665 K měsíčně,od
kazujeme ho na minulou odpověď svoji z 5. t m.,
kde se dočte, že cifra tu máme z výkazů vlastní
jebo administrace. Nazývá-li memorandum 13 pánů
z r. 1903 klukokracií, za to si veřejnost učiní ú
audek o gentiemanství jeho a nablédae, proč je
nám i nadále odporno s člověkem takového druha,
jako dr. H., ss zabývati.“

Tak! Takhle mluvit o předním žáku a spolu
bojovaíku Masarykovu! Vždyť přece Masaryk musí
míti kolem sebe okruh charakterů nejryzejších,
žulových. Ko.em tohoto slunce přece kolotají
bvězdy první jasnosti. To bylo přece příliš k zlosti !
Herbena, šéfredaktora „Času“, odbývatjako tucto
vého lháře, 8 nímž odporno mluvit|

A k tomu hned drabá pilalka. — „Čas“
v posvátném rosčilení nad bezsásadností a nedů
sledností lidí Masarykem nevychovaných napsal,
če Fučíkové nepřestali existovat a že několik li
terárních jmen uvádí se v soukromých hovorech
v podezření, že na veřejnost nosí „barvy libe
rální“ a tajně píšou dru. Řezalókovi, Na mravo
kárné apozornění „Časn“ odpověděl dne 12. t. m.
Řezníčkův „Týden“:

„Dr. Řezníček má skutečné zkušenosti, že
opravdu v českých literárních kruzích existují
„barvy liberální“ nosící lidé, kteří mu nejenom
v soukromých hovorech, ale i v novigách na jméno
přijíti nemohli, ale kteří tajaě přízeň, podporu,
pomoc, přímluvu a peněženku jeho velice přátelsky
nebo poníženě vybledávali, aby mu potom dále
— nadávali zase. Urádíme z obora toho jenom
jeden obrázek: Dr. Jan Herben od r. 1886, kdy
začal „Čas“ vydávati, použil každé příležitosti,
aby amýšlení a působnost Dr. Řezníčka oějakým
způsobem v listě tom potřel. Proto Dr. Řezníčka
pochopitelně překvapilo, když ho po několika
letém pronásledování v „Čase“ najednou došel
tento laskavý přípis: „Milý Václave! Napsal jsem.
časový spisek o Janu Nepomuckém. Nabídl jsem
jej „Matici lidu“ a J. Hrabý byl velmi potěšen..
Hned si přišel pro rukopis a ihned že začnou
sázet. Avšak! Avšak pan Dr. Edvard Grégr ne
chce prý kočze dráždit, zvláště ne po své bročneké
řeči a proto prý v duchu strany svobodomyslné
vyhne se náboženeké otázce. Právě teď Jaromír
Hrabý přinesl mi rukopis zpět. Mrzelo ho to.
Když jsem uvažoval, kem spisek dáti, tanula mi
pa mysli „Matice lidu“ a „Modrá knibovna“,
V „Matici“ jsem byl odbyt — klepu na „Modrou
knihovna“. Jei-li v zásadě dorosumén, mohli by
chom se dobodnouti. Očekávám Trou odpověď.
S pozdravem J. Herben.“

Oršem že dr. Řezníček ue nečal okovasliti
náhlým přátelským úsměvem člověka, který právě
Jeho služeb potřeboval. Odmítl dra Herbena.

Tato druhá pilulka nebyla ovšem o mnoho
sladší než pilalka „Přehledo“. Jak teď jen honem
dát odvetu? Překracovat, vykracovat — to by
bylo tentokráte prací naprosto marmou.

Proto nahromaděná láva vzteku vybuchla
dne 14. tm. v „Čase“sprostotamivršenýmina
katolictvo. Ovšem z oitovaných dvou pilulek nemí
potřena ani jedna. Na odhalení čkovo neaí
odpověděno ani slovem; zato však „Čas“ ma od
veta cbytáse protiŘezníčkovivěcijiné. Jenkdyš
se srdcím naplněným vyšší morálkou pomělkad
ulorilo!

Přejme té družině trochu chvilkovéradosti
Všecky chyby; které vytýká „Čas“ v návalu fa
natického hněvu mám, dejí se scola věcně abez
nadávek dokázati straně pokrokové — =jejího

nastníhotisku. Na Čas“drse lše, že v'poslednímčísle „ ©jest nejménědeset



„nemorálních,špinavých útozů proti Mao'arovi,
Masarykovi, proti stávkujícímu studentetvu atd.
A teď nechť pisatel, který tak nestoudné veřejnost

dvádi, poctivé cituje oněch deset „nemorálních,
pinavých útoků“. Důkaz reální totiš má platiti

pro realistu za nejpřiměřenější.
A mluví-li ušlechtile o „špinavých útocích“,

nechť se laskavě rozpomene na psaní Macharovo.
Kdyby si byl Sokrates mob] otušiti žaludek čtením
sprostých výpadů Macharových, pak by byl snesl
bez pobromy i ten rostok rozpuku.

Katolický poslanec o důstojnících,
Poslanec Kudlčák v říšské radě promluvil: „Čech,
(Polák, Slovinec na vojnu přináší tolik schopností
a nadání jako Němec. Tutéž míru vzdělání a na
dání Slovan má jako Němec, a teď rozřešte nám
rozpor prapodivný, že Čech až po setníka zcela
dobře se hodí, ale pak ten skok krkolomný za
límcem zlatým zřídka se mu poštěstí!? Byla by
jistě zejímavá statistika, kolik Slovanů v rak.
vojsku slouží jako vojáci, udatní vojáci, a kolik
Slovanů je v generalitě zastoupených. — Pánové!
Tato držebnost německá není udržitelna a Časem

"dobudeme této germánské tvrze (pochvala), neboť
nemůžeme trpěti, aby Slovan byl dobrý za ka
prála, za generála však byl nevhodným. A pro
tento požadavek máme důvody. Troufám si tvrditi,
še slovanští generálové, kteří se v Rakousko přece
propracovali a protloukli, nebyli vojsku k necti,a
měl: jsme i mezi vůdci Slovany, kteří vojsku
slouží za vzor a zářivým jsou příkladem. Připo
mínám jenom Jelačiče. Byl snad jako velitel méně

"zdatný než vůdce německý? Anebo Philipovié?
Byl také Slovan, lo nikdo nepopře, vždyt sám
napsal při sčítání lidu: s výbradou slovanské ná
rodnosti. Směl bych dokonce i Radeckého jmeno
vat. (Pokřik u Němců.) Že Germánem nebyl, je
nesporno. Ale nechme sporů, chci jen říci, že Slo
van bez udpora není méně cenný a že tudíž
všechny bodnosti vyšší pak přístupny býti mosía
ničím se nesmí postup ztěžovati anebo znemož
ňovati, kdož by snad neměl očmecké matky,
neboť to by zajisté byla nespravedlivost nesnesi
telná. Lid z toho přímý prospěch arciť nemá, ovšem
ale nepřímý a musí žádati, něodbytně žádati, aby
synům jeho hodnosti nejvyšší byly přístapny“. —
O chování se některých důstojníků řekl: „Chceme,
aby důstojník ve všempředcházel dobrým pří
kladem. (Výborně). Nelze zajisté chváliti, když
při tak zvané kostelní parádě — koná ge bohužel
jen paráda místo modlitby a pravé zbožnosti —
důstojník statně v čele kráčí až ke kostelu, tam
se obrátí a cigaretu si zapálí. Muž se má modliti,
poručík jde na procházku. Když důstojník se
obejde bez Bohu, pak ani mužstvo necítí touhy
po kostele. Buď — anebo! (Souhlas). A když
důstojník místo aby vedl vojíny do chrámu, před
kostelem si pokuřuje způsobem méně chvály hodným,
pak zajisté dobrý přík'ad nedává. (Výboruě.) My
nežádime arcif, aby nekatolíci byli tahání do ko
stela. Báb uchovej! Jame pro úplnou svobodu
všech. Každý ať jde, kam patří: žid do synagogy,

protestant do své modlitebny, katolík do našehoos

Dopis z Ameriky.
Ještě k těm jabilejním slavnostem New

Yorským. — Bylo to roku 1844, kdy z Fila
delfie přitábla do New Yorku chátra proti ka
tolíkům rozvášněná, aby jako ve Filadelfiii
zde chrámy katolické zpustošila. Arcibiskup
newyorský prosil majora městského za ochranu.
Tento ani neodpověděl. Katolíci však sami, sa
barikádovavše svoje chrámy, ozbrojeni posta
vili se na ochranu avstostánků. Luza s hanbou
tehdy byla odražena. A dnes? — Největší list
světa „New York Herald“ píše doslova: „Zdálo
se nám, še celé město naše podřízeno stolci sv.
Petra, kdyš pohledli jsme ma ulice saplavené pra
pory a naplněné 500.000 lidí, s michš každý měl
nějaký odsmak slavnosti se týkající.“ A „World“,
prvni politický list americký, počívá své refe
ráty slovy: „Sikvnost je tak mohutná, že ne
můžeme ji my novinářiignorovat,i kdybychom
chtěli.“

- Zpravodaj Heralda popieoje slavnostní
průvod ulicemi města, praví doslovně: „Jdou
tu muži, počítající jmění na miliony, vůdcové
ve finančním světě, soucové nejvyššího soudu,
lékaři mezinárodní reputace, vynikající vzdě
lanci, vojíni, obchodalci, klerkové, omělci a
duchovenstvo.“ — Průvodu velel generál Barry,
který na otázku, proč on právě byl vyvolen,
odpověděl: „Snud proto, že jsem vojínem, ale
jistě proto, že brdě hlásím se vždy ku svaté
víře katolické.“

President Spojených Států mimo svoje
blahopřání poctil katolíky tím, že na počest
pořádána v BílémDomě hostina, k níž pozvání
kardinál irský Lngue, Gibbons s Baltimore,
papežský legát Falkonio, arcibiskup Farley
z New Yorku, irský biskop Browae, rektor

Patrika z New Yorku vldp. Russell.

století dracátém. — S jakou přsboa moboakatolíci pohlížeti na bratry své v ovropských

rikalisovanou vláda“ nemáme, ale přece jenom
s takovým nějakým Wahrmondem by tu ta
kové caviky nedělali, Zde Je sjce svoboda vy
zoání úplná, ale při tom oábouženské smýšlení
každého občana sákoo pokládá za nedotknu
telné, zvláště je-li to náboženský cit 13 mil.
obyvatelstva. Ovšem blavní váha asi v tom, že
zde katolíci jsou katolíky opravdu.

Minole zmínil jsem se o hromadné kon
versí episkopálních duchovních amerických do
církve katolické Dnes dočítám se v novinách,
še opět přestoupil rev. Bowles, který byl 10
let duchovním správcem protestaatské episko
pální osady Všech Svatých v Chicaga na Wil
80u Ave. Nalézá se nyní vkatolickém klášteře
jako oovic. Rev. Harlau z kathbedrály episkc
pální o sv. Petra a Pavla jest novicem taktéž
v klášteře Pavlistů. A rev. Doran, kdysi epis
kopální kněz na Western Ave v Chicaga, nyní
kněz katolický, praví, že počet těchto konver
titů jistě dosáhne čísla 50.

České rolníky budou snad zajímati ame
rické ceny hospodářských produktů. Poněvadž
však Amorika počítá a měří na míry svoje
v Čechách neznámé, přepočítávám vše na kilo
gramy a rakouskou měnu koranovou. Všechno
však je pouze přibližně; míry a váhy ame
rické přepočítati „na vous“ do desetinné sou
stavy je velmi pracné. Na to aby byly „loga
ritbmy“. Pamatoji sice z gymnasia: ť
se vezeš neb jdeš pěšky, vždy logarithmické
měj dešky“ — a já také jako pořádný(?) gy
mnasista si je vezl až do Ameriky, ale když
— inn — ní bych z mathematiky maturita
neudělal. — Za nic na světě.

Cbicago Minneapolis New York
Pšenice 28kgK 532 ©K547 K55l
Kukuřice26 kgK 373 K340 K4%
Oves 164kgK 280 K262 K268
Žito— 28kgK4— K380 K4%
Ječmen 23kgK370 K380 K—
Jetelové semeno 28 kg K 85—.

Hovězí dobytek v Chicaga 100 liber
2250 —38-25 K, telata 17:0—30— K, vepřový
dobytek 2750—2835 K, skopový dobytek 28:50
—3650 K.

Máslo za libru v Chicaga K —90—125,
sýr K 055—065, vejce za tucet K 070-085

Drůbež za libra: slepice 60 - 65 hal., kro
cani 70—85 hal., kobooti 35—46 hal., kachny
50 -60 bal.

Ceny pracovních koní: Rolnické konějeden
za K 350—550, tabouni K650—1000, kočároví
K 1000—3000.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Soudruzi na cestách. Zoámýsocialistický

agitátor a správce konsumu A. Laux v Mar
sohendorfu odcestoval s jednou dívkou do Ame
riky. Svoji řenn pod předstíranou záminkou
předtím poslal z domova, aby mohl nastoupiti
dalekou cestu nerašeně. — „Gab. Tagblatt“
sděluje, že Josef Riemer, předák socialistický
a kontrolor rodé nemocenské pokladny, zmizel
z Jablonce, zanecbav na památka po sobě
hodně dlahů. Prodal svůj krámek, koapil za
peníze vypůjčené na jednom pekaři vůz s koně,
naložil evé věci a zmizel. Vůz byl na Mladou
boleslavsku nalezen. Leč po fešáckém soudru
hovi žádná jiná stopa nalezena nebyla.

Kradl soudružské penize. 27letý čalou
nický pomocník Jindřich Binder stal se v or
ganisaci dřevodělníků pokladníkem. Zadržel si
pro sebe nešťastnou náhodou větší samičku;
myslil si, že nemusí všecko odvádět jiným.
Done5 t. m. zodpovídal se pro zpronevěru a
udával za příčina svého skutku nousi. Soud
rozhodl, že pokladna byla poškozena dlouho
prstým Binderem o 800 K a odsoudil obžalo
vaného, který se pokosil falšováním knih za
stříti svoje slodějství, na čtyry měsíce d2
těžkého žaláře.

Jak napravají „měšťácké zlořády“.Štýrskohradecký „Arbeiter“ oznamuje, že ta
mější orga isace sazečů, jejíž sekretářem jest
radý městský rada Greiner, postavila pěkný
dům. Rudí tamější soodrazi velice habovali oa
místní bytové poměry a přistoupili k epoleč
nosti, která má stavěti dělnické příbytky. A
ejhle! Nový socialistický dům má byty nikoli
pro dělnictvo, ale — pro bohbáče. Byty sestá
vají ze tří pokojů, pokoje pro alažebnictvo,
koupelny a kochyaě. Nejlevnější nájemné 85 K
měsíčně|| Který dělník ei můžetakového bytu
dopřáti? — Věra podivná starost o dělníky.
O ty ať se starají „byrokrati“! Radý štáb
ovšem sas brzy vydá nové přísné rozkasy, 00
všecko „měšťáci“ mají dělati pro rudé dělotky.
Všdyť radí pohlaváří mají sumi plno starostí
soela jínýcb.

Vyssávaní soudruzi spojili se bratrsk
se svými vaši. Soc. demokraté Lelgičtí
při nedávných volbách řídili se dle zásady:
„Raději vojitivyseavače dělnictva než křesťan

mohli vzorné zákony ve prospěch dělnictva.
kdešto liberálové nemají porozdmění pro na
Jehavé potřeby dělnických krahů. Apřece spo
jili se radí při volbách s liberály proti křes
fanským podpůrcům pracujícího lidu. Liberá
lové tamější jsou velikým dtlem bohatí fabri
kaati, oa jejichž vyděračnost radí dříve velice
padávali. V městě Hay uzavřen na př. kom
promis, dle něhož prohlásili aoudrozi za
kandidáty velkotováraíka Braconniera a 800
droba Habina. — Před šesti lety socialisté
dělali pod politickou záminkou v Golgii veliké
kravály. Stříleli, zakládali oheň, terrorisovali
jiné občanstvo — a to zvláště v okolí Huge;
siloý zástop rodých přitrhl s radým praporem
k řece, na jejímž břehu byly továrny a učinili
mezi domy těmi strašné spousty. Zle se obo
řili zvlášť na továrna Braconnierova; vedl je
tam sám Hubin. A nyní najednou podali si
kapitalista Braconoier a týž. Hobio bratrsky
roce proti katolíkům. Jak divné jsou cesty
socialistického „pokroka“! — Pak prý 89 ti
lidé starají opřímaě o dělaictvo a bojají oprav
dově proti kapitalistům

Syn dal vychovateli za vyučenou. Dle
„Ostrav. Kraje“ hráli otec a syo, oba sociální
demokraté, v české obci a Mor. Ostravy ku
želky. Partie, na které byl zapsán s8y0, vy
hrála. Otec měl zaplatiti evéma synovi, leč
zdráhal se: „Nebojíš se Boha, když žádáš na
otci peníze?“ Syn však vyťal otci poliček a
řekl: „Tak — vy jste woe očil, že není Boha;
a teď, když máte platit, je vám Pán Bůh dobrý ?“
Vyučenec radého otce tedy dal za vynčenon

sobem.
Zase rudý poberta v Třebíči. Soc. de

mokratický předak v Třebíči, pokladník od
borového spolku obuvnického Sýkora, byl ve
čtvrtek v noci zatčen, poněvadě prováděl v praxi
vyvlastňovací prcgram 80c. demokratický na
svěřené mu pokladně a pokoušel se dáti nohy
na ramena, ahy doběhl apíše do soudružského
ráje. Jest to již druhý případ zpronevěry
peněz v řadách třebíčských soc. demokratů.
Prvním brl kolportér „Rovnosti“ Smolka, který
zmizel s vybranými penízky někam za hory.
Tedy nejdříve 700 K pryč, teď zas 500 K.
Rodí v Třebíči mají zkrátka velikou emůlu.

Taky proletář. Z4as+nový rudý kapita
lista. Svodrah poslanec Pernerstorfer koupil
v Silz-Staoganu pozemek pro villu. Rozpočet
pro místečko, kam by hlava sklonil, obnáší
pakatýlek 300.000koran. Kolik dělníků muselo
na to skládat, aby jeho „vůdce“ mohl dělat
kapitalistu|

Zvrhlost. Ve Svatodušní svátky zkazil
soudrah Šárek v Ratimově 12leté děvče. Když
byl odváděn k nádraží, zprotivil se stráží,
která pak musila oposičníka vší silou udržetí
pod svojí mocí.

Rudí násilníci. Doe 19 července r. 1907
žádalo dělnictvo na aprávci panské pily Ber
pardu Fleisebmannovi zvýšení platu. Leč žá
dost odmítouta; proto rudí dělníci začali pu
vykovati. Stávkáři vykázání z dílny, zamknaty
za nimi dvéře oa závoru, aby ti, kteří dále
pracovali, nebyli od rudých vzteklivců terro
risováni. Leč stávkáři se po chvíli vrátili, dváře
vytlookli a vbrnali se dovnitř. Krč bodil dle
Josefa Góttlichera po Beroarda FIsisebinannoví
cihlou, pak udeřil téhož ra<o00 do obličeje, až
ikrvácel. Všichni byli dle Fleischmanna opa
třeni bolemi a začali křičeti, že se pracovati
nesmí; Krč, Dočkal, Majovský a Ondrašek
vyhrožovali pracajícím dělníkům bitím, jestliže
práci nezastaví a házeli po nich kusy dřeva a
odřezky parket. Mezi tím se dostavil četník a
tím nastalo aklidoění. Dočkal a Majovský
přišli spolu s Ondraškem ještě druhého dne
do pily a honili tam Josefa Gó*tlicheraa Kle
menta Váňa, brozíce jim bitím, protože so
k stávkujícím nepřidali ; není pochyby, že tímto
vyhrožováním chtěli docíliti, aby Gottlicher a
Váňa práci opostili. Gottlichera dokonce cbytli
a jej žďachali tahajíce ho za plot, aby jej tam
zbili, Váňovi pak Majovský vyhrožoval: „Po
čkejte, vy budete na to pamatovat, vy mým
rokém neujdete, že jste nedržel s námí.“ Tento
terror se socialistům nevyplatil. Dae 2. května
obdrželi a krujského soudu v Ub. Hradišti za
svoji statečnost tato odměnu: Josef Krč, Jan
Trhala a Jan Dočkal 2 měsíce téžkého žaláře
8 jedním postem týdně, Jan Mejovský 14 dní
těžkého taláře s jedoím postem, František
Lusrovic 1 měsíc těškého žaláře s 1 postem
za 14 dol.

Z manželského ráje červených. Hevíř
Jan Kvesniak v Polské Ostravě pohádal se
v opilství se svou šenon, po níž házel domá
cím nádobím; nešťastnou náhodou trefil hracem
vřelé vody svého Gletého svnka, kterého ce
lého opařil. Surový manžel a otec pohnán za
to před soud. — V Pacetlukách u Holešova
sešílela váhle Františka Tojpantková, matka

čtyř nedospělých dětí, z nichž nejmladěl ještěv peříně. Zblásnila us s lítosti nad mužem,
který jí 1 rodinu opustil s odjel do světa, aniž



by byl sanechal o -sobě nějakých zpráv. Soudí
se, še .nscitelný otec, jenž znám byl svými čer
venými názory o „volné lásoe“, odebral se
pejspíše do Mor. Ostravy, kde jej policie za
jisté vypátrá.

Pěkná rovnost a svormost. Socialisté
němečtí ve Vídni bezohledně atiskují rudé sou
druby české. Sám „OÓbovník“,orgán čes. 8oc.
demokratů, dne b.t. m. přináší významné zprávy
o volbách, konaných dae 25. kvétna do nemc
censké pokladny dělnictva obavnického ve Vídni.
Jelikož němečtí soudrozi upírali českým jaké
koli zastoupení v pokladně, sestavili si čeští
vlastní kandidátní listina. Z toho veliké roz
čilení u slohů Adlerových. Než byla volební
místnost otevřena, postavili úředníci říšské
organigace „straž“, aby pronásledovala ty vo
liče, jež ornačila, Volič musil jiti až k urně
řadou pořadatelů, ale svobody voleb se marně
dovolával. Puřadatelé vlastně voliče znásilhy
vali. I u vrchního komisaře dovolávali se 0
chrany marně, „Já nemobu nic dělat“, říkal,
„Pomozte si sami.“ Strážnici nemobli též nic
dělat, ani tehdy, když před jejich zraky byli
ohroženi voliči nožem jednobo pořadatele ....
Hlasovací lístky českých sondrabů u vchodu
trbány a jeden z těchto nadával socialistům
červených psů ...— Jak zpráva doznává, do
pustili se násilí ceutralističtí německo-adlerov
ští soudrazi na českoslovanských radých bra
třích, ačkoliv i tito se svými Soukapy, Němci,
Hybeši atd. věší se ou šusy Adlera, kteréhož
i v českém okrese X. vyslali na jebo komando
na radu říšskou. Když tito odchovanci radé
kultary tak řádí ve svých řadách, jak chovají
se potom k lidem jiného tábora, netřeba po
dotýkati. — A pak věřme, že radý štáb ve
Vídni jest k českým požadavkům spravedli
vější než radikální německé strauy| Proč jen
Masaryk takuvé řádění nepokáral? Či jest wu
cizinec Wabrmond milejší než tisíce utlačova
ných českých dělníků? Při řádění rudých
barbarů musí býti krev Masarykova chladná.
Jinax by socialisté jeho popularitě okarožitě
udělali konec. Proto jen bodně chytře! Nazvati
„černou bandou“ katolíky, to bylo ovšem pro
Masaryka pohodlnější. Za to se ma tleskalo.

Ušlechtilost starého soudruha. Dne ó.
května přiblížil se starý socialista Jan Měšťá
nek z Bilnice k čtyřleté dcerce Viktorie Mina
říkové ze Slavičína Mařence, která si sama
hrála na dvoře. Najednou slyšea matka pokřik
dítěte a užasla nad tím, co starý socialista
chtěl páchati. Měšťtánek zepíral, ale byl na
prosto usvédčen ze zvrhlébo úmyslu a odsou
zeD na tři měsíce těžkého žaláře 8 postem a
tvrdým ložem.

Vřele doporučuji veledůst. duchovenstva.

Račte si vyžádati vzorek od výstavní jubilejní
„novinky!
Čistě vlněná látka, hedvábím pro

tkávaná. Na úpl
ný oblek 12 zl.

franko k nahlédnutí.

uhlí, koks
a dříví

nejlepší jakosti v cenáchnejlevnějších

ze svého skladu i na celé vagony
nabísí

Václav J. Morávek,
dříve V. Čejka, —

obchod a sklad ubli, koksu a dříví

v PLOTIŠTÍCH n. L. a viaduktu.

Do města každodenní dováška v bednách.

*Celovagonové partie obaterají se s dováškou
do domu.

Edikt.
Usnesením c. k. okres. soudu v Hradci Krá

lové odd. I. ze dne 10. června 1908 čís. jed.

Ne. ITIŽ byla k žádosti mauželů Mynka a
Růženy Součkových povolena

DRAŽBA
domku Čp. 241.

v Novém Hradci Králové
(na Náhoně)

a k němu patřících pozemků . kat. 229 staveb.
parcela č. kat. 934/5 role tamtéž.

K výkonu této dobrovolné dražby ustanovuji
jako soudoí komisař rok na de« 30. června 1908
o 3. bodině odpoledne v notářeké kanceláři v domě
čp. 159. v Hradci Králové.

Vyvolací cena prodávaných nemovitostí ob
váší 480) Kor. a nebodoa nemovitosti tyto pod
touto vyvolací cenou prodány.

Věcná práva na těchlo nemovitostech ležící

účastníkům zaobražena.

V dražební podmínky a knihovní výtah lze
při dražbě aneb i dříve vždy v úředních hodinách
v úřadovně podepsaného c k. notáře nablédnouti.

V Hradci Králové, dne 15. června 1908.

SStěpánChládek,
c. k. notář,

jsko soudní komisař.

“ Xtelier sochařsko-řezbářské
444 22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
OJ 005 ZĚTIDOMI€. 286.

|

!

Doporučuje se slušně P. T. dacho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch Světed, krucifiksů,

rámů std. atd.

ho
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

-——

Aoahy"

P©la
3 3: děř
: 8 S : Graonytonograty,

Ň S nejotdnjkoupíte
a v elektretechn. závodě

JOBEPJEŘEK,ErleTr
$90000000000000000000000

Prodá se

pěkný domek

o
o
o
o
o
o
o
o
00 00 00 O 00 00 00

% se zabrádkou a dvvrkem mající 5 místností
+
o
o
o
+
©
o
o
o

obytných na „Hrázce“ g Králové Hradce
blízko krásných lesů, Hodí ae zvláště za

letní byt,

Nabidky jemod příme kupujících do
administrace tohoto listu pod znám

900000000000000000000
O000000000000000000000

Paramenta.

Ignáce V, Naškudla SYN
! (protokolovaná firma) U

4 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
— (bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticleh)

| doporučuje P. 1. veledůstojm. duchovenstvo
, svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

: se na požádání franko zašlou.
no0 Baur600007

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha, ul.
Ja Staněk Kar.SvětléJ čís.19n., roh
Konviktské ul., ený pasíř spe
cielně na kost náčiní, dovoluie

* doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílná ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem o ohni slatí a střábýt. Na požádání hotové
ráce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a zlacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.
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X
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Půjčaji za vejmírnější poplatky

ku národním slavnostemobleky
všech druhů.

Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Bradec Král., Pětidomy, č. 288.

Ora

Veliký, skvostný portrét

J. Biskupské Milosti

Dra Jos. Doubravy
(Passepartout 35><45 cm.)

provedli umělecký závod

JF. Langháns,
c. a k. dvorní fotograf
wHradci Králové.

Cena 8 K.

OC EBS

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou ?

Použila jsem do vyvářky

za 6haléřů
ušetřímčasu ipeněz aprádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= polěšení.



Doporučujeme|

K sv, biřmování

77770 28velicelornéoonymí G

TV. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých,stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. |BNod
Prmí český katolický zárod ve Vldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů) nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
a td.

Vídeň,
VII o., Kaiser

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

.8.-—p..

Páně.
Na ukásku sasílá

AESROE KEYz veme Vás ku odebírání.
a listu20 220%%

HS Čtvrtletník pro literaturu, umění

ký a filosofii. « Za spolupraeovnietví

přečetných spisovatelů a umělců
čá řídí: Vilém Bitnar, Dr. Josef Kra.

fe tochvil, Dr. Frant Hrachovský [č
ů a Emil Pacovský. « Předplatné

na čtyry svazky K 10—. Jedaot
livé svazky lze obdržeti po K 38—.

ME Každý svazek obsahuje 8 ařchů £a tisku, několik reprodukcí v pří- h

lohách a vložky. * Přihlášky při
č jimá administrace »Nevého Věku< (č

em 44so..

79s
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PYNNTNHENEEZ

P p | Jentoutoznámkou
opatřené

Marš
Šumivé- limonádové=
1 bonbony malinové,citronové, jahodové
třešňové a mařínkovéohutš

jsou nejlepší.
První česká akc. spol. na orient. cukrovinky
ačokoládu (dříro MMaršnor)Král Vinohrady.

dělníka
přijme

Karel Netuka,
mistr truhlářský

na Slezském Předměstí, č. 5i.

Továrna na cottagová americká

KARMONIA|
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt, VIII. ker József.
kórát tt =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

VideňoVIL.,Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranvou známkou.

E )) >
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Antverpy1006.Zlatámedaile.
Praha 1905. I. osma. Diplomčestnéhouznání.*

které jediněkupuje ažádejte!
„MONOPOL“

akelová svičkárna a voskárna v El, Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
a vranou obnosem K 890.000.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod avůj veledůstojnému ducho
vensfvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plápy a rozpočty zhotovují úplně bezplatné a
k ústoímu jednání dostavím se na požádání taktóž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OP* Závod založen r. 1898. "hg

URÍÁKŘKÁÁÁKÁÍŘÁÁÁÍÁÁÍ

Veledůstojnému duchovenstru
doporočoje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná díloa pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačatví ::
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelem, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spociolní čistění zašlých malob.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

ECION

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nahlédnutí.

ed
£

Uznaný za norýhodnějEh azj ovněší nákupní pramen v Rakouskuveš

koslal paramenlů
rádla, praporů, příkrovů,koborcůa

Kovevóhho máčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 80.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotovésboší
k výběru franko. :

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

su
do důvěrných sohůzí

dle $ 2. shromašďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

8 dostati use levně

vBiskupskéknihtiskéměv HradciKrálová,
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Pozvání

prvému sjezdu
křesťansko-sociál. žen diecése

královéhradecké,
který pořádán bude v neděli dne 19. čer
vence 1908 ve 2 hod. odpol. ve dvoraně

„Adalbertina« v Hradci Králové.
Pořad sjezdu:

. Zahájení sjezdu diecésním předsedou.
„ Poroba ženy v pohanství. — Referuje pí. Nosková.
, Zásluhy křesťanství o emancipaci žen. — Referuje

sl. Věchtova.
Žena v rodině, — Referuje pí. R. Hradecká.

. Význam šeny v civilisaci lidstva. — Referuje pí. Ko
sinová.

. Žena na poli sociálním a výdělečném. — Referuje
al. Jakubcová.

. Volné návrhy.

. Večer od 7—9 hodin společenskývečírek se zábavným
programem, pořádaný členkami cyrillské jednoty.

Br. Fr. Reyl,
diecésní předseda.

©ooMC3BOrr

ředsedk ě Ik A šk ředsedkně sjesdovéhe spolku»Anešky« předsedkyněsjezdového
PSY Hradci Králové. odboru.

Antonie Šafránková,
jednatelka sjezdového odboru.

Poznámka. Schůze bude důvěrná na legitimace,

o něž hlaste se us Josefa Poláka etrojmistra v HradciKrálové. — Přihlášky o legitimace mohou činiti hro
madně jednotlivé epolky a odbory ženské,

Kdo snižuje vlastně úroveň
vzdělanosti ?

IL

Naříkání těch pokrokářských učitelů mě
štanských škol, kteří bědují vad přetížením a
přitom valeznou ihned času dost k vedlejším
výdělkům, jest skutečně přímo odporným fari
zejstvím. Povinnost školská má býti právě uči
telům věcí drahou, posvátnou.

Zde potřebí jest uiť úvahy dále rozvi
pouti. Učitelstvu pokrokovému velice na srdci
leží prodloužení prázdnin. Již ca místech, kde
jsou střední školy, orázdninyo 14dní prodlou
ženy; nato bned velice úsilně paedagogové žá
dali, aby se prázdniny prodloužily i všude jinde.

FEUILLETON
Zjednodušený koncert.

Studující květnovští chtěli. se o prázdninách
bodně před maloměstskými občany zablýsknouc.
Pozvali si široko daleko proslavenou kapelu z Bub=
nova, aby sehrála v Květnové veliký večerní koncert.

nichž poznamenáno, že po vyčerpání koncertních
čísel následuje taneční zábava. To bylo něco pro
děvčátka květnovská| Proto zájem byl veliký, vstu
penky placeny četně předem,

V neděli odpoledne na počátku září sedali
v Bubnově proslulí dědicové slávy Orfeovy na
dlouhý žebřinový vůz.

»Teda už je všecko v pořádku, Josefeře —
ptal se prošedivělý kapelník Strunka suchého,
dlouhého klarinetisty Lepšíka, administrátora ka
pely, který za svolávání hujebníků a jiné práce
dostával zvláštní příplatek.

. ve se ptejí, pane kapelníku! To přecevědí,
"jak jsem vždycky opalrný.«

Dán tedy signál k odjezdu. Koně se opřeli
kopyty o hrbolatou siloici a již praskaly žebřiny
při kodrcéní dlouhé fóry.

»Hezky jste, boši, »ři poslední zkoušce bráli,
pravda«, pochvaloval kapelník. »Alé ať to jde
v Květnově taky tak dobře. Víte, co dala nová
čísla práce, jsk jsem dlouho musel opravovat, kři
čet, neš te nová ouvertura byla sehrána bezvadně,
Do Květnova jedeme poprve. Ať se tam vyzna
menáte| Víte, že se nám jedná o reklamu vcelém

V Hradci Králové, dne 26. června 1908.

Tu jim nezáleželo na tom, zda ge tím vzdělání
mládeže zkrátí. Kde který pokrokový list psal,
že tím bude kultura mládeže snížena? Celý ten
Školský časoměr, jaký požadují pokrokoví oči
telé, dá se krátce vyjádřiti těmito slovy: hodně
prásdnin, více platu za zmenšený počet hodim a
dětí, nahrašení delších prásdnín a nesdravých úlev
přidáváním let povinné dochásky. Tu jest však
vážuá otázka, zda takové požadavky povedou
k pokroku skutečnému. Jest snad cílem školy,
aby děti dloabo do ní chodily? Nikoli — hlav
vím jejím úkolem jest, aby se v ní v čase ne
dlouhém co nejvíce naučily. Není naprosto po
třebí dokazovati, že dosavadní prázdniny jsou
dlouhé dost zvláště pro děti. Spočítáme-li ne
děle, prázdné půldny, svátky a letul prázdniny,
věra jest toho časa prázdného dostatečně, zvlá
ště připočítáme-li ještě úlevy. Ale co nevyko
náno v čase prázdninovém, má se nabražovati
delší docházkou.

Bystřejší lidé, kteří v mládí byli připou
tání tří lóta k tíže třídě, mohou lehce sami
dosvědčiti, jak jim bylo příjemné slyšeti znova
a znovu výklady o tóže věci, jíž stejně ro
zuměli.

A teď při tom všem ž příliš časté stíž
nosti porokového učite stva, jak ten paeda
gogický úřad jest přenesnadný nad úřady a
práce jiné. Volají tak nejvíce ti, kteří odbudou
několik hodin denně ve Škole ledabyle a kteří

řemýšlejí pilně, jak by si lehce pomohli
k časté dovolené, ale přitom na vyučovací ho
diny téměř nic se nepřipravují.

Přisvědčujeme, že důležitý úkol vychova
telský jest prací velikou, vyžadojící zvláštní
bystrosti a nemalé námahy. Ale proč jen vy,
zvlášť horliví „pokrokoví pracovníci“, stále po
ukazujete, co všecko ve Škole zkusíte, jak se
mučíte, jak velikou oběť tomu nevděčnéma
lidstvo přinášíte? Vaše elegické vzdechy mají
melodii velice podezřelou. Staří učitelé, kterým
nedopřáno tak pohodlného sebevzdělání jako
vám, kteří se za svoje veliké práce sotva řádně
najedli a kteří nerěli tak dokonalé prostředky
k vynčování, věnovali se mládeží 8 velikou
láskou, aviž by měli v ústech stále slovo „po
krok“. Přitom vyučovali zdarma zpěvu, hudbě,
shromažďovali veliké zásoby hudebnin, cvičili
pěvecké sbory atd. Vy však, velebitelé po
kroku, kyselíte tolik obličeje, jako by ten po
krok byl pro vás hotovým soužením, které
poleví leda tenkrát, až se vám zase zvýšíplat.
— A podivno! My, kteří jsme se učili u pae
dagogů starší generace, naučili jsme za stejný
—————
tom okolí.« Hudebníci poslouchali uctivě, Patnáct
se jich učilo u starého kapelníka už od škály a
proto měli před ním respekt jako dobří synové
před moudrým otcem. Hovor se rozvínoval stále

Ččileji, «Což vy, mladí, vítel« odpovídal starý he
likonista hornistovi Bobšovi, chlubícímu se, jak

"dlouho vydrží hrát. +My staří jsme vydrželi víc
než vojáci v taliánské vojně, Jednou jsme hráli o
posvícení v Letové celé odpoledne, celou noc a
pak ještě celé ráno. Tenkrát ještě helikony nebyly,
já jsem foukal na bas. Všecko jsme vydrželi, jen
"když bylo hodně piva. Pravda, sedlácí nám přáli.
A když jsem se vracel domů, nesl jsem ještě plný
bas koláčů, Ale když jsem se pak vyspal, měl
jsem na obou pyskách puchejře, Tak jsem upřím
né do basu foukal. Puchejře se ztratilyv několika
dnecha brálo se následující neděli vesele zas tak
plouho.«

»Pravde, pravda, jak je pivo pořád při ruce,
to se vydrží i dlouhá tura jako by nice, kývala
zkušená hlava málo mladšího hornisty Lejhance.
: »Ale to vám povídám, hoši, ať nikdo nechce
(na téch studentech pivo na víc, Musíme zachovat
čest kapely; mládenci musejí zaplatit pořádně, do
krejcaru, ale dál nebudeme se prosit o nic. Ještě
by o nás rostrušovali, jak jsme je vyždímali.«

»Ale jen ať kluci platí; kdo chce svatbu, ať
má ne bostinue, zamumlel do opichlého kníru
belikonista a basista v jedné osobě,

»No — vy jedna bubo, »káral Strunka,= je
-deme jen k vůli pivu nebo pro umění? Vy jste
nádoba.«

oNeslobte se, pane kepelníku; ale žízeň je

čas a při daleko cbatrnějších učebních pomůc
kách víc, než se naučí děti nynější u pokro
kového aristokrata, který k vůli provozování
štvanic protikatolických rád si odpouští mnoho
z povioností školských. Takový pokrokový
rytíř spěchá poačovat o Husově pokroku, 0
tom, jak Has zreformoval český pravopis; a
děti jeho péči svěřené píší i v páté třídě pra
vopisem, který přímo uráží člověka vážícího
si mateřského jazyka. Při přijímacích zkouš
kách do středních škol chytají se svědomití
professoři za hlava při seznání, jak uboze zá
pasí hoši s češtinou, jejíž znalost má býti přece
nejvýznamnějším svědectvím kulturní úrovně
žáků těch. Naopak já zase se pamatuji, jak
řádný starší ačitel na naší obecné škole tonul
ve 4. třídě v údivu a rozčilení, kdykoli zpo

zoroval jednu brabou pravopisnou chyba v prácižákovské. Ten uměl učit. Tedy jen méně řeči
a více skutků!

A myslíte si, vy „mučedníci kultury“, že
spad jiné stavy mají v přirovnání 8 prací vaší
námahy málo? Moobo kaplanů má ve škole
skoro tolik hodin vyučovacích, jako učitel. A
přitom takový kaplan musí vyřizovati plno
úředních přípisů, psáti protokoly, matriky, vy
slýchati sta a sta zpovědí, zaopatřovati, mo
dliti se breviář atd. A vy nic nenamítáte, jest
liže socialista vás vychvalující nazývá kněze
lenochem.

A což ten rolník? Tu jest těžké dření od
časného rána do večera a přitom tolik svízel
ných starostí, že by od srdce rád raději něco
studoval, kdyby starosti někdo převzal a řádoě
za něho vyřídil. Veliká starost, jíž se rolník
nikdy nezbaví, jest také namáhavon doševní
prací ; a toto přemýšlení musí si sedlák odbývati
při těžké tělesné práci, pracuje duševně i tě
lesně najednou. A co by ze svých vážných sta
rostí vypustil, vymetí se ibned na něm samém.
Jinde jest to ovšem jinak.

Zeptejte se úředníků při berním úřadě,
úředníků na poště a jinde, zdaž jejich duševní
práce jest malá, zvláště chtějí-li zachovati dle
mošnosti úřední předpisy. Připouštíme, že ně
kteří úředníci nejsou dráždění tolika okoloost
mi k rozčilení jako ačitelé a to zvláště ti, kteří
mají pod svojí správou více dětí nezbedných.
Ale což skutečná láska ke škole, touha po
opravdové osvětěnevyrovnává ani trochu různé
ty svízele? Není odměňována dobrá a rázná
vůle vychovatelova bohatě úspěchem kaltarní
práce na dětech jiných? Veliké lamento na
Školské obtíže pramálo svědčí o vroucí lásce

S
zlá věc, překáží při muzice v nadšení, A sami si
platit všecko nemůžeme, Dají li sami, bude dobře,«

Bobeš vážně pokyvoval.
»Ať je jak je, sami o pivo na víc neříkejte«,

poroučel ctihodný Strunka a mysl jeho zase za
létla do sfér ideálních, Přemýšlel o té ouvertuře,
Trh! sebou. +Poslouchej ty, Francku, tu pasáž na
"hoboj posud docela dobře nehraješ. Dejte sem,
hoši, hobojový part, já mu tam ukážu, kde má
začnout správně decrescendo a ritardando. Noty
sem! Kde pak vlastně jsou ?< Obracel se hornista
na klarinetistu Joseta,

"Tomu se začaly ruce třást; díval se pod
prkno, kde seděl hobojista. Pláci se do čela, pro
vázeje posuněk prazvláštní filosofií soudružnosti:
sAle podívejí se, pane kapelníku, to jsme trouby
Vždyť jsme ty noty zapomněli, On je bere na vůz
někdy taky Francek nebo taky někdo jiný a tek
jsem si ani nevzpomněl, . .«

Kapelník jiá k první větě, která naladila po
lovici umělecké úzužínv k smíchu, vstel jako bůh
hněvu. Šedý knír se mu rozčilením třásl, rozkésal
zastavit. Stál na voze zamračen jako Prokop Veliký
u Lipan. »Posloucbej, ty brepto, hoď ten svůj
klarinet s vosu, ty se nejlíp hodíš k trumpetě —
On zapomene vzít notyle obgacel Strunka oči
vzhůru a spráskl rukama až“ hlavou. >No,
komediante, ty bys nás vyvedl- Ju takovým
aprilem, že by se něm smáli všude, A teď hajdy
dolů! Leť jako po telegrafu. Noty jsen « mém
bytě zabaleny ga stoje v nazelenalém tlustém
papíře. My tady počkéme «

Josef upaloval, jak by bo hnaly furie důtkami,



zcela bezplatač,

Dr. Myslivec © právním postavení
katolíků v „sklerikalisovaném“ Ra
kousku, © nouzových podporách

a národních požadavcích.
Dne 19. t. m. pronesl posl. dr. Jve. My

slivec na říšeké radě řeč, v níž vytýkal, jak
macešsky vláda odbývá požadavky a bolesti
menších politických etran. Pokračoval:

„Na př. my v Čechách máme dojem, jako
by soudní a politické úřady byly přímo dostaly

"roskas, aby všemožně osrásí strany katolické po
Hlačovaly.(Slyštel) V přítomné době jsou u nás
poměry, jež upomínají na léta osmdesátá mio.
stol. s tím rozdílem, že my katolíci přejali
jsme úlobu tehdy pronásledovaných soc. demo
kratů. Doložím to příklady. .

Jistý soudce nechal přísahatí v trastní sá
lešitosti,vedenáproti našinci, svědka,kterýb | po
trestán 3měsíčním téškým šalářempro křiv:u pří
sahu a na sákladě výpovědí tohoto svědka vynesi
pak rossudek, ačkoli munil jako samvstatný
Soudce věděti, že je pod zmatečností celého
řízení nepřípastno takového svědka přísežně
slyšeti. (Slyšte! Slyšte!)

Jiný soudce tyká svědkovi a hrozímu vě
žením, když ovědek nevypovídá dle jebo choti.
Mosí býti obhájcem upozorněn tento soudce,
že když vyslýchá se zločinec jako podezřelý
z těžkého trestního čino, mast 80 sachovati vůči
němu slušnost a mírnost, tím spíše pak že
slušně a mírně nutno vystupovati vůči svědku
v přestupkové záležitosti. (Posl. Kotlář: Ve
kterém okresu to bylo?) Však já vám to po
vím. (Posl. Kotlář: Nebylo to v okresu br.
Sternberga?) Nikoli.

Jiný soudce položil obžalovanému takovoa
otázku v příčině výpovědí svědka — četníka,
že zodpověděním jejím musil orasiti svědka,
když nechtěl sám na sebe žalovati. Soadce ten
ještě četníka upozornil, že jej obžalovaný svou
výpovědí vrazil.
Opět jiný soudce sepisuje protokolyo lí
čení teprv p> skončeném líčení ve své kance

čeláři. Obšalovanámunémojny onou hrvýpovědí svědků v protokol pojaté s s tím,

co svědcipři líčenípřednesli a nemůže dále žá

"deti za opravua A oopční JenudeJednání soudcovo je tém nebe jší, ,
ten je sašraný a obšalovanými katolíci,
kteří pro své příslušenství ke straně katol.
byli žalováni, 8 že tento protokol podle vlastní
choti soadcem upravený slouží za podklad roz
hodnutí soudu druhé stolice. (Slyšte! Slyšte!)

Jedná se o proces, kde bylo slyšeno nej
méně 20 svědků a sedělo na lavici obžalova
ných 7 našich lidí. Tontýš soudce odsoudil na
šeho člověka na základě výpovědí svědka, jené sou
časně byl šalobcem a nota bene ani při spáchání
čioa samého nebyl přítomen. (Slyšte !)

Soudce ten je protestunt. Jak k tomu
přijde lid katolický, aby souzen byl tluto sond
cem, jenž takovým způsobem 8i počíná při
soudním řízeoí, toho nepochopuji. A tak bych
moh!, pánové, pokračovati, a to, co bych před
nesl, bylo by vždy méně ověřitelným. (Výkřiky).

Katolický lid je systematicky provokován
a, Štván, jeho statek duševní, víra, bauobi 88
ma všemi možnými způsoby a když se proti
těmto útokům brání a politicky se orgavisuje,l
div mu podpatky neuletěly.

eTakové zdrženíl« lamentoval kapelník. »Než
se vrátí, ztratíme dobré půl hodiny.«

»Ba joe, přisvědčoval helikoniste, »teď ta
mládež všecka jest lehkomyslná, bezstarostná, pořád
aby za ni jiný myslel. A tamhle na západě se
mračí. Kdo ví, zdasli k vůli tomu truhlíkovi ještě
na cestě nezmokneme.«

»No — no«, vždyť by nebylo tak zlee, ko
nejšil vejškliba Francek; +až vás, atrejčku, ty
mrsky trochu pokropí, aspoň vás trochu přejde
trápení se ž“zní.«

>Abys: ty zas nerýpalla houkl helikonista,
>Až budeš tak starý a zkušený muzikant jako já.. .«

»Pak budu počítat, co jsem všecko ušetřil,
že jsem nebyl stížen neustálou žáhou«, přetrhl
řeč šedivce Francek k velikému veselí přítomných.

Hovořilo se čile dál, míipy se rojily jako
v létě komáři, tak že zadržené výpravě dloubá
chvíle nebyla. Jan Bobeš se trochu mrzel, že není

„bned někde blízko hospoda. Je prý takové parno.
Právě, když již usmířený basista vypravoval, jak
mu kluci jednou do starožitné basy po muzice
lili vodu, přihnal se uřícený Josef.s velikým ba
Jíkem pod paždím. Teklo mu z pod klobouku jak
a okapu. Ve spáncích mu bila krev jako po skon
čeném závodě cyklistickém. Usedl.

- »Bje, bjéle zavelel páru koní čeledín a už
rachotila a klapala kola do vršku. Kapelníkova
tvář již zhostila se těžkých chmur, zase se díval
po všech jako láskyplný otec. -Jen se bojím, abys
si,Pepičku, tím apéchemnějakneublížil.Obličejti celý
boří. Co pakse potřebuješ s takovým břemenem
tolikhnátě, Vědyť víš, že ještě dobře dojedetie.«

aby zde v tomto domě, na nejpříhodnějším
místě měl seé. zástapce, musí býti jako slo

čineo edován a mimo zákon ven.
úzal jsem se vodomcích činitelů jiných

stran, jak často byli jejich stoupencí etihéni
a trestáni pro rozbití schůzí ve smyslu sák.
se dne 28. led. 1907 č. 18. ř. s., známého to
sákona na ochranu práva ehromažďovacího.
Bledoval jsem dosti pečlivě rnbriku „zesoudní
síně“ v listech jiných stran, puněvadě jsem o
těch věcech hodlal zde jednou mluvit. Proto
moho říci: my jsme jediná strana v Čechách,
proti jejímž stoupencům bylo tohoto zákona
užito. A kdo prod:lal velké tábory, kde tit
covénašich lidí dali a klidně U. jteh: rozbití
od několika socialistů a agrárníků, těšících se po
mocia oshranávládníchorgánů,tan +ařekbno,še
naši lidé jsou nástlníky.

A přece tito lidé byli loni po říšských a
i letos po zemských volbách « době nejpilnáj
ších prací polních po zástopech třikrát až
šestkrát honění k soudům, po dlouhé měsíce
snášeli muka soudně stibaných lidí. Byli sice
v mnobých případech o odvolucích soudů o8r0
bození, ule vytrpáná daševní moka, bezesné
noci, potupo, zmrhaný čas nemohou tukové roz
sudky shladiti a nabraditi.

Jako těe“to soudců slskali si ne
obyčejné sásluhy — cetmícil Jich smřsvost v udá
vánínašíchlidábudilashustaúšasi samýchstát
ních návladních. Za noci ploužili se vesmič
kami a bušili na dvéře klidněspících oby
vatelů, probouzeli je a zaváděli s nimi pro
tokoly. (Slyšte! Slyšte!) A co učinili tito
třesoucí se na celém těle hrůsoa, za nářku
dětí a lomení rukou poděšených žen vyslýchaní
ubožáci? — Několik letáků rozšířili, zimě kan
didát strany katolické 1. j. „revolucionářské“ byl

pás bodáky voličnasasemými šli do schůsí voli
ských a rospouštěli tyto j sdkona, toho zá
kona, který praví, že voličské schůze nepo
dléhají zákonu shromažďovacíma, dle něbož sta
rosta neb četník za jistých okolností schůzi
rozpustiti může. A když se proti tomu lidé
brání, tváří se takový četník, jako by je ohtěl
zatknouti.

To se ovšem děje na přání agrárnického
starosty nebo jiné takové veličiny, která má
„klerikály“ v žaludku.

Ano, ma přání několika sociálních de
mokratů zapovídal zástupce vlády, okresní

proti sociál. demokratům. (Slyšte!) To se
stalo v Příbrami 8. června 1908. Tentýž ko
migař dal také na srozaměnou svolavatelům
schůze, že musí býti také drahá strana t.j.
soc. demokratická připaštěna do předsedni
ctva a že muosí její řečníci býti připuštěni ke
slovu. A nás bylo na tábora onom k osmiti
sícům a socialistů bylo dvě stě. — Z toho je
vidět, pánové, že jsem nenadsazoval, když jsem
řekl, že pro náu v Čechách se používá jinak
zákonů a že se masí často počítati i s obchá=
zením zákonů, když jde o nás.

Řeknete, pánové, proč přicházíme teprv
teď s těmito žalobami, proč jsme to neb ono
neinterpellovali anebo proč jeme podporovali
vládu, když tu je na bíledni, že vláda ve svých
orgánech — za něž ona je zodpovědna —
chová k nám nepřátelství? A my jsme to často
slyšeli i od svých stoapenců, proč že provozu
jeme politiku vládní, když se zdá, še v úmyslu
vlády jest, brámiti osníku stran, ješ stát udršují,

Pepík mávl rukou, to že nic, Jen když prý
svoji chybu napravil,

Za půltřetí hodiny povoz dosti loudavý nál
již před Květnovem.

V městečku za značného sběhu studentův a

nosti do sálu. »Tak — a teď pěkné uspořádat
pulty, rozlošit noty. Pak teprve si chvilku odpoči
neme. Potom do toho! A ne abys si, Ferdo, zas
narazil jiný »munštuk«, jsko tuble nedávno la

Josef rozestavil pulty a pak rozvázal motouz,
jimiž byly noty spiaty. Otevřel první sešit. —
Mráz mu přeběhl po zádech. Noty se mu v ru
kou třásly. Tohle byla obstarožní škola na housle.
Vzal sešit druhý. A tam zase psáno starodávnou
hteraturou: »Třetj spplikatura takto se dokonárá.
Dáš prvn) prat "tam, kde jsy dřjve třetj měl.
Tudjž:«... A bned zatím noty pro třetí polobu,
— Pot již dávno uschlý znovu se objevil na čele
Pepíkově. Klarinetista sáhl rozpačitě po svazku
třetím. Otevřel v rozčilení prostředek. A tam zas
četl: »Chceš-li, mileg žáčku, pátou applikaturu
přjgemné bráti, tuť musjš negprve k tomuto hle
děti. Totiž: Hrageť se prstů kladenjm gakov ap
plikatuře prvnj, než aubrokem vždy o strunu nížeji.
Tudjž:« — A zas ty jednoduché školácké noty.
Ještě sáhl klarinetista po čtvrtém sešitu, Ale tm
zas: »Kdo kumětovně v applikatuře vyššj cvičiti
te mjnj,nechať prsty svoge pěkně kolmo na všecky
struny stav) . . .« atd. Málem že se ubohý Jomf
oeproměn“. úžasem v sloup. Písmeny a -86
tancovaly před ofima čardáš, zrak mu př .

»Ce tam stojíš, Pepku, jako buskuš na vartě?
Rosdávej přece notyl« pobídl kapelník.

© napruli tomu podporovali strany rovoluční.A še.
to nemí snad jen pouhé zdání, plyae-s toho;
co prohlásili vůdce revoluciomářské strany děl
nické na konferenci důvěrníků na Král. Vido
hradech dne 17. května b. r. Líčil ús

oo, Se “ parlamentéa řeklnakonec:„Áf je do :láda,aš je to panská sněmovna, vády,
kdyš chtějí něco knoubi, napřed se ptají, 60.

até.“ (Výkřiky posl. Svo
body: „To je skomoleninaz „Českého Slova.“)
Posl. dr. Myslivec: Račte dovolit, pane, mám
sde váš orgán strany (čte): „Aťje to vláda—
— —.“ Zde je „Právo lidu“, ať pánové roshod
nou, zdali jsem slova ta správně přelošil. (Vý
křiky posl. Svobody). Předseda dr. ryt. Star
zypski: „Prosím, aby řečník nebyl vyrušován.“
Posl. dr. Myslivec (k poslanci Svobodovi):
Tato věta vás mrzí jistě, kdybyste ji mohli
zahladit, jistě byste tak učinili. — Dle tohoto
prohlášení (Němoova) je sjevno, že není už
místa ve většině vládní pro stramy, ješ dosud
tam byly. — — —

Jen ještě slůvko bych rád řekl. Dostáváme
nyní denně dopisy a telegramy se zprávami,
že ta nebo ona krajina stišena byla šivelními
pohromami. Podáváme sice celou spousta pil
ných návrbů v záležitostech nouzových, sale
zda-li těmito návrhy nějak pomoženo bude po
stišeným, jest velikou otázkoo. Vysoká vláda
věnaje sice několik set tisfo koran postiženým,
ale to všecko je jako kapka vody na žbavé
železo, zvláště jestliže se s podporou ze státních
prostředků naloží tak, jako loňského roku se
stalo. V poličském okresu, jeně náleší k mému vo
lobnímu obvodu, řádilo loni třikrát krupobití. Ještě
dosudvšaklidépostiženíničehoosubvencinesvě
dělí. Pan místodršitel král, českého ovšem ne
utrpěl žádné škody, jemu neublížilo krapobití,
u ného není tak na spěch s rozdělením sub
vencí. Konečně se dostane subvence do rakou
okresních výborů a to je jako by ji moře

pohltilo,
Nikdo oevi, jak s ní nalošeno bylo. Po

něvadž mnohé z těchto výborů jsou v rukou
našich největších nepřátel, je na snadě do
moěnka, že tyto subvence budou rozděleny
jako odměny za nejlepší slažby agitátorské
v zemských volbách strané agrární prokázané.
8 odpadkovou solí stalo se podobně. Podal
jsem jiš dotaz k ministra financí v tomto směru.

Loňského roku žádali jeme odpadkovou
sůl pro stižené okresy. J. Ex. pen ministr fi
nancí nám odpověděl, že toho roku sůl nebode
rozdělena. Najednou četli jsme v novinách, že
sůl přece bude poskytnata. Naši lidé zažádali
již loňského roku o tato sůl. Český odbor
rady zemědělské pro král. české byl c. k.
místodržitelstvím dne 21. března vyrozoměn,
že ministeratvo sůl udělilo. Ale teprve 14.
dubna vydal český odbor rady zemědělské o
tom vyhláška v „Zeměd. Zpr.“, stanovil však
krátkc1 lhůta do 30. dobna, tedy necelých 14
dní. .>to bylo mnoho žádostí opozděné za
sléno, ale ty žádosti, ješ loňského roku byly
pod“ny, měly býti příznivě vyřízeny, byly
však českým odb. r. z. našim lidem zamítnoty.

O hospodářství se subvencemi u nás byla,
pronesena zdrcající kritika i jistým svobodo
my-lným mladočeským přísedicím zem. výbora
Da veřejné schůzi. (Slyštel) Tento přísedící
řen| také veřejně, že zemědělská rada si ne
počíná vždy tak objektivně, jak by Be na ta
Losý ústav slušelo.

V uvážení těchto okolností bylo by nej—————>,—,—,
»Pane kapelníku, zabte mne, zabtel« vyjekl

Josef.
No —co zas fantasíruješ, náměsíčníku? Ne

máš moty vhrsti? Vždyť té přece nikdo neuřknul
ani nepřimrazil.«

Ale Josef, který byl jindy hovornější než
jeho štěbenec, najednou ztratil řeč. »J — ja, vědí,
pane kapelníku, j—já — ona paní kapelníková mi
omylem dala., Já jsem si myslil, pane kapelníku,
že. .. Inu, já nevím, ale už to je tak.«

»Podívejte se na blázna z Kosmonos«, do
pálil se vládce taktovky, Nedal ti někdo ránu do
zad, že tolik koktáš?« — A už vstoupil Strunka na
podium. Vzal jeden sešit do ruky — auž byl
doma. Pepík zatím s hlavou ověšenou očekával
trpělivě, jak hojný příval ostrých slov mu po
skloněném temenu na záda poplyne? — - Ale
několik vteřin panovalo naprosté ticho. Strunka
dvakrát polkl na prázdno. Hodně se rozčilit$

dákovi ublížil. Byli v sále už také cizí lidé. A pak
bned si připomněl, že není také sám bez viny.
Zabalil doma noty prokapelu do stejného papíru
jako školy pro cvičení malých žáčků. Už teď
nestál Strunka brozivě, spíš jako nešťastný Eneáě,
když viděl, že s Trojou je naprosto konec,

Když se s prvého omráčení trochu sebral,
satremoloval hlasem pokleslým: >A kdo ti ty
noty dával? Nebo jsi je popadl sám?=

»Prosím, pane kapelníku«,zmušil se poněkud

5 ještěforkoTublo jsod.« Když jsem viděl bervu rapíru,
| (Dokončení.)



maiškou a posndek prof. dra. Gust Kabrhela,
přednosty byglenického a bakteriologického ústava
při c. k. é universitě v Praze, o vodě nové
studny v důstojnickém parku byly vzety na vě
domí. — Místaímu odboru „Oeskoslovanské Ob
chodnické Besedy“ v Hradci Králové povolí se
uspořádání promenádního koncertu v městských
sadech na Žižkově náměstí dne 16. erpaa t. r. do

poledne. —Žádosti organisovaného dělnictva okresurálovéhradeckého za propůjčení Malého náměstí
k uspořádání táboru lidu na den 5. Července t. £.
se vyhoví. — Žádosti za chudivaké podpory od
loženy byly do schůze příští.

Koreubvička pokrokové usnalosti
se obrací. Píše se nám: Když loni na podzim
katolické obyvatelstvo proti usnesení obecního za
stapitelstva v příčině spojení obecLých a měšťan
ských škol zdejších sbíralo petice, pohoršoval se
nad tím obecní starší p Mareš. Žádal docela za
vyslovení nedůvěry „Obnově“ v zasedání. Na ve
řejoé schůzi v Sokolovně kroutili pokrokáři očima
v „mravním rozh.řčení“ nad opovážlivostí kato
lickou a Hajnův žurnál rozplýval se v lokajských
projevech oddanosti k moudrému obecnímu výboru.
Ale během času i ti hodní pokrokáři od těch ka
tolických buřičů se pokasili. Od jakživa špatné
příklady kazí dobré mravy! Totéž zastapitelatví
nechce pro šidy u Grand-hotelu sříditi oový most
a tu se karta obrátila. Z moudrých a dříve uvě
domělých otců stali se naráz v očích pokrokových
šosáci a prospěcháři. Pořádají se pokrokové pro
testní schůze. Bývalý loyální p. prof Mareš od
suzuje na scbůzi politiku svých kollegů z obecního
zastupitelstva. Snad se hodí ve škole marod a
jede s deputací do Praby, aby nadřízené úřady
zmařily vůli většiny a most k váli židům vysta
věly. Radniční list Hajnův pranýřaje přátele sta
rého mostu, při tom nešetří ani svých bývalých
zakladate.ů. Krátce: vládní a dosud zachovalí po
krokovci provozují prudkou oposici proti správě
obecní, panuje zmatek a nejistota v názorech o
novém mostě. Nejhorším je, že nikdo neví, kdo
bude za nás v Hradci mysliti, když pokrokaři 0
depřeli poskytovati nám obecní rozumy. Zlé doby
připadly na Hradec, protože se budou masiti sa
mostatně myslící lidé teprv vychovávatil A při té
záplavě „klerikální“ v Hradci nelze na nic tako
vého avi pomysliti. Nezbude nic jiného, než za
vésti import šikovných lidí odjinud. V Rusku a
Haliči mají chytráků nazbyt, proto netřeba zou
fati. — Pozn. redakce. V příčině pokrokového
rozčilení nad sbíráním podpisů katolického občan
stva proti spojení škol nastala počátkem tohoto
roku nedůslednost ještě větší. Páni, kteří loni zdů
raznili práva samosprávy vůči jeptiskám, kteří na
otevřené, úřední projednání kladli velikou váhu,

oklestili si houštinou svých zásad Šikovnou, po
kovou, privátní cestičku k dalšímu útočení proti

jeptiskám. U nich zásady platí ovšem jen potud,
pokud půda gokrokářskému kádru upevňují.

Zespolku „Charitas“. Dobročinnýspolek
tento stále roste, neboť při každé výborové ochůzi
bývá přijato kolem 50 členů. V některých místech
hodlají podle našeho vzoru aříditi spolek se stejnou
tendencí. Podnik takový však není účelným, pro
tože jen velký spolek aspoň 8 1000 členy má
pravý výsnam. Toho může dosíci jen spolek ve
širokým základem, jaký má náš spolek pro celé
království zalošený. Lokálním spolkem se oslabuje
„působnost Charity a místoím členům se valně ne
prospěje. V některých osadách nevědí dosud nic
o působnosti Charity, ač na ni upozorňojeme stále.
Dnes přístup ke Charitě znamená, pojistiti rodině
za 2 K úmrtní podporu 600 K. Každým měsícem
obnos tento stoupá o sta korun. Neráhej nikdo
prospěti sám sobě.

Zápis a přijímací zkoušky de e. k.
v Hradel Králové konají se

V pondělía úterý 6. a 7. července. Tedy nikoli
v ukončení školajho roku 4. července, jak bý
valo druhdy.

Vojenský komeert ve prospěchpensij
ního fondu vojenských kapelníků pořádá se dnes
v pátek 26. t. m. od 6 do 9 bodin v důstojnickém

Ounačování obchodních místnosti
děje se nyní nejen sbytečně velikými tabulemi,
které větší část fagady domovní zakrývají, nýbrž

ještě není aloe.Maty provaně) jako praDA o ulice. pro samé tabulky ne
bado viděd domů — noebadevak viděti také ob
chodů, do nichž zákazníci mají býti lákání. Škoda

u na krásné fagady, není-li heh viděti!oda pěkného pobledu přes ocalou ulici, který se

chosímu do města vymí víc a více samonuje!ako se netrpí zastavování chodníků různým sŘE Muj,v, nár
a ulic3 . 0

vajícími tabolkami.
Ještě k řeči p. agrárního poslance

M. Ardínka. Dobráckéma „Ratiboru“ sloužiž

předně na vědomí, še k „střečkování“ máohčojně největší inklinací ten, kdo jest přistišen
nesprávnostech. Kdo proti nepravdám můše pot

šiti naj protidůvodů,tomu střečkovánínení
rámes sporu. Edochce poslance
našimopravodlivýmvýtkém jti

juk'oevede rolsletra a č,

taková slova rozvášných čtenářůnezmaton. Z našich
zcela věcných oprav řeči Srdínkovy není vyvráceno
nic. Zato však „Ratibor“ sděloje, že nechce se mu
hledat všechna zajímavá příslušná data (to do
bráctví |), ale prý, co má po ruce, to postačí, aby
nebyl nikdo (I) v pochybnosti, te k'erikálové jsou
nejvíce vinni bídou a zubožením rolnického stavu.
Uvádí, že v Čechách ze všech usedlostí v počtu
868.042 připadá rolnictvu, jež se zemědělstvím
skutečně živí, toliko 36.2*/,. Kolik se zbývajících
dvou třetin jest majetkem církevním, o tom si prý
můžeme učiniti představu, pomyslíme-li na statky
arcibiskupské, biskupské, klášterní, atd. Nač,
„Ratibore“, jen tak sem tam myslit? Lepší by byly
k vysvětlení přesné číslice. Nemyslíš? A nyní do
kládá pisatel v „Ratibora“, že velkostatek platí
pouze daní 218%, kdežto statky střední a malé
78:29/,. O tom nepoměru však se psalo dost i s kato
lické strany. Že daň pozemková spravedlivou není,
často bylo prohlášeno i od nás. Leč sároveňi
agrární velkostatkář může poučiti každého, že
velkostatky v poměru k ploše vynášejí daleko
méně než statky střední a malé. „Ratibor“ se
mrsí též na zádušní pozemky. Ta by bylo radno
vypočítati, co ze záduší kněží sami pro svoji
osobu mají. Asi tolik, co má učitel ze školní za
hrady nebo z pozemku, na němž škola stojí. —
Že blahobyt majitele pozemků nelze odhadnouti
dle toho, jaký komplex půdy má a jaké daně
platí, nýbrěň dle toho, co mw hospodářství nese
čistého, k tomu každý uvědomělý rolník přisvěděl.
A to nás zaše vede k beodbytné otázce: Kdo
vlastně bohatne nejvíc s rolnického potu? Jest to
Šidovský kapitál, který bere od českého rolnictva,
bypotbekárné zatíženého, obrovské miliony bez
práce. Kupitál ten sní pečeni a rolnictvu pone
chá kosť. A co má roloík z toho, jestliže židovětí
buraiáni zdraží obilí? Kdo se tu obobacuje na
útraty národa? Snad kaěžstvo? Chtěl-li někdo
mluviti o dějinách utrpení stavu roloického, měl
mluviti předně pravdu a pak se zbaviti aš příliš
úzkostlivé bázně před židy asocialisty. Jest jisto,
še nyní rojoík, upadnuvší vinou falešného libera
lismu do dluhů, jest v borší porobě, než jaká
byla v jistých periodách poddanetví. — A konečně
ještě malou poznámka. Pan Srdísko zajisté jako
čelný agrárník jest theoreticky proti politice na
kazatelné. Ale snad zná toho agrároíka, který
před užší volbvu v příčině kandidatury agráret
povsdechl ke katolickému voliči: „Kdyby to tak
chtěli oznámit s kazatelny!“ Čí na ten případ uš
zcela zapomačl?

Ohrašení. Místní odbor „Ústř. M. Š“
obražuje se proti liché výtee v čís. 65. „Osvěty
lidu“ učinéné a dosvěděnje veřejně, že el. Jednota
katol. tovaryšů, jíž tombola při matičních elavno
stech jest svěřována, jest jednou z nejochotnějších
a nejobětavějších národních korporací. Vedle spa
nilých dam, vsavších na se laskavé prodej lost,
jest jí v prvé řadě vděčiti sa znamenitý výnos
tomboly. Ostatně očekáváme,že. kritisující příště
přiloží též ruku k dílu, nevyhradujíce si netečně
ponse pohodlných slov kritiky.

Provisorní most již ztstane tam, kde
stavba rychle pokračnje. Piloty jiš nevytáhne žádný
protest. Stanovisko interessentů z Jiř. třídy pod
poroval věcnými důvody p. dr. Ulrich, poukasuje
na naléhavé projekty musea a skledišté u Grand
hotelu, ješ zřízení lávky v těch místech přes Labe
překážejí. — Podezřelé jest, kobo právě pokrokáři

ebují k protestům. Na jejich pondělní schůzi
la valné většina těch, jichž existenčních zájmů

provisorní most pranic se netýká. A tak již a bo
tovým faktem nutno všem se omiřiti.

Stkvostná tabla vystavujefirma J. F.
Langhans. Pečlivé sestavení mistrných fotografii,
moderně malované pozadí a vkusně pracované
rámy poutejí velikou pozornost. Závod Lang
hansův znovu dokázal, že jest v uměleckém po
kroku bez konkurence.

dno jet ne Hrádek pořádádne6. červencei . tovaryšů pro členy a ivce.

Přihlášky v Adalbertinu čís. dv. M Přím
Schůze klempiřská odbývati se bade

u ežitosti manifestační schůze živnostenské
ve Smiřicích28. t. m. dopoledne za přítomnosti

p. redaktora Kamelskéhoa vícepp. tori klempířských z Prahy. Účast budiž četná! Nutnose
uraditi o sřísoní krajského odborového společenstva
a přípravách pro letošní ojezd klempířský v Prase.

Z Josefova. Spolek voj. vysloušileůpořádá
dne 29. t. m. jnbilejní slavnost na počest Jeho
Veličenstva a na oslavu 4Oletého trvání spolku.
Blavnost započne o 6. hodině ranní budíčkem.

„ Z Helie. (Opozděno.) „Východočen. Obzor“
lže, že jsme udělali « udeřeného kyticí
trávy, neviňátko. Ale kým byl vlastně vyzván
k dostaveníčku? O tom mlěíte. A pakse mu do

m? Proč vás právě naše z kdyš
jeme vaši stranu výslovně nejmemovalí? Tedy vám
ted povíme,že vímetaké osákase udělenémradé

De buffotu © národní slavmosti dno
18. červse 1908 „os Střelnici“ pořádazé, laskavě
přispěli: 20 K: s). Pravovární měšťasstvo v Hradci
Králové a al. Zálošaí úvěraí ústav. — 10 K: Jeho
Biskupské Milost dr. Josef Doubrava a p. továrník

Jaroslav Ósrvený. — 6K: pet B. = Koschinů, E.Procházková. — 4 K: Vedp. Ihbdr.A. Frýdek, ppl.:
B. Franková, A. Jenčová, M.Srdínková, A. Mattašová,
H. Havelková, Ž. Fajererové, A. Voleníkové, M. Bart
heldy-ová, J. Sasková a L. Jeřábková. — 8 K: ppí.:
M. Řojthárková a A. Hackerová. — 2 K: ppí.: A.
Ernšpengrová, F. Tersské, Z. Zimrová. B. Kuklová,
K. Morávková,F. Vondráčková, H. Ruthová, A. Ho
ledková, K. Proysové, A. Vaníčková, F. Jališová, Z.
Saxová, E. Marešová, A. Štěpán.ká, P. Hanušová, A.
Collinová, A. Urbanová, A. Mikošové,M. Batkorá, H.

Ippenová, M. Dostálová, P. Swngrová, M. y ppiohová,E. Jitiková, al. R. Pospíšilová ml., ppí. M. Klampa
rová, M. Hubáčková, M.Svobodová, A. Staňková, F.
Fialová, M. Rado'f>vé, M. Mandelíková, A. Pilnáčková,
B. Darchánkové, M. Červená Hermanová, M. Steinfel
dová, M. Urbanová, E. Rassorá, al. F. Hermonnová,

f. B. Draslarová, sl. J. Sohrollová, ppí. B. Němcová,
B. Pospíšilová, E. Kraotková, M. Pokorná, A Brtnické,
M. Srpová, A. Kopecká, J. Šrorčíková, M. Píšová, P.

Melsrová, M. Kojnlové, M. Oshmorá, A. Morávková,Z. Ilicbová, E. Vagaerová, M. Hodovalová, A. Sohei
nerová, A. Knbálková, A. Čsrveukové, M. Havránková,
F. Vocásková, M. Hn.ličková, M. Honzáková, M. Hum
lová, A. Nováková, J. Weinbengstová, M. Králová, V.
Jihlavcová, M. Boránková, M. Steinová, A. Honzíková,
K. V. Skuberský, M. Hajaovské, M. Hohnová, O. Kon
novská, M. Hrušková, A. Rejchlová, F. Mabrlová, M.
Kadaníková, F. Javůrková, M. Šimková, M. Vrabcová,
E. Saková, M. Černá, M. Jirásková, H. Londecková, R.
Jekabcová, D. Formánková, M. Špalková, R. Bergrová,
A. Šabrtová, F. Spitsnerová, M. Bůžičkorá, B. Honko
ová. M. Šsfcová, A. Pokorná, K. Malá, 3. Miřiovská,
J. Foiorabendová, M. Pajkrová, A. Javůrková, B. TJl
manovrá, M. Fiecherová, K. Bozděchová, B. Vojtová,
A. Pazourková, M. Pospíšilová, M. Bondová, J. Zlat
níková, sl. B. Pflégrová, ppí. B. Geluldigerová, M.
Hrousková, R. Jeřábková, O. Hromadová, V.Pleenivá,
E. Molioharová, A. Ósrvenková, M. Faltorá, L. Uiri
chová, T. Sommrová, A. Šteffeová, M. Hslwichová, K.
Tanssigová, B. Peřinová, M. Fórová, A. Czorbová, J.
Richtrová, A. Nepeřená, J. Řozáčová, H. Rochtrová, 8
jména nečitelné. — 1 K: ppí.: F. Holatová, K. Dro
řáčková, O. Stárková, B. Řesaíčková, M. Divecké, T.
Styblíková, K. Sratoňová, L. Norotná, A. Gorgaričové,
K. Jelínková, K. Svobodová, A. Viktorinová, B.Pospí
šilová at., J. Jančárková, A. Riedlová, A. Gatbová, E.
Uhrová, A. Šimkové, M. Samolovská, H. Domečková,
L. Viplerové, M. Kučerová, M. Fahraorová, J. Labonf
ková, A. Nejedlá, T. Štefanová, M. Kašparová, A. Ře
háková, B. Štolbová, B. Císař va, A. Stejekalová, A.
Santrůčková, A. Poledníková, H. Pokorná, K. Vieweg
bová, 1 jméno nečitelné. — Dary zaslali P. T.: ppi.:
A. Slámová, Součková, Fischerová, Schmidtová, Trap
pová, Šedová, Urbanová, Batková, Kulířová, Steinma
nová, p. Maiborg se Smiřic, pí.Vlachová, Šeťo, pí.
Boriádková, al.Šímova, Laufová, Vanická, Trykarová,
E'glová, pp.Červený,Čorný, Formánek, Kolář, Bouček,
Fránkl, Hobáčsk, Tolman 300 kasů pohlednic, Píša,
Melichar, Kieelich, ppí. Střemchová, Vinařováse Sed
lice, M. Vojtová, p. Šolc. — Sbírka ze Svobodných
Drorů: 4 k pí. M. Srdínková, 8 K p.J. Srdínko a
pí. M.drdínková. — 2 K: ppí. M. Srdícková, M. Ko
márková, M. Nováková, B. Smetanová, M. Smetanová.
— 1 K: p. Polívke. — Dary zaslali: ppí. Morávková,
Sobviplová, Francková, M. Smetanové, E.Smetanová,
p. Srdínko. — Sbírka se Stěšer: 8 K p. Pilnáček ml.,
4 K pí. Tomková, 3 K pí. Zámečníkové, 2 K pí. Čer
vinková a sl. Ziklová. — Dary seslali: al. Hospolyň
ská škols, p. Černý, pí. Ryklová, pí. Styblíková, mlé
kárna voStěžerách, pí. Hrdličková. — Dary s Lochenic
saslaly: ppí. Koutníkové, Marková, Nálovková, Nová
kové, alč. Peškova, Petrova, Kanlichova, pí. M. Polá
ková. — Dámský odbor Ú. M. šk. v Hradci Králové
vzdává věem příznivcům Matice ardečné díky za vše
a prosí sa prominatí, jestliše snad někdo byl opo
menut, neboť při tom návalu nebylo možno vůle sa
snamenati.

Poutníkům na sv.foru u Příbramě.
Poutaíků jest přes 1000, proto vyjedou v sobota
dne 4. července dva zvláštní vlaky z Hradce Krá
lové. Pevnívyjedev7 hod. G0 m. a zastaví vPrae
kačce 8 h., v Dobřenicích 8 h. 10 m., v Kárami
cí.h 8 bh.19 m., v Chlumci 8 h.36 m, v Žišeli
cích 8 b. 46 m., v Libňovsi 9 h. 6m., ve Vel.
Oseku 9 h. 99 m. V Praze bude 11b. 33 m.
Druhý vlak vyjede s Hradce Králové v 8 h. 13
m. a pojede bez zastavení a bude v Praze o 11
h. 31 m. — O1 hb.vyjdeme s Prabyna Smíchov,
vyjedeme ve 3 h. 20 m. a přijedeme do Příbramě
5 b. 39 m. Kolem Karlova Týna pojede vlak
volně, abychom viděti mohli památný hrad, vy
stoupiti mení dovoleno. Ve Zdicích bude sa
stávka 16 minut. Z Příbramě vyjedeme v pomdělí
6. července ráno 5 h. 13 m. a budeme na Smí
chově 7 h. 6 m. Nejpodrobnější program obdrží
kašdý účastník cestou, v Příbrami pak po pa
mětním obrásku. — Průvod po výstavě z ochoty
jednotlivým skupicám poskytnou pp. členové vý
stavního výkonného vý — jekoš i 8 kněší

spoloposta t. Lístek jízdní jen pro zvláštnívlaky.DalšípoutníkymelsejišpřsjalíI —Odjesd
s Prahy dne 6. července odpol. 6 hb., Velký Osek
6 b.40 m. večer, Libšoves 6 h 59, Žiželice 7 b.
17 m., Chlumec 7 h. 27 m., Káranice 7 h. 40m,
Dobřenice7 h. 50m.,Praskačka7 b.69m.a
Hradec Král. 8 b. 9 m. Tímto vlakem mutao jeti
všem poutaíkém od Nov. Bydšova,Josefova, Kyl
perka, Pardabic —ješto případnýdrahý sv
vlak přijedede HradceKrál. po 9hod. —Du
chovnípůjdou při průvoda v rocbetě a štole,
členové aodsaáky — avšichul |
00nojpočiivějí. ,



„Be Bamtfřle. Dne 29. t. m.0 3. bod. odpol.
v městském hotelu ve Smiřicích promluví v křest.

soc. lidovém spole pro Boloblavy a okolí p J.Černý, stavitel z Hradce Král, o účelu vzájemně
se podporujícího spolku „Cbaritas“.

Z Nevého Bydžova. Protikatoličtífana
tikové starají se o to, aby rozlišení duchů u nás
provedeno bylo do krajnosti. Teroru jednotlivců
podlebly všechny zdejší spolky až na spolek vy
sloužilců, postavily se na pokrokové, t. j. proti
olrkevní stenovisko a dokázaly své brdioství tím,
že se nezúčastnily slavnosti Božího Těla. Přejeme
těm nepřátelům katolictra úplné volnosti, nechceme
jich násilím nutiti k veřejné úcté Spasitele, jehož
vznešenou naukou pohrdli. Ani otakové účastolky
eírkevníbo průvodu nestojíme, at si jdou do tá
bora stejně s nimi smýšlejících násilníků Ale tá
šeme 8w,kde jest uvědomělost a statečnost té ve
liké části členů s tukovým teroremnesoublasícich?
Kdy se probudí ze savé slabosti a mdloby? Jak
dloobo dají se v době všeobecné volaosti pootatí
železnými pouty pokrokářů a sociálníchdemokratů?
Co bylo kdysi křiku, že katolický spolek se chtěl
sáčastniti korporativně veřejného katolického prů
vodu! Všechny spolky z toho důvodu účast svoji
odpíraly; dnes toho důvodu není, místo něho na
stoupil teror několika nevěrců a opolky jako na
komaodo k radosti židů zůstaly doma. Čekali
jsme, že vnější lesk této slavnosti nabražen bude
větší vroucností účastníků, ale i ta byla nepatrná,
takže upřímní katolíci s bolem tuto netečnost
svých spoluobčanů konstatovali. Aby katolíkům
zdejším dostalo se ponížení úplného, o to bylo
také postaráno manifestačním táborem sociálních
demokratů, jenž konsl se v neděli 21. t. m. o 10.
hod. dopol. na náměstí, kudy se obyčejně kolem
11. bod. vedé průvod 8 Nejav. Svátostí Oltářní
z kostela Nejsv. Trojice. Ač byl řečník přítomným
p. ©. k. komisařem vyzván, aby mezi průvodem
neřečnil, neupvslech!, křičel gilně dále a hlouček,
čítající asi 100 výrostků, mu holákáním app'au
doval. Ani obyvatelé Afriky před tisíci lety by se
tak nechovali jako v 20. století dr Soukup se
svojí četou, která přísahá na pokrokový program,
chce lidu dopomoci k lepšímu blahobytu a vósti
ho pomocí „volné školy“ k větší vzdělanosti a
mravoosti, poněvadě prý mu dnes nábožensko
mravní vychování nedostatuje. Jak vzdělanost,
mravnost a ušlechtilost vypěstovaná volnou školou
bude vypudati, měli jsme právě příležitost poznati
na těch, kteří tou voloou vědou a mravoukou
svých svůdců se vzdělávají. Těžce toto ponížení
neseme, ale pevně doufáme, že po takovém jed
nání našich nepřátel řady ové zesílíme a s větší
horlivostí než dosud nevěreckým živlům v cestu
se postavíme. — V pondělí bylo «bčanstvo zdejší
časně z rána vybarcováno obném, vzniklým u
borlivého člena naší katol. nár. jednoty p. Fran
tiška Kodydka, pekaře na Hradeckém předměstí.
Ač byl obeň záby zpozorován, přece nepodařilo
se při stávajícím větru obeň udusiti a střecha se
stropy domu lehla popelem. Škoda jest dosti
značná a jest jen z části kryta pojištěním. —
Dne 16. června večer utonul přikoupání ne v řece
Kněžovce v Novém Bydžově Václav Zámečník,
18letý krejčovský učeň. Ač bylo tonutí jeho ihned
od přítomných zpozorováno a pomocí ma přispěno,
nebyl přece nešťastný teato chlapec při životě
sacbráněn. Ztrátu jeho oplakává matka, vdova
a osmi Sourozenci.

Z České Skalice. „VýchodočeskýObzor“,
demokratická to „květomluva“, chrlí zase ulru a
oheň na „klerikály“ Čes.-skalické jen k vůli aa
mýšlenému demokratickéma táboru lidu. V pře
dešlém čísle tohoto něžného lístka staví se strana
soc. demokratická brdě proti nám, beze stracbu,
vjiném však článku tébož čísla žádá od soudruhů
se všech stran účast co největší, aby jim pomobli
bojovati proti černé hydře, která se v Čes. Skalici
a okolí počíná prý rozlézati. Aby vše jim šlo
lehce, jde jim naše přeslavnéobecnízastupitelství
ve všem na ruku. — Na den Ó.července chystají
naši pokrokáři veliký průvod městem s osvětlením,
sae jen aby potřeli „klerikály“; již loni průvod
ani osvětlení se nepořádalo, letosvšak sl. městaká
rada vyzývá prý občanstvo, aby se přihlásili, kdo
by ohtě! osvětlovat. My, členové zdejší katol. or
gaBisace, osvětlovat nebudeme; pozaáme ty rudé
a pokrokové chlapíky po tmě. Proč neslaví se na
př. nehynoucípamátka Otce vlastiKarla [V., který
tisíckrát více sáslah o naši drahou domovinu si
siskal? Snad s0 za nějaký rok dočkáme, že naši

i bydou slavit památku — Práškovu!
boval jim o volbách dost!! Budou pak aositi

lucerny m forem zastřenéa zpívat agrární
hymnu: penize světem vládnou.. “

Duchovní evičení v klášteře verši
jek v Hloře Kutné konajíso pro učitelky a
bývalé chovanky od 19. srpas (o Ď. hod. veder)
do 35. arpaa ráno. Poplatek za celé zaopatření po
tu dobajest6 korun.Moohése těžína vzájemné
shledání! — Kdo bodláte.přijíti, ormamte to 00
mojiná nejdříve. — ŽehnejšBůh!

Z Rychnova m. Ku. Dne90.červnapo
žádal pokrokový „Vzdělávací kroužek“, jejž nyní
8nouzeřídípp. Říhaučitela Janoušek,berníse
dlsteat, náška o abstineatsím hnutí. Schvale

úplně,s a utim, sepokrobovýŠáehorbatoliku oů vríkopátku polo

„Yzdělávacího kroašku“ lépe uplatnila v starosti,
aby bylo méně židovských kořalen, aby lid sy
stematicky nebyl otravován, a pak jistí professoti
pokrokovci aby stadentům nedovolovali na vy
cháskách píti pivo — z dupláků. S plakáty ozna
mujícími tuto přednášku byl také nalepen velký
plakát oznamaojící slavnost katolíků v Kostelci n.
Orl. Pokrokovci, jejichž pokrok hlavné spočívá
v boji a jedovaté nenávisti ku všemu katolickému,
rádi by byli celý plakát katolíků něčím zalepili,
ale poněvadž plakát o přednášce oné byl poměrně
malý, salepeno bylo aspoň slovo „katolický“, aby
pokrokem uspavaní Rychnované ani nezvěděli, jak
jinde katolíci jsou neohrožení a že ani židozského
kapitálu se nebojí. A když to slovo „katolický“
z velkého plakátu zmizelu, věčně uemivající se
tvář dotyčného p. učitele, sloupu to pokrokové
strany zdejší, ještě více BOrozjasnila, takže na
satmélém nebi rychnovakém ubývající úplněk úplně
uabradila. — Pruč pak, pánové, se bójíte již toho
slova „katolicky“? Vždyťjiš církev katolická —
dle vašich fečí — doděláva? Či snad váš strach
svědčí o tom, že nedodělává — nýbrá mohutní?
Katolíci začínají se probouzet a nebáti se moder
nich spasitelů, kteří misto svobody mu přinášejí
— židovské otroctví?

4 Rychnova m. Kn. do Dobrašky.
Proslýchá se, že náš pověstný pr.fessor Č Chýský,
umravůvvatel velkých i malých a židů největší
přítel, bude přednášeti 5. neb 6. července v Du
bruáce. Obyvatelé Dobrušky, zvláště vy katolíci,
kteří jste 8e nebáli již někulikrát neobroženě pro
jeviti své katolické smýšlení, neopomeňte jíti po
slechnout, jsk professor dějepisu oa státním gym
nasiu bade přednoášeti o Husovi. Radíme vám
však, abyste si dříve přečotli nějaké pojednání 0
Husovi na základé dějepisných a nestranných pra
menů, na př. brožaru z „Casorých úvah“ „Oslava
Hasova“, nebo podobnou práci od Jifiho Sahuly.
Kdo by měl příležitost a cas sehnati si delší dílo,
udporučujeme „Jan Hus“ od Václava Flajšhaase,
univ. prof. Jděte jen, Dobraáští, poslechnout! Mají
moozí z vás na rychnovském gymnasiu syny. Jest
potřeb! dobře poznati, jaké stanovisko k vaší víře
u vlasti zaujíma professor placený vašimi penězi.

Z Týmišté m. ©. „Osvěta lidu“ psala, ie
na pokrokářské schůzi byla přijata resoluce, ©
které byl vysloven požadavek „vyloučení nábož:n
ství se Školy.“ Ano, resoluce tato byla přijata,
ale nyní víme, od koho. V dopise tom varuje se
obecenstvo, aby 86 nesáčastnilo slavnosti Božího
Téla, zvlásté pak městská rada a živnostnictvo,
jebož členové nosívají baldachýn, a na konec va
rují se rodiče, aby své dítky neposilali jako družičky
na £míněnou olavnost. AČ prý Lo vdbude kovářský
mistr Typlt sám! Nyní máme u oás pv Božím
Tele a lid v Týaišti n. O. promluvil samostatoě,
ač pokrokáři usilovali,abyse ani oltáte nestavěly.
Lid a nás poznal řemeslné útváče. Přes to, že
bylo mejisté počasí a že krátce před slavanatí i
uprchlo, davy lidu broaly 86 k chrámu Páné, od
kud vyšel průvod a bral se k oltářům na náměstí
postaveným. Lid křesťanský ví, že slavnost Božího
Tela nepatří knési nebo některému členu církve,
nýbrž Bohu, vládci Vesehomíra,ped nímž sklání
me číji svou. Viděli jsme tu nepřehlednou řadu
malých dražiček jako andílků, nesoucích kvítka,
viděli jem:, jak přes všechno štvaní živnostníci
nesli baldacbýn mad nejsvětější Svátosti oltářní,
viděli jsme také členy městské rady kráčeti přímo
za Nejevětějším. Nechtějí tudíž býti pouse lout
kami několika střeštěných pokrokářů; vědí še
jsou sástapci občanstva bez rozdílu politického
přesvědčení. Vprůvodu kráčeli též zástupci velko
statku, celý sbor učitelský 8 p. řídícím ačitelom
Trojanem v čele, ba aa1 arcipokrokář p. učitel K.
nescházel a tlačil se přímo k oltáři, abychom vi
děli, že je taky katolík. Vzpomaěl jsem cíne onu
stařenku,která,by vši usousoší snásorňujícího vítězný
boj sv. Prokopa s ďáblem, rozavítila svíčku kaž
dému zvlášť. Tu jde kolem duchovní a ptá se
stařenky: „Copak že avítíte u obou?“ Stařenka
klidně odpovídá: „Ale důstojcý pane, člověk neví,
kdy koho může potřebovat“ A takovými jsou i
naši pokrokáři. Dnes odhlasují „ven 8 nábošen
stvím se školy“, zítra dělají opačně. [ou nevědí,
kdy kobo mobou potřebovat. S módou se jít musí,
ať je jakákoliv, jen když se jde. Zvláštní pozor
nost badil spolek křestansko-sociální svým im
posantním počtem s členy Věeodborovéh; sdružení
a katolické mládeže, která u nás neobyčejně
krásně roste k zlosti uepřátel. Celá slavnost byla
důkazem, že lid křesťanský se probouzí ra
nami svých nepřátel a zajisté zdolá ty, kteří nají
pro něj jen posměch a potupu © A oní si před
stavuji p. dopisovatele „Osvěty lidu“, jak bude
sprostě banobit ty, kteří se odvážili zevnějším
spůsobem projeviti lásku k svému náboženskému
přesvědčení. — M. T.

Němocko-židovská drzost ve Dreře
Králové m. KL. Starosta král. věnného města
Dvora Králové a. L. oznámil městské radě královédvorské,ževečtvrtekdne4.červnat r.bez
prostředně po volbách ve skupině velkoobchodu

m a okresního zastupitelstvakrálové

ý Kto šla nlasčí
i Wváraicikrálovádrorští:1. Gustav

Deutsch, majitel firmy „Gustav Deutech, Druck
fobrik in Kčoiglobof“. 2. Franz Kůbnel, majitel
firmy „Franz Kůboel, mechan. Schlichterei in Kó

niginbof 8. Hermann Nettel, prokurista fray„M. Mandel's Sóhne, mechan. Woberei in Kdai
ginhof“. Představili se mu jakožto deputace ve
škerých královédvorakých německých továrníků a
žádali, aby městská rada královédvoraká bezod
kladoč a bez jakýchkoliv obtíží povolila dru Ar
noštu Brethovi, lékaři a předsedovi německémo
Turovereinu ve Dvoře Králové n L., stavbu dvou
patrového domu na Zábojově náměstí ve Dvoře
Králové n. L. au jinak němečtí továráíci králu
vědvorátí, kteří v ohledu tom usaesli se postapo
vati solidárně jeden sa věscky a všichni za jed

proti německému člověku a dle svého jednoblas
ného asnesení nebadou ničehož kopovati a objed
návati od českých obchodníků a řemeslníků, ne
budou zaměstnávati žádných českých stavitelů a
úředníků ve svých továroách, budou do svých zá
vodů bráti jen německé úředníky, budou podpo
rovati jen německé živnostníky, kleré ve Dvoře
Králové budou usazovat, zejména také veškeré
potřeby železa že opatřovati si budou z Prahy od
německých firem u budou vůbec jen německé ldi
podporovat; když městská rada německým továr
níkům a vůbec kterémukoliv německému člověku
činiti bude jakóéuoliv potíže, že zakročí proti měst
ské radě prostředky nejkrajnějšími, že je německá
větéina okresního výboru bude v krocích jich proti
městské radě podnorovati. Městská rada králové
dvorská u rozbořčením vyslechla starostovu zpráva
o troufalosti německých továrníků královédvor
ských a uvažujíc: 1. že několik továrníků krá'ové
dvorských « muoho jich úředníků zroženo jest a
jich rodičové jmění oabyli v ryze českých místech,
2 úe skorem všichni nynější ryze němečtí továr
níci získali svého jmění ve Dvoře Králové o. L.
za pomoci českého občanstva a českého dělnictva,
3. že mnozí z německých továroíků při příchodu
svém do Dvora Králové n. L. a před započetím
ztízení svých závodů repraesentantům obce samo
volně a bez jakéhokoliv vyzývání problašovali 8e
jen za obcbodolky, jimž nejde o národnostní účele,
a slibovali, že proti obci nikdy, a zvláště ve vě
vech národnostních vystapovati nebudou, 4. že
moozí továrníci ještě před nsmnoba lety nebyli
tak situováni, aby němeské šivnostnictvo zaměsl
návati si troufali, ba že naopak svoje německé
spolubratry při neštěstích, která je různými inaol
vencemi stíhala, poškozovali: konstatuje radostně,
že němečtí továrníci královédvorští konečně od
hazují škrabošku licoměrnosti a balamucení o svém
toliko obchodním a beznárodnostním se chování
— a městská rada konstatuje, že němečtí továr
víci konečně již po dloubých letech přímo jako
muži a nikoliv jako sákeřníci ohlašují české mást
ské radě a Českému města boj, a boj ten, pokud
věcí národních a národnostních se týká a týkati
se bude, otevřeně přijímá, litojíc jen, že z nákte
rých královédvorských továrníků v českých místech
srozených a s některých jich úředníků stali se
renegáti, kteří poškozovat chtí Český lid, mezi
nímž se zrodili a jmění nabyli, a přibíjejíc na
pranýř veřejné hanby licoměrnictví těch, kteří sli
bovali, — a jsou to někteří ve světé obchodním
vysoce vážení — prot obci nevystupovati, a ká
rajíc brdopyšství nékterých, kteří propracovavše
se jadnak svojí energií i svojí zásluhou a jedaak
bez svého přičinění shodou příznivých okolností i
jen náhodou — troufají si nyní nasaditi na hrdlo
městské rady německý nůž, kdyš by městská rada
avévolnému diktátu jich se podrobiti a pro příště
v jich porobě aůetati nechtěla.“ — Tak problašuje
městeká rada, dokládajíc, že ae terroru nepodrobí;
ponechává si právo volného uvažování, bode si
počínati nestranné jak k Čechům tak k Němcům;
dosud občané národavsti německé neměli příčiny
na jednání městské rady si naříkati. — | Otevře
vyložená drzost německých židů, bohatnoucích
s českých mozolů, konečně našim protikatolickým
humanitářům oči?

Z Chrastě. Všeodborové sdružení křesí.
dělnictva a českoslovanská mládež venkovská sodly
Se na den Bošího Těla v zámeckém nádvoří, kde
se seřadily a v manifestačním průvodu odebraly
Be do chrámu Páně. Po mši svaté neřadily se
společně s katolickou jednotou za praporem k ol
tářám. Dokázali jsme, že jest na Chrastecku ještě
silný duch katolický, byť i nepřátelé naši zaplavo
vali okolí naše sebe štvavějším tiskem proti ná
bošenství. Ten duch nesapomenutelného velikého
Brynycha nevymizí!! Jen spojenými silami a své
pomocí domůžeme we vítězství! Slavností církev
ních se záčastaily spolek živnostenský, spolek vo
Jenských vysloužileů a sbor dobrovolných hasičů
s Czacholic. Chrastečtíhasiči se nezúčastnili,eb
mesi ně dostalo se několik lidí, kteří roseštvali
oelý sbor, takže se nachází v rozkladu. Jeat po
viaností čelodjších páuů postarati se o to, aby
obor hasičů zbavili rozbáranesti a přivedli jej do
Bového rozkvětu. — Rosickýpan starosta Dvořák

vá se tim, žene posdravnašich aise
noodpovidá. To jest ta roliná utlle

penok vábos |vost, demokratickýducha dělá: oj

5 pra m rl. Saratst Buh
Těla iletos v našemjak ven Božího
tak vnedělinásledujícíkomásasa krámtéhopo



časí s nebývalou vroucností a nádherou. K zvý
Ření elavnosti samé nemálo přispěly nové čtyři
korouhve, nádherná nebesa a nová kaditelnice,
kteréžto věci pořízeny byly nákladem zbošných
osadníků « milodarů (v ceně 600 K.) Průvodu,
jejž vedl dp. V. Veselík, farář, za assistence dp. J.
Doležela, faráře v. v. a místn. kapl., súčastnili se sl.
městská rada s p. starostou města Fr. Herzánem
v čele, pp. zástupcové c. k. úřadů, obecní zastu
pitelstva přifařených obcí, školní mládež se svými
pp. učiteli, sbory dobrovolných hasičů z Mostku,
kvišť a Sudielavi, dlouhá, nepřehledná řada druši
ček a veliké množství zbožných osadníků. Důležité
akty při bohoslužbě ozvamovány celému širémn
okolí prečisními výstřely z hmoždířův. Nádberně
upravené oltáře, ladné zvuky hudby, překrásné
církevní zpěvy a hlahol zronů — vše hlásalo
chválu a čest avátostnému Spasiteli. Dejž Pán
všehomíra hojnou odplata všem katolíkům farnosti
brandýsské za tuto povznášející chválu Boží —
Zmínky zasluhuje i náš církevní zpěv chrámový,
který neunavnou pílí nadaného a horlivého p. ře
ditele kůru J. Bittnera dospěl k výši, že každé i
velké město by se 8 ním nemálo h.nositi mohlo.
— Odpoledne v den Božího Těla byl na hřbitové
brandýsském uložen k dočasnému odpočinku vá
žený p. František Freiberg, lesní na panství sv.
p. Oskara Parisbe ze Žamberka. Skoro celých
padesát let věrně a oddaně sloužil svému chlebo
dárci. Také mile každého uspokojilo, že sám p.
baron doprovodil 8 oesčetnými davy lidstva svého
služebníka ke hrobu. V zesnulém ztrácí zejména
školní mládež šlecbetnáho příznivce. Ještě před
rokem založil nadací, z jejíhož požitku dle vůle zů
stavitele má se v zimě vařiti polévka pro chudou
Školní mládež. Budiž mu země lebkou!

Na e. k. jubilejní reálce císaře a
krále Františka Josefa I. v Kostele! m.
Orl. konati se bude zápis a přijímací zkoněky
žáků do I. třídy dne 6. července od 8—10 hodin.
Zápis žáků ze škol měšťanských aneb z jiných
škol středních konati se bude dne 14. září od 8
—10 hod. Bližších zpráv lze si vyšádati u ředi
telatví ústavu.

Z Čáslavě Slavnost BožíhoTěla vydařila
ge za pěkného počasí velmi krásně. Zvláště chvály
bodný byl pořádek, jenž péčí purkmistrovského
úřadu za intervence p. komisaře byl udržován.
Vzdor předchozím štvanicím v kolínském listě zá
stupcové města tóměř všichni zůčastnili se této
veřejné manifestace katolické víry, začež třeba
vadáti jim upřímný dík. — SI. archeologický spolek
„Včela čáslavská“ podjal se záslužného a cenného
díla, vydav krásné reprodukce čáslavských kancio
nálů ve Vídni uložených s písemným doprovodem
pp. Rybičky a Čermáka. Dílo to jest velmi skvostné
a cena téměř nepatrná. Pro členy 4 K, pro ne
členy 5 K. Ponechávajíce si širší ocenění literární
pro příště, upozorňojeme všecky Čáslavské rodáky,
sby si neopomenuli dílo to zaopatřiti. Doufáme,
že i duchovenstvo Čáslavského vikariátu přihlásí
se za odběratele. Objednávky vyřizuje jednatel
„Včely“ p. učitel V. V. Jeníček. — Letos bude
tomu 40 roků, co založena byla „Čtenářská beseda“
a „Ochotnická jednota“. Zvláště v prvých dobách
byla beseda střediskem všeho života čáslavského
a získala si nemalých zásluh o národní úvědo
mění občanstva. Jí horlivě pomáhala i ochotnická
Jednota divadelní. Oba spolky hodlají oslaviti toto
jubileum přiměřenou slavností a obracejí se ke
všem bývalým Čáslavanům o vzpomínky, jež budou
podkladem k vylíčení h'storie ičinnosti zvláště
besední. — Štvaní v „Sokole“ dle zpráv kolfu
ského pokrokového listu zaměstnává ještě stále
řadu pánů bratří. Posledně pochvalují si, že dva
„stadení“ vystoupili a naznačují, že by Bi bylo
přáti, aby i „polostadení“ vystoupili. Nic by ne
bylo opravdu vítanějšího, neboť pak by aspoň
veřejnost věděla, kdo opravdu rozvratně ve spolku,
který dosavad klidně pracoval, kalí vodu, a mohla
by se dle toho zachovati. Takhle ale stává se, že
mnozí členové ztrácejí kuráž bned za dveřmi spol
kové místnosti a te se až zaklínají, že oni nic,
to že jiní. Proto jen očistu až do kořene. —
Mezitím, co dole v Rudolfově třídě při zavřených
dveřích mele se do klerikálů, na náměstí na prv
ním místě roztahuje se německý bovor, ba onehdy
do noci zazníval i německý zpěv. A není to jenom
„dvojí sukao“, ale jsou to i někteří civilové. Než

Baa si nikdo netroufá. Inu, vždyť patří mezi„»Dašince“nebo aspoň k přátelům „našinců“.

-Ge Šlebů. Štvavý útočníkv pardabské
sociálně demokratické tiskovině oezastavil se 86
svými brabými nájezdy ani ve chvili neštěstí,
které stihlo naši obec a četné zvláště nezámužné
třídy její. A zvyklý jsa po způsoba svých vůdců
loviti v kalných vodách, snažší se využitkovati i
konané dobročinnosti ve svůj mravnosti postráda
jíeí prospěch. Štve proti ctíhodným sestrám, které
v čas největší bídy pro chudinu počalyrosdávati

vu. Rozčiluje se, že byla předkládánapři roz

n obědů — rýže a podesřívá,jako by vzác
potravu ponechávaly sestry pro sebe. Ko
ani se tomu nedivíme, neboťsoudí asi podle

sevé nankujíplseňské aj akde hečinky„09V s a pap ,TY RACEmj č
“ daebověnnno.dřednistro akonečně nmnlaváko

páni vůd

jasného knížete, osvědčilo se právě nyní, kdy pod
nikoats byla záchranná akce postižených.J. Jasnost
kníže Fr. Jos. z Auerspergů nejen že věnoval ve
prospěch ubožáků 10.000 K, ale on dne 10. června
8 princem Vincencem navštívil osobně Žleby s
procházeje místy nejvíce povodní poškozenými,
všude pomoc další ještě přislíbil a diktoval. Vcházel
i do jednotlivých příbytků a všude těšil, skláněje
se ve své známé dobrotě i k těm nejmenším. Di
víme se, še veřejnost žlebská při těchto všech
důkasech může enášeti ony libovolné výpady a že
najdou se i mužové, kteří vážně se osobou do
pisovatelovou a celým jeho směrem zabývají, ne
odkázavše ho již dávno do mezí, kam patří.

Pravda ©turisíice na Prosečsku a
Novobradsku. (Opozděno.) Svou prolhaností
všeobecně známá „Osvěta lidu“ uznala za dobré
otříti se o Proseč a mezi jiným zaryla do fary
prosečské a novobradské. Světe žasní| Progečská8
novobradeká fara nezavinily pouze,že nemáme dosud
korunovaného krále, ony zavinily nadto nedostatek
— čeho? — turistů v Prosečil Věc má trocba
prosaická záda. Blízko Proseče totiž je hospůdka,
které e slušnější lidé často vyhnou a hostinský
jako „prozíravý evapgelik“ této nehodě rád by
odpomohl tím, aby alespoň odněkud zcizích krajů
osamělý chodec prázdný jeho šeňk truňku dobrého
př.šel oživit, a proto se tolik píše o turistice v
Proseči. To by mu konečně žádný nebral za zlé.
Ať si každý pomáhá jak může, ale ať nerýpe do
lidí, kteří bo nechávají na pokoji. Čím obé fary
nedostatek turistů zavinily, aneb čím by kontin

ent turistů mohly zvednontí — vědí jen bobové.
háři v „Osvětě |.“ však toto sloužiš na poučení:

V Nov. Hradech v samé blízkosti není ani ve
vlastoím slova smysla blubokých lesů. Jsou to jen
jednotlivé stráně. Zato fara za samým stavením
má svůj les od minulého dp. faráře vypěstěný a
pohodlnými pěšinkami opatřený. Ona totiž novo
hradská fara nemá skoro zahrady, vycházka kněží
jest zrovna na břbitov a tadíš ten kousek lesíka
pabražoval jim zabrádko a byl jim pravým dobro
diním. Nynéjší dp. farář ve své benevolenci nejen
že dovolil cizincům vchod a volný pobyt v lesíku
tom, on dovolil nadto, aby ge tem i lavičky daly,
a tak so sám procházky ve svém lese zřekl, po
něvadž nejen že ai tam pro hosty nemá kam sed
pouti, ale i obava tu jest, aby někteří turisté
„osvětou“ příliš rozpálení nevyvedli mu ještě ně
jaké brobiánství na vlastním jeho pozemku. —
Do Proseče pak kdo přijede, vedou ho nejprve do
„Talovcových skal“ Skály ty jsou učioěny pří
stupnými pěšinami, které kol ních se vinou,a 0
patřeny značkami, kudy se má jíti. A nyní, světe,
žasni! Čí to jest les? Či to jsou skály? Pro Bůb,
to jsou ty nejčernější klerikální skály, jaké kdy
na zemi byly — jest to — majetek kostela pro
sečského, a se svolením faráře ten přístap jest
povolen, a nejen to, nýbrž i na útraty majetka
církevního ty cesty jsou zřízeny. A tak, slavná
služebnice židovatva, můžeš poznati, že ani ty
všechno nevíš. Ty nevíš ku přikladu, že by tě ten
farář prosečský i s tvými toristy mohl z kostelního
lesa vyhodit, kdyby ovšem byl z takového rýpa
vého rodu jako jsi ty. My katolíci svoji uvědomě
lost dávámena jevo tím, že dáme každému poxoj
—ale ty ho nedáváš, protože svou lež a aurovodt
považuješ za uvědomělost. Farář prosečský nemálo
k okrase Proseče přispěl tím, že ladem ležící pa
šťata. kudy cesta do blavních lesů vede, proměnil
v pěkná luka, a farní kopec, velikou to plochu,
dříve bolou, nad Prosečí, svým oemalým nákladem
vysazuje lesem,a nenašel u tebe milosti. Co však
pro tu prosečskou turistiku učivil ale pastor, že
mu dáváš pokoj? Škola naše nevychovává prý do
statek vůdců. Sloažiž ti to na vědomí, že naše
škola a naše mládež není proto, aby mařila Čas
prováděním všelijakých individuí po lesích 4 oad
háněním jich do jisté jedné hospody. Počestná
„Osvěta l“ by zapřela svou krev, kdyby stále ne
šermovala „uvědomělými evangelíky“ a „prozíra
vým doktorem erangelikem.“ No—-no,prozíravým
— bm! Přijde chvilka, kdy pošleme bezounkou
fotografii. Materiálu máme kupu — takovouhle!
Konečně v „Osvětě lidu“ byl dán všem turistům
z celého světa jemný pokyn polenem, že jako až
k nám příjdou, nemusejí se v Proseči nikde v hos
tinci zastaviti, ale pořád pryč až do Záboře
cestovati. Tam ňáko bodou obalouženil Ba arci
— beztoho v Proseči nemají v hospodě ani rybíz.

Z Rovuě do Pohoře a okolí. Pro
útěchu onomu panu hasiči, který vyslovil roztrp
Čenost svou nad řečí říd. učitele Piloého, jenž,
maje mluviti .o úkolu basičů, bouchal do katol.
církve překrucováním dějin českých, oznamujeme,
že anás toho pána nikdo nebéře vážné, poněvadž
víme, že s kalných pramenů kalná voda teče.
Bylt evangelíkem a « „přesvědčení“ dal se pře
psat do církve katolické, ale čím byl — zůstal i
potom. Snad proto cítil potřebu státi se katolíkem,
aby proti katolické církvi mohl více brojiti. Jent
to v našem okolí známý hovorka, který pracuje
od kusu a který u našich lidí požívá takové dů
věry, še jej v obci Horní Rovmi v době předvo
Jební asi ke slovu nepřipnstili, oož pro p.řídíclho
jest zajisté smutným vyznamenáním. Nedivtese
jeho znalosti dějin českých. Nechť také on myslí

a p. škol. InepektonapřivládníSka jei: „Jsteotrávení sdir tiskem.
smámen, chtěl | vás vPoll omámit zásadami

nového pokroku. Právem litajete ty rodiče, kteří
takovému učiteli musí svěřovatí katolickou mládež.
Konečně obražujeme se proti té poctě, še je ten
pán řídícím v Doloí Rovni, náleží do Rovně Hcr.
a má i tato osada z toho malou Čest u malou ra
Lost; přepustila by prý jej velmi ochotně i 8 ná
davkomza řídícího třeba na výstavu do Prahy.
Lidé by se při zkoumání jeho pokroku pobavili
dost. — Taky jeden hasič.

Z Kelíma. Dne 14 červne odpol. pořádal
křesť aociální spolek v Kolíně výlet do Kutoé
Hory k problédoutí památek tohoto aterobylého
města. Bylo nás přes 130 a všichoi byli úplné spoko
Jeni. Problédli jsme nejprve za přispění předsedy
katol. jednoty z Hory Kutné památky velkolepého
kostela sedleckého jakož i známou kostoici sed
leckou. ba i vzácné obrazy v tabákové továrně,
ješ jsou pomolkem sašlé slávy mnichů cisterciáků,
Potom vypravili jsme se do prvního kdysi města
po Praze, do druhého sídla králů českých, do po
kladnice královatví Českého — do Hory Kutné.
A věru byli jsme překvapeni. Vůdcem našlu byl
p. ředitel Zavadil z Hory Kutné, jenž s velikou
obětavostí celé půldne nám vénoval a jusné a
krásně památky steroslavaého města vysvětlil. Či
srdce neplesalo radostí při výklada p. ředitele
v kostele P. Marie na Námětí, když ukázal, jak
tehdejší bavíři a'říbraou ruda na vystavění cbrá
mu „namítali“? Kdo nebyl nadšen při pohledu na
velebný dům Boží sv. Barbory? A což „kumenuý
dům“ a zvlášté vlašský dvůr, zdaž tyto památky
nevyvolaly v nás vzpomluky na blahó doby aašich
předků? Jistě v Kutné Hoře člověk osvěži mysl
svou a potěší se milými a cennými památkami,

předků naších jak v životě náboženském, přesně
katolickém tak 1 národním. Málokteré mésto v Čs
cbách věru může ge honositi takovými památkami
jako Hora Kotaá. Diky tedy zvláště p. řediteli
ještějednonza zv.áštnílaskavostaochotua díky
všem, kteří s velikvu obětavostí hleděli tak vzác
né pumátky zachovati nejen Bobé, ale i národu.
českému! Zdaf Bůhl

Antikvární

ky
a ve velkém výběru má na skladě

Nejlepší reklamou pro

sávod je jeho ješté téhož dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Různé zprávy.
Poslanecký mandát agrárnický u

snám sa nopoctivé ziískumý. Tedy zatím
vtevřeně z místa kompetentního aznán aspoň tau
dát Holancův za nesprávně nabytý. Dne 17. t. m.
zabýval se Zemský výbor královetví Českého pro
testem, proti zvolení Jos. Holance, učitele z Valu,
a usnesl se po obšírué zprávě reforentově, konsta
tující nu sto falešných výsledků pří místních ko
mísích a při zjištění skutečné veliké většiny hlasů
odevzdaných ve prospěch hr. Vojt. Sternberga, dáti
proteatu místa a navrhnouti sněma, aby volba Ho
lancova nebyla uznána. Usnesení to stalo se všem
Masy proti jedinému h'asu agrárního přísedícího
Žďárského. -- Toto usnesení jest sajisté význam
nou morální sprchou na fanatiky agrárnické. Ovšem
Žďárský by nebyl agrárníkem, kdyby svým hlasem
nechtél rozhodnouti ve prospěch agrárnických chy
tráků. Teď však nastává otázka, sda spravedlivá
věc ve eněmu skutečně svítězí. Do zemského
aněmu zvoleni na české straně: 44 agrárníci, 39
mladočechů, 5 staročechů, 7 radikálů, | zástupce
strany katolicko-národní a 1 Masarykovec —tedy
málem polovice poslanoů jest agrární. A kdo tuto
stranu saá, přisvěděj, že budou pásové bozlivě se.
z.atávati Holance, aby neodensovali © mandátem
Holancovým sároveň praktiky svých pracovníků.
Miadočechům, kteří se s numi spřábli při volbách
proti kstolietvu, takó nelse důvéřovati, še svorně
postoupí na ochranu práva proti očividným De
správnostem. Němečtí sgrárníci, kteří se při vol
bách objímaji s kolegy českými, také si snadno

dají Hl, aby Holanosní „neublitovalí.“ pakoJakmile sej oprávo „klarikála“,tu přestává
m našich protivníků všecka právní rozvaha. Tu ae
šene útokem zoela arorně na sdeptání katolika a
sáahranu i kdyby apravedlnost sebe
vice plakala. Stravé listyod panstvu jakou



iko.i formu boje proti katolictvu. Holapec by ovšem
po rozsudku Zemského výbora ndělal nejlíp, kdyby
se mandátu vzdal dobrovolně. Ale cbyba lávky,
kdo by -to čekal! Tak veliké peníze na mandát
vyplýtvány! A proto se bo bude držeti dále. Roz
-bodnutí zemského snému bude závažným rozluště
ním otázky, zda občanská samospráva dovede se

-aspoň trochu povznésti nad šosácký byrokratismua,
zda lidovláda nynější nechce despoticky vystu
vatí proti přání lidu samého. Zatímpěkně. děku
jeme za svobodu, jakou by nám připravili „svo
bodomyslní“ egrárníci. Skutečně sama vídeňská
vláda nepotlačuje tak spupně svobodu evéprávných
občanů, jako „reformající“ agrárničtí zemani. Jim

„jde politický úspěch (ergo světské panetví) nad
všecky zdravé a reformu! zásady.

Nevdék světem vládne. Na vídeňské
"technice po prohlášení konce stávky chtěli židov
ští, slovanští a vlašští studenti liberální stávkovat

-dále. Tu však vystoupil na schůzi studentské ja
kýsi německo-nacionalní student a problásil: My
jsme ge aspesli stávku skončit. Kdo neposlechne,
proti tomu zakročíme právem domácího pána. Na
stala vřava a studenti slovauští, židovští a vlašští
byli vyhozeni. Takovou odměna sklidili neněmečti
studenti za podporu © Wabrmuadovské ostudy.

-Českým technikům v Brně se „Neue Fr. Presse“
vysmála, slovanské techniky ve Vídni vybodili.
Tak odměňuje se slovanským služebníkům némecká

„aSvobodomyslnost“.

Obětavost amerických katelíků.
"V arcidiecesi chicagské vybráno byla r. 1907 na
Petrův halíř koran 86.100, na kněžský seminář
kor. 97 300, na missie mezi Čeraochy a Iadiány
kor. 25.375 a na práce katolické církve ve Sv.
zemi kor. 11.250, úhrnem tedy kor. 219.080. Zde
všsk není zabrnuta pravidelná roční sbírka na
katolickou universita ve Washingtoné jakož i ně
které sbírky mimořádné, jiné na Birotčince, ne
mocnice a pod. Při tom však nutno připomenouti,

-že američtí katolíci vydržají sí dobrovotnými pří
epěvky všechna boboslnžbu (kostely, fary, kněze)
i katolické farní školy. Církevních statků — kromě
budov — ani fondů v Americe není.

Čeští poslanci se vynmamenalí. Roz
počtový výbor poslanecké sněmovny jest jedním
= nejdůležitějších V tomto výboru zasedají za
český klub 3 poslanci, dále 3 agrárníci, 1 radikál
a 1 ze strany katolicko-národní. A z těchto 8

ú byl 13. t. m. ve schůzi výbora přítomen
jediný P. Šrámek, posl. katol. národní. Toť velká
lehkomyslnost. Kdo nechceš komati svých povib
ností, ven z řad poslaneckých — tak mají žádati
voličové čeští.

Kertel uhelsý předevšímpro Prabu a
okolí připravuješidovsko-německáfirma. Weimann.
Na podnět této rmy sdružují se pražští velkoot
chodnící s ublím, aby prý tím spíse zájmů svých
obrániti mobli, vábaví jsou všelijak přivábováni,
ano novýtento spolek kupaje staré závodys uhlím
sa každou cenu. Tak dva Če-ké velkoobchody po
blceny již židovako-pěmeckým kartelem. A ca
podzim karteláří nadiktují si ceny dle libosti. Nové
svýšení cen ablí na obzoru. Proti takovýmto vý
pravám na kapav malého poplatnictva bylo by
jistě ráznvu odpovědí sdružení českých osad vůbec,
které by opatření uhlí pro středol a uižál třídy
obča.stva vzalo do svých rokov. Nemá-li vláda
chuti, aby se postavila proti zvyšování cen uhlí,
rozevírá se tu Široké pole, na němž by správy
naš.ch českých obcí mobly prováděti co nejůčin
něji sociální své poslání.

Na světovém trhu mholném jeví se
velká ochablost. Na vypsání dodávky nblí pro
státní dráby rakouské r. 1909 došlo 70 nabídek,
kdežto loni pouze 40. Uhlí nabidnuto jest aa
6,566.C€J tun, kdežto dráhy potřebují ponze 550.CZ0
tun Z Rakoneka nabízí se 1,795.090 tun,z ciziny
však 4,770 5000 tan; Anglie sama nabízí témét
3 mil. Lovi nedošla z Německa vůbec žádná na
bídks, letos nabízí se ublí jak z Horvího Slezsku
tak z Poifýoska. Také z Pruska došla nabídka.
Tím nejlépe projeven nedostatek odbytu na světo
vém trhu uhelném. Následkem toho ceny uhlí kle
sají. Loni placeno za dobré anglické uhlí 26 až
28 K, nyní však 23 až 24 K; značně kleslo na
ceně i ublí ruské. Podle těchto zjevů nelze letos
mtuviti o nějakém redostatka uhlí.

Spotřeba enkra činiladle úředníchvý
kazů v květnu r. 1908: v Rakousku 43.292 tun,
v Německu 90.465 ton, ve Francii £0.258, v Nizo
„zemí 8.795, v Belgii 6802, v Anglii 187437, v
Sev. Americe 173.620 tun. V Rakousko-vhersku
vyrobeno © květnu 1908 11.837 tuo cukru, loni
v témž měsíci 5530 tun; vyvezeno v květou

-84.387, loni 73.440, spotřeba 48.292, loni 46.108.
Zásoby 31. května ČJ0.621, loni 440.279.

Upotřebení solí. Máslo zachováse při
-dpbré chuti 6—8 týdnů, zaobalí-li se do perga
:menového papíra, vloší-li se do kamenné neb skle
něné nádoby a zaleje 6e silaým rostokem aoli ve

je vodě, kteráž se naleje na máslo vychladlá.-4 Nožepo cibuli a česneku dlouho páchnoucí
vyčisti we solí. — Stříbrné předměty zašlé vyčistí
6 fovněž soli. — Plěthoré -nádoby lesknou se

uje přidáme-li do vody, v níž nádoby umýváme,— Slaměné klobouky vyčistí se citronem

-0 BOTYE U

napočí-li 9epředppobřebepímk šití vsilnémroztoku
soli. — Jsou-li na nábytku skvrny, nechá Be na
nich ležeti sůl v olivovém oleji rozmočená; po
oduranění soli zmisí skvrny, — Moly a mravesce
zapuzoje z bytu sůl rozpuštěna v petroleji.—
Umývadla, znečištěná usazeninou mýdla a špíny,
vyčistí se rychle a dobře, nasypeme-li na hadřík
soli a tím umývadlo přetřeme. Také jiný nábytek
dřevěný se tím dobře vyčistí, aniž by se tím ná
těr poškodil. — Rezavé předměty kovové potrou
se voskem nebo máslem, posypou solí a hadříkem
se vyleští. — Při píchnutí včely nebo vosy za
mezí se opuchnutí rány silným roztokem soli. —
Při otravě fouforem užívá se jako davidla vlažné
slané vody (na '/, I vody 2 lžíze soli). — Při pá
lení žáby béře Be soli na špičku nože. — Při zá
nětu mandlí a krku užívá se slané vody za klok
tadlo. Zuby nejlépe se vyčistí solí na jemný prášek
ntlnčenou; zároveň zničí se boiloplodné zárodky
zubní a odstraňuje se zápach z úst. — Při chra
potu, kašli a zánětu průdušek vdechuje se pára
ze vřelé slané vody. — Koupele pro slabé, chudo
krevné děti mají býti slané,

Proti mouchám. Mouchybývají pravou
tryzní v příbytcích lidských i ve stájích. K za
puzení jich slouží následající prostředek: Před
bílením srětnic neb stáje přidá se do vápna něco
kamence ve vodě rozpuštěného a tímto nátěrem
se stěny i strop obílí. Moucha může totiž lózti i
po skle kolmém aebo i po stropě, čehož jest
schopna pomocí zvláštního zařízení noh, z jichž
konečku vylučuje lepkavou šťávu. Kamenec, který
jeví účinky svíravé, asaje tuto šťávu z těla mu
šíbo více, net ji mouchu může vyloučiti a proto
také moucha brzy zachází.

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 20. června 1908. 1hl

pšeniceK 16-80—1800, šita K 14-20—1470, jebme
neK 900—10'10, prosa K 11:00—0000,rikve K 1200
až 00:00, hrachu K18-00—0000, ovsa K 6:80— 7-30
dočkyK 00-00aš 0000, jahelK 32:00—00'00,krupK
20*00—0000, bramborů K 2:60—2-80, 1 hl jetelového
semene červeného K 000:00—000-—, ruského K 00000.
2 hl. jetelovéhosemínka bíléhoK 00:00—00"—,
máku K 40'00—00"00, Iněn. semene K 00'00—00'00, 100
kg žítných otrab K 14-00—00-00, 100 kg pšeničných
otrab 15'00—0000, I kg másle čerstvého K 3-40
až 260, 1 kg másla převařenéhoK 370—0000,
1 kg sádla vepřového K 1'72— 1-90, 1 kg tvaroba
0-82—0-86, 1 vejce K 0-05—0-06, 1 kopa cerele K 00:00
až0000,1kopapetrželeK0000—000,1 kopakapusty
K 3-00— 500, 1 Egoibule nové 0000, 1 kopa drobné
zeleniny K 0'80—1-20, 1 pytel mrkve K 460— 600,
1 kopa salátu K 180 — 210, 1 bečka švestek
K 00—0, 1 hl jablek K 00.00—00.00, Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 20. června 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 66 hektol., šita
142 ječmene 4, ovsa 143, prosa 0, vikve 3, hra
chu 0, čočky 0, jahel 00, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 1, máku 1. — 2) Zeleniny:
petršele — kop, okurek 11 kop, kapusty 08 kop, cibule
28 pytlů, drob. zeleniny 76 kop, mrkve 88 pytlů,
brambor 70 hl, salátu 265 kop. — 8) Ovoce: jablek
00 hl, třešní košíků 130, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 20 kusů, podevinčet 462 kusů, kůzlat
0 kusů.

Listárna redakce.
Dopis z Prahy došel pozdě. Vynahradíme příště.

Širší pojednání o poměra rolnictva k církevnímu
mejetkn a kapitalismu táž příště.

Mešní vína.
Veledůstojnému duchovematvu dovo

luji si nabídnouti pravá přírodní víma k oběti
mše sv.

Lissánské I. druh 88 n, IL,druh 76h za1 litr.
Blattenské [. druh 72 h, II. druh 64 h za1 litr
Badačoňský ryzlink z roku 1907 72 b za1 litr,

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše,
Cenníky jemných tabulových vín uberských a bri

onských (pocházejících 7 Brionských ostrovů),
WM“zašlu zdarma "B

-ALOIS ČÍŽEK,
„majitel vinných sklepů v Humpolci,

c. k. soudní znalec vín, dodavatel pro klášter
král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro Četné

důst. farní úřady v Čechách.

Trublářského
„„ dělníka

s přijme

Karel Netuka,
mistr truhlářský

. V 200 :

i lprodej

| | administracet. L

(práce Petrofova) krásného zvuku

nejlépe s hospodářstvím,

Ctěné nabídky vyprošuji si pod značkou

Úplně zánovní, krásného zvuku

levně na prodej.

| h l |

přeje si mastoupití dívka 30letá, pořádná

„Spokojenost“ do adm.t. 1.

P

je levněna prodej. Dotasy vyřídí

úplně zánovní

Dotazy zodpoví administrace t. I.

na faru,

a ve věcch pracích obeznalá.

ografy,
ce

nejsolidnějikoupíte.
S

v elektrotechn. závoděa

E oo JO8EFJEŽEK,HradeeIrij.>
Založeno r 1A650.o

Gramofony,fon
a

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k zhotovení veškerých ke
olelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš amožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jeou Jeho
Biskupskou Milostí roride=
váuy.

Mešní nádoby jem v ohní
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-:le, řádně a
levně vyřizojí

Vše zasílám jenposvěcené.
Vzorky, 16 „nák i

hotovéaboší nokásna frosko
te znělon.

Chudělm kostelům možnosplácet bes přirášek.
ORB* Staodporučenía čestnýchuznámípo race.

Prosím vejedůslejné duchovenstvo ©Jasknvoa
a důrár.: návodudomácímu. :

Spolkám doporačajirychléa lovné provodeníodr
sn.ků Kokovýchstd. " o

—=
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u úředně koncessovaný závod elektrotechnický

systémprof. Zengra w Hradci Králové.

x * s víceletou zárukou zařizuje a skouší B | Jříkovatřída24. diříkovatřída24. | x x
' Zařizováníeloktr. světla, telefonů atelegrafů. —Dynama. —Motory. — Voškeréoloktr. potřebymaskladě.a sPře iiiih
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i Městská spořitelna ve Vys. MýtěiVšem rodičům,
kterým záleží na mravní a vlastenecké

výchově dcer, vřele doporučujeme

Se Densionát

oisaře Františka Josefa I,
v Hradci Králové.

(Bližší viz v části textové.)

zúrokuje veškery vklady
i

p © 4 |
i i

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna,

Př ě o ohřěbětědě
První česká křest.-soc. svépomoená firma|

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu PO |3

-; Jež v domácnostijsoutřeba,vyrábía levnědodává y 1 mn Aa
j Tkale. výrobní společ.„VZAJEMNOST“ =

nejsepší a nejlevnější z předních českých i uher- v Hronově, Král České,

ských mlýně lze obdržetí u firmy Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko Hodlám svého devítiletého ©
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic hošíka v letošních a příštích,

M. objednáno. prázdninách na výměno dáti do

. y | české rodiny.

Přípisy vyprošuji na ačitelezávod pekařský a obchod moukou —m | ranéhohodha||
proti Úvěr. ústavu. přijmedo učení

na celé zaopatření —
Stálézásobyotrub, šrotů, kukuňi

ce, luštěnin, mouky krmné atd.

ein)za nejvaějhdemm Jos. Kiesli Ch, Křestní listy
Ce relkén)9 Z . , “ , pozlacovačství v Hradoi Král. ex offo)40 kusů za 60 haléřůnabizi

Nejchutnější samožitný chláb. Biskupská.knihtiskárna.

Akciovýkapitál K 4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
> devis, valut atd. Výměna kuponů. OH

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna

š “ z

| Láložní úvěrní ústav |
ě v Hradoi Králové. :i :

| Vklady napoklaů.poukázky4 odednevloženído dnevybrání.

Bav vklodů khnote květta K 18,225.00307.

Telefonč ©, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústave.

Majiin!:Politické družstvo takové v Bradel Králové. — Vydavatelasodpovědnýredaktor AntonínPochmen. —Tiskem bisk.knihtiskárnyvHradciKrál.



Příloha
Kulturní hlídka,

Jak Zola pracoval ve prospěch pravdy.
Slídil ostříším srakem, jak z nějakého malého
stínu v táboře katolickém by udělal velikou ne
stvůra. Soažil se k vůli židům ze všech sil, jak
by rafinovaně podal karikatury katolíků, aby se
zdály vykreslegím skutečnosti. V Římě lišáckým
přípisem žádal za audienci u papeže Lva XIIL,
aby měl živý objekt ke karikatuře. Zlostí se ne
cítil, kdyš Vatikán jeho pravý úmysl postřehi.

V Lurdech sama fjízlivá duše Zolova byla
8 počátku nadšena velikou zbožností a důvěrou
věřících. Ale po prvním dojmu začala pracovati
vypočítavá zloba. A dle toho jebo spis o Lurdech
dopadl. Na veřejné schůzi mu vyčteno nepoctivé

dvádění veřejnosti, proti Čemuž se neubránil
ádnou sofistikou.

Jak přímo nestydatě lhal, o tom ještě do
klad zvlášť zajímavý. V La Croix ze dne 15 dubna
t. r. líčí, jak Marie Labranschu, souchotinářka,
byrší dopravena r. 1892 do Lurd, byla spatřeua
u jeskyně Zolou, který sám k průvodčímu řekl:
„Ta je hodně nemocná“ Byla téměř polomrtvá.
Sotva o 3. hodině odpol. (20. srpna) se vody do
tekla, uzdravila se zcela, jak potvrdilo po zna
leckém prozkoumání deset lékařů. Zola sám byl
přítomen při svědectví lékařů. A Zola? Praví o
dívce, kterou nazývá La Grivotte, že uzdravení
její bylo pouze zdánlivé, protože prý va cestě
k Paříži zemřela. Ve skutečnosti však Marie se
uzdravila zcela, tělo její zmohutačlo. Zola sám jí
při návštěvě řekl: „Vás hezky přibylo“ Kdyš
vyšla lež Zolova o Marii tiskem, tu dr. Boissarie
vytkl Zolovi, jak nestydaté si o té dívce zalbal.
Zola však svoji úmyslnou lež neodvolal. Naopak
přemýšlel, jak by živoucí důkaz své prolhanosti
mob! odstraniti z Francie, Vešel r. 1896 do bytu
již vdané Marie. Pravil, že výtky dra Boissarie
bo již nudí; ví, že ona a její muž jsou chudí.
Jestliže by chtěli do Belgie, že by se o ač sám
postaral; nikdy prý by neměli nedostatku. Ale to
prý by nesměli do města nebo do nějakého živěj
šiho místa, nýbrž na nějakou samotu, kterou by
jim on sám našel. Vše prý brzo obstará. Po těchto
slovech vytáhl svou peněženku a podával jí ba
lček backovek se slovy: „Jenom vezměte, to stačí
Ba měsíc“ Nežli mohla odpověděti, zjevil se ve
dveřích její muž a Zola měl pilno, aby z bytu
jejich zmizel i e nabízenými penězi.

Tak si počínal„apošto:vyšší pravdy|“ Sluha
židovstva ovšem k avým záměrům používal pro
středků jakýchkoli. Jen když se mu podařilo ka
toliky zhanobiti.

A pak věřme jeho velebitelům, že chtěl
pravdu a dobro! -Co vůbec může poctivý člověk
dviadléři tak smělému věřiti? Nyní znovu se šíří
záplava Zolovyliteratury po Čechách. Proto pozor|
Od uvtorického nepoctivce by se čtenáři přinčili
veliké jízlivosti, ale příliš málo pravdě.

Zajímavé objevy z oboru peněžnictví
starozákonního učinil prof. královéhradeckého
bohosloveckého ústavu dr. J.Hejčl. Poslední číslo(4.)
„Časopisu katol. duchovenstva českého“ přináší o
jeho díle posudek z péra dra. theol, a fil.(Berlin)
V. Hazuky, docenta assyriolagie české university
v Praze. Z recense této vyjímáme: „V zajímavé
a záslužné studii o starozákonním zákazu, bráti
z půjček úroky od příslušatků aároda vyvoleného,
řeší spisovatel ma základě ethnologické jariapru
dence (oárodozpytné právovědy) otázku, zda tento
naprostý zákaz jakýchkoliv úroků jest ojedinělým
a jen Israelitům zvláštním předpisem zákonníka
židovského, či společným i jiným národům na ur
ltém stupni kultarním, resp. od nich převzatým,
tedy ne původním a samorostlým. Za tím účelem
stanoví autor v prení hlavě všeobecně platné
normy o vývoji bezárokových půjček a půjček na
úroky na základě právnicko-ethnologických prací
osvědčených autorů: Sehrutze, Posta, Fr.edricha,
Hildobranda,Burokharda, Wellbausenaaj. Takto
přehledně sentavené zásady ethnologické jurie
prudence zkouší pak na všech národech, s nimiž
Jerael byl kdy ve styku, a sice nejprve ve II.
hlavě na právních poměrech půjčovn.ch ve Starém
Egyptě, pokud jsou nám zaámy s prací Revillou
tových a Liebleinových. Při tom má zcela správně
sření též (dle Langeho) k topografickým a klima
tlekým poměrům Egypta,které vedle všeobecných
sásed etknologických, zalošených na vlastnostech
lidstvu společných, přispěly k odlišnému vývoji
súrokování a k většímu opevnění solidarity 0;rotí
iedividnalitě, tlačící se postupem kultury všdy
více vpřed u vše.h národů, Jen cizímu vlivu, ne
vlastnímu vývoji přičísti dlužno, jestliše v posdější
době jinépůjčovní poměry v Egyptě shledáváme.

a to skoumá tyto zásady ethnologické na
Bebylořanech n'Aesyřanech. U Babyloňsnů scela
jiným spůsobem vyvinuje se súrokovásí, čehož

y e Kohlerem jistě hledati dlužno ve stálém
stěhování ne cizích kmenů do Babylónie a ve svě

tovém postavení říše babylomské. Protopabývalv Babylonii převahystálo individualismus ne
rodové solidarity, oož dokládá autor téš četnými

příklady, čerpanýci te kákeaníka Hameurediho a
právnické literatary bubylonské. Ifpenize (stříbro
a zlato) staly se následkem čilého obchodu nejen
domácího, nýbrž i cizozemského něčim plodvýma
proto, jakož nasvěděuje, úrok nejen dovolen, nýbrž
i zákonitě výše jeko často vyměfena, což ovšem
povašovati dlužno za jakousi reakci proti přílišným
úrokům Celkem však byl úrok dosti mírný, pokad
můžeme z tehdejších poměrů souditi, a adržel se
na stejné výši až do dob císařství novobabylon
ského, ba . perského. Jinak však měly 80 věcí
v Assyrii. Tam, pokud ovšem dlužní úpisy 50 za
chovaly, míra úroková byla mnobem vyšší Le%
v Babyloně, takže sluší přizaati, že v Aseyrii
kvetla lichra v mífe veliké.

Autor ponkazaje pak ještě na ostatní 80u
aedy Israeitů, F.ničeny, Filištiny a jiné kmeny
kananejské a aramejské, kteří zajisté též své míry
a normy úrokové měli, ač nebyli-li snad úpl.ě od
vislými od vlivu babylonsko-assyrakého, jak tomu
nasvědčovati se zdají nejnovější vykopávky v Pa
lestiné a diplomatická korrespandence XV. století
mezi Egyptem a těmito, zemómi ano i Babylonil.
Definitivní však odpovédi na to dáti nelze, ješto
nemáme dosud žádných dlažních úpisů těchto ná
rodů.

Ve čtvrté hla Š rozebírá spisovetel původ a

vývoj starozákonního sákasu dráti úroky a uka
suje, še aspoň v sárodku je sákas tenpošadavkem
ethnologické jurisprudemce, a besúroková půjčka že
je Israeli vlastní u plynoucí z jeho poměrů kul
turních, ne odjinud snad pouzepřijatá. Na to hledí
stanoviti aspoň pravděpodobné dobu, kdy Israe
lité mobli poznati zvyk úroky bráti, kdy dán proto
výslovný zákaz proti tomuto cizímu mravu, a zda
a pokud je Mojžíš původcem této zápovědi jakých
koliv úroků. Zkoumá za tím účelem i obsab i forma
zákona a chronolegický poměr jednotlivých míat
pentateucbu Zr. 22, 24; Dt. 23, 20—21, Dv.25,
36—37, obsahujících tento zákaz, Důvody jeho jsou
velmi přesvědčivé a průzračně sestavené, aniž by
Spisovatel 8 očí kdy spustil inspirovaný charakte
knih Mojžíšových. Zeláště zamlouvá 8e jeho výklad
hebr. Noše t. j. půjčovatel peněz, věřitel z poro
lání a Nochri t. j. cizinec. Obé vztabuje 8e na
Kananejské, F.lištiny a Feničany, u kterých se
zoali Israelité bankéře z povolánía kteří jím byli
ciziaci, od nichž, aby nebyli sami v nevýhodě,
úroky bráti nejen mohli, nýbrž i právem aměli.
Neméně důvtipným a jistě úťastným jest výklad
slov Nešech a Tarbith resp. Marbith a poměru
těchto dvou právaických terminů k sobě. Zvláště
důmy-lno však je vysvětlení, že Tarbith znamená
netoliko konyeuční trest, nýbrž i pokuta, rozaíl
v ceně půjčeného předmětu v době půjčky a v době
eplátky, když předmět v době půjčky v ceně stoupl.
V poslední blavě shrnuje spisovatel výsledek své
arovnavací studie v ten smysl, de sákas úroků
není převsat ani od Babyloňanů, aniod Assyřant,
nýbrž še jest Israelitům vlastní, amo přímou re
akcí proti kamaneiemu a assyrismu. Ani z Egypta
nemůže býti odvozován, neb nemáme dosud žádných
důkazů o © římém kulturním styku Israelitů
a Egyptem v době bydlení v zemi Kauaan, normy
všsk ethnologické jurisprudence dostatečně vše
vysvětlují, pokud se praKo úroková u «bou národů
podobá. Hlavní však důras vším právem klade
aufor na ethickou (mravní) výši starosdkonní sápo
vědíúrokové,na její míboženstýmotivjakož3její
převahu nad babylonsko-assyrskými másory 0 půj
čování a úrocích, neb byť i v Babylonii a Assyrii
tu a tam vyskytovaly se půjčky bez úroků, přece
to byly dle nynějších našich známostí jenom vý
minky od pravidla. Motivování pak nábož-nské
takových půjček, neb ethické odůvodaění soustrasti
s Lazcým a chndším, marně hl dáme v babylou
sko-assyrské literatuře.

Jak viděti z celého rozboru, jest to stu ie
velmi důmysliná, pečlivá a plodná, která slouží
svému autorovi ke cti a „biblickým studiím“
k ozdobě.

Štodie Hejčlova rovněž příznivé posousena
byla slovutným mémeckým sociologem Hohoffem
v „Aichiv filr das katholische Kirchenrecht“,
1908, I.

Francouzská „Revue bibligue international“
1908, II. str. 302. píše „Cette ótude est trůs in
formée“. („Tato „tudie jest velice poučná.) ©

Z kritiky dra. Davida Kůnstlingera, v Ori
entalistieche Literatur-Zeitung, 1908, str. 136 vy
jiméme: „Ich muss g.eich im voraus bemerken,
dass ich hier jn extenso kanm cinen ganx kleinen
Bruchteil dieses inhalt- und gedankenreichen Buches

-© Prof. Straesburské university dr. Faulhaber
doporu knihu Hejčlovu vřele v Strasoburger
Disesanblatt, 1908, str. 240.

sireni; Fryburské (tony)nahoeěnje“ějusiversi.y Frý y e
potadek v "Ttooogecbe Revue“, 1908, str. 271
takto: jlch gesteho germe, dass der Verfasser ia
neber Uchriftein relchos Wissenverit, adilseine
Materieca msit cimer Klarkeit dareteiit, dle das
Leven su iBem Genusse macht“

Náš dr. H jči tudíž podal po velice pilném
studiu dílo veliké vědecké ceny. Ovšem že po
krokářské listy, místo co by se aspoň zmínily o
knize, která dokumentuje tak stkvě.e bystrostja
učenost českéh> kněz:, shánějí slídivé klepy o
„tmářatví klerikálů.“ Nen diva. Vždyť tyt: f..na
tické tiskoviny ani nevcenily dalekosáhlý význam
překvapujících objevů českého kočze dra. Musila,
jehož velebí i zabraničaí učenci nekatolíci jako
pravého miegionáře vědy.

Zajímavá slova poslance Šílingra. Posl.
Šilioger pravil ve své řeči doe 5 t. m.: „Mám
zde dopis. Kobo se týka, jmenovati nebudu, ale
jsem ochaten eděliti jméno každému z vás 80u
krome, ježto není nutno jméno to veřejně jmeno
vati. V Brně žije státní úředník; měl jediného
Syna, jenž studoval 3 vyznamenáním a pak šel na
universitu. Již po prvním roce zpozorovalí rodiče,
že mladý muž ce velice změní. Dříve byl zb šný
a pinil své povinnosti jako katolík; po roce však
přišel domů a vedl takové řeči: Nepotřebuji ná
boženství, mně dostačí učení mého professora, život
jest mi břemenem. Zkráika a dobře mladý muž
se velice změnil. Dříve býval vesel, teď byl úplně
zumlklý a došlo to tak d.leko. že jednoho dne
dostal otec telegram asi tohoto znéní: „Otče, př'
jeďte do Gothy, tam mne najdete mrtvého. Dejte
mne v Gothě spáliti. Učení mého učitele přivedlo
moe tak dal.ko, že nemohu déle žíti. Ztratil jsem
víra v Boha, život jest mi břemenem.“ Otec 0
debra. se do Gothy a našel syna vhotelu otráre
ného. Splnil poslední vůli synovu a dal ho apáliti.
A učitel onen tobo mladé2o muže byl — „Boha
hledající“ Dr. Tomáš Garigue Masaryk“.

Zpověď v prvním století církve. Ča
sopis „Uuivera“ dovídá se z Říma, že při archa
eologických vykopávkách (konaných za úřelem
„ledání starožitných památek) přišlo se oa mra
morovou desku, na níž bylo možno Čísti v řeckých
písmenech slova: „Na tomto mlatě odpouštěl bla
hoslavený Petr nám, vyvoleným (rozuměj křesta
nům) vyznané hříchy“. Zagila'el této zprávy Ch.
Deaverges viděl nápis tez na vlastní oči. Vzorek
ualezených liter pochází zcela určitě z prvního
století a profesor Balleriní svobodnýmyslitel, pro
hlásil, že nálesem tímto podán jest tak přesvěděu
jící důkaz, še všechny námitky odpůrců katolické
spovědi šmahem v niveč s: rozpadají. Nejedná 80
tu o křtitelnici, protože se zde výslovně mluví o
odpuštění hříchů lidem, kteří jsou křestaué, „ním
vyvoleným“ a Sice „po učiněném vyznání hříchů“.
Jest tadíž řeč o zpovědnici sv. Petra. Prof. Bal
lerini zamýšlí tent> nejvýš důležitý, pozoruhodný
a.lez důkladně vyšet.jti a další kroky učiniti. —
Socialistické tiskoviny ovšem budou dále lbáti, že
zpověď byla vynalezena od kněží teprve ve stře
dověku, ač takové lži jsou již dávao vyvráceny
jinými ještě jasnými doklady o katolické zpovědi
z prvních století p) Kristu.

President Roosevelt o kněžích. Žádná
jiná třída občanská nepů.obí tak nezištaě pro
spoluobčany, jako právě duchovní. A přece pře
vládá čast) ve veřejnosti náklonnost, zlehčovati
stav duchovních. Směr teoto je ovšem zaviněn na
prostou neznalostí povinností duchovních. Kdyby
lidé, hovořící s impertireatol pohrdavostí o kač
ších, poznali blíže jich pracovitý a novděčný život
— jisté by se asi zastyděli. Tb. Roosevelt. (Silný
život. Str. 155.)

Oršem zištní a jízliví lidé chtéjí převésti
celé davy soustavným lbaním k jinému mínění,

no jp má zkušený a zasloužilý president americký.

Jarý útok židovských mládenců na
parlament. Ovšem jest známojiž z historie raskó
revolace, jak židé dovedou uváděti matku Svobodu
na trůn zákeřnickým vražděním pokojných lidí,
vypalování, pumami atd. Israelští akademikové
ve Vídni se namlsali Chtěli také skliditi laciné
vavříny svobodomyslnoati. Snad šli předburgu de
monstrovati proti šidovským vydřidnebům, kteří
vkláda'í na šíje poplatnictva nesnesitelné jho ve
likým zdražováním životních potřeb? I nikoliv —
ačkoliv se dobře ví, že poroba národobospodářské

| vleče za sebou svela důsledně porobu duševní. —
Obrátili se jinam. Aby dokázali, jak si váží savo
body zákonodárného sboru, zvoleného všeobecným
hlasováním lidu, obořili se na parlament. Nejpřre

li synové Jadovi (v úter, dne 16. t. m.) před
budovou ministra vyučování, takto k židům velice
vlídného: „Fuj Marchet! Sláva Masarykovi! Pryč
a klerikály!“ Kdyš byli zatlačenipolicií, odebrali
setito židovští baršácí k parlamentu. Tam obsa
dili rampu, křičíce nadšeně: „Sláva Masarykovi|

Masaryka choeme|“ (Věřímerádi. Vždyť Masarykse ukázal k německo-židovským buršům tak bla
hovolný. A chytrák ani slovem nepříjemně neroz
člil židovské velkolichváře.Int —svoji uvéma l.
Německý žid ví, sač má Masarykovi děkovati.

Portýr savřel klavaí vchod doparaboršáci, aby dokáseli, jekje slova Masarykers
nadchne k jemnosti, k vyšší kultaře a svobodo
myslnesti,začaliřvátia bašili bolemridovrat.
„Masaryka chosme| Ať šijí ovobodomynlaj!“ Ta



kové a podobné projevy draly se z půltřetího sta
semitských hrdel. Když někteří poslanci odsoudili
sulakaferskou svobodomyslnost židovského dorostu,
sesílil se křík v hrozné Praní. Před policií „svobo
domyslní“ bojovníci sa Wabrmanda se rosptýlili

Tak to daleko došlo v „zklerikalisovaném“
Rakousku.

kteří by Slovany nejraději na lžíci vody utopili,
chtěl rozkazovati svoleným zástupcům celého Ra
kouska, co mají činiti. Iorael cítí svoji velikou
moe a proto si dovede dupnouti.

A teď srovnávejme. Když štyrští katoličtí
sedláci čli se zúčastnit promoce svého čelného
pracovníka, židovští buršové je znásilnili, nazvali
jejich návštěva útokem na anirersitu a zkrátka na
svobodu. Ale když pacholíci hebrejští obrožovali
svobodné jednání parlamentu, nalesla jejich ty
ranie u požidovětělých ochránců ©Wabrmunda
sympa.je a zastání. Zkrátka žijeme v době, kdy
pepokrytou surovost dovedou odívati různí farize
ové do nejkrásnějšího pláštíku; žijeme v Čase,
kdy moderní lháři rafinovaným způsobem ma.ou
davy tím, že skutečným otnostem krásné násvy
kradou, aby je udělili tyranii, fanatismu a jiným
barbarským vlastnostem.

Surový tisk socialistický a zednářský
jest zde vinníkem. V nemocniciLadeve v Pa

ži byla zavražděna miloardná sestra pacientem,
kterého ošetřovala. Nemocný vrah jen málem unikl
lynčování. Sestra Maria se sklonila k nemocnému,
aby mu upravila polštář pod hlavou, při čemž
tento zvrhlý muž najednou vytáhl z pod slamníku
dýku a vrazil ji ošetřovatelce do srdce. Vrah
přiznal se, že proti ní necítil žádného nepřátelství,
ale že nenávidí katol víru, ke které ona se hlá
sila, což jej dobnalo k jeho činu.

Jak postupuje praktické vlastenectví
v Brně. Když nazval Masaryk letos v Olomouci
(snad v zájmu svorné práce národní) katolíky
černou bandou a když ještě jinak byli posíleni
socialisté a pokrokáři k boji proti „největšímu
nebezpečenství národa“ — totiž proti katolictvu,
sačala „očištěná“ národní práce. hové Masa
rykem nadšení vykasali si rukávy; v Broě k ra
dosti židů na katolíky plivali, mlátili je, řvali proti
nim až úzko. Pak následovalo zůmyslné přerušení
zasedání zemského sněmu, na oěmž se měly pro
Jednati otázky pro Čechy tolik důležité. Tak tedy
vyhlížela reformovaná práce vlastenocká. — Proti
katolíkům hned sehnány tisíce řvoucích brdel, ale
když měli protikatoličtí spasitelé národa přikročiti
k důležité práci positivní, najednou ge vlastenci
ztratili, ač se od nich žádal pouze hlasovací lístek,
Brněnský „Hlas“ napsal: „Při volbách do živno
stenského soudu utrpěli jsme porážku přímo za
benbuojící. Ztratili jeme totiž jediný sbor, v kterómž
až dosud měli jeme zastonpení. Porážku zavinila
vňeobecná netečnost v českých kruzích jak v Brně,

takiv předměstích, Obchodní orgán pana dra.Strápského k tomu píše: „My jsme v Brně samá
národní práce a máme k ní celou armáda spolkův
a organisací, avšak dojde-li k volbám, jsou vý
sledky té „prác.“ taze ubohé.“ Není divu, když ta
tak zvaná národní „práce“ záleží v hrubém štvaní,
k čemuž v první řadě přispívá obchodní orgán
psna dra. Stránského, jenž ze štvaní učinil výnos
Dou živnost. Kde pak byli stateční lidoví brněnětí
poslanci, převelice moudří a chrabří pp. dr. Bu
dínský a dr. Pluhař? Kde byla živnostenská jed
note (nebo jak se to jmenuje) pana dra. Strán
ského? Kde byl zemský šivnostník p. dr. Šílený?
atd. atd. Ano, kdyby bylo šlo o štvaní proti kle
rikálům, po případě o vytlnčení oken poctivým
českým lidem nebo o nějakou kocovinu neb ve
řejný škandál, tu by byla garda p.dra. Stránského
dojista — mobilisována. Pěkně ovšem následkem
toho v Brně pokračujeme! Při tom všem budou
hlásat do světa, že Bruo je většinou — české!“
— Národní dům v Příboře — dodělal. Na valné
hromadě družstva prodán byl p. Honovi. Družstvo
v posledních letech bylo ovládáno muži „ryze“ po
krokovými, kteří svou „národní“ prací v Příboře
více škody udělali nežli prospěli. — Zajímavým je,
že dům nebyl prodán skupině všeodborového adra
žení křesť. sociálního dělnictva, ač jejich nabídka
byla největší. Dr. Bendl před odchodem z Příbora
„šáchránil“ tam tímto činem „pokrok“. — „Den“
16. t. m. v příčinějubilejního holdovacího průvodu
ve Vídni přinášídopis z Moravy, v měmě se dí:
Lidové Novinypraví, že to byli obyvatelé z Fro

Iyohova, jedoucí s oněch tří chorvatských vaí u
Mikolova. Cesky mluví kněs v kostele, německy
učitel ve škole a lid doma chorvataky. — Tak to
chodí na Moravě. Když jiš to p. Dr. Stránský ví
a ve svém denníku to hlásá, mohl by snad také
oškterým skutkem svůj věhlas osvědčiti.... Fre
lychov již téměřponěmčen; starosta Přerova (chor
vatskébo) mi sdělil, že několikrát se ucházel o
Školu chorvatskou amebo českou —avšak. marně.
Podivné, nevysvětlitelné: dvě obce úplně chbor
vateké mají svoji školuv obcia semohou ji pře
měnit v čeakou, kdyš již to nejde v chorvatskou.“
— Také dokument národní bdělosti,

. Abiturientům. Ve škole života aepřivede
-to maobý k vysvědčení zralosti. — Na ži

řánáne HěldoUm,devassnajry ý"lává se sm v
Jitaří měli delší , —Pravda

— Mlčení označuje opatrného mudrce — avšak
také opatrného hlupce. — Drába života má taká
své tunely. — Soumrak života občerstvuje večerní
rosa vzpomínek.

o o

Dopis z Ameriky.
6. června 1908.

Podivné hospodářství s uhlím. Stále a stále
objevují se čss od času obavy, co počne si
svět, až nynější zásoby uhlí badou vyčerpány.
Ba i v Americe, kde jevu ohromná latifandia
uhelných pozemků dosnd netknutých, byla
v roce minalém (1907) taková bída o uhlí, že
tana uhlí prodávala 80 už za 20 doll. A je přec
ve Spojených Státech na 216.000 čtverečních
mil uheloých pozemků — —. Nejbohatští stát
uhelný v Soustátí je Montana, jenž má 47.200
čtv. mil uhelné semě s blízký stát Oregon, ač
sám taktéž má svoje uhlí, dává si dováteti
svoje zásoby z Australie. Idaho, ač má za 800
seda uhlím bohatý Wyoming, zásobuje se z Penn
sylvanie. Kde příčina toho podivného zjevu?
— Zavinil tyto poměry hlavně nerozamný zákon
z roku 1874, kterým vláda ohelné pozemky (za
doll. 10—20 akr) rozprodávala s podmínkva,
že jednotlivý občan nesmí vlastnit nad 160
akrů; železnicím pak darovala téměř bezpod
mínečně nesmírné rozlohy. Za přítomných po
měrů dělnických a enad více ještě vzbledem
k vysokým konkorenčním sazbám šeleznic ne
vyplácí se dolování soukromafkům. Kapitál a
dráhy zato diktojí konsameotům ceny, jaké
chtějí. Stejná písnička všude, že ano?

Vláda nyní ovšem po smutných zkušeno
stech snaží se napravit, co pokaženo. [ věda
přichází na pomoc různými pokasy, dopravovat
z dolů ne uhlí, ale poaze energii z něho vy
robenou. A ahlí v zemi dost jistě ještě pro
tisíciletí, Na př. v Montaně a v Dakotě jest
v suuvislosti asi jako v Mostě nebo na Kladně
82.700 čtverečních mil uhelného pozemka, kdež
dolování (ve velkém) dosud nezabájeno. Kde
koliv zakopneš, najdeš uhlí. Dosud „dolují“
jen farmáři pro svoji potřebu. A to jen tam,
kde uhlí je úplně ua povrčhu. Kopati do hloubky
6 metrů již nikoma ani nenapadne. Každý snad
farmář má uhlí oa svém pozemku, a pro ve
řejnou potřebu nakope 8e v těchto dvou státech
pouze asi 6 millionů tan. Pensylvanie má ubel
ného pozemkn pouze 14 a půl čtv. mil a pro
dokoje ablí na 200 millionů tun. Jaký to ne
poměr! A Pensylvanie ze svých dosti skrom
ných zásob zásobuje jistě */, Ameriky a tím
také kapsy kapitálu, který vlastní tamější uhlo
doly a akoie většiny železnic. A až budou páni
potřebovat, bude se dolovat výlačné třeba
v Montaně a jejich dráhy budou toto ahlí pak
vozit přes celou Ameriku do států východních.
A vláda?—„Vládato jsmemy“,—řeknevde
mokratické Americe kapitál.

+ +
*

Americký sňatek. Michal Hydak z Drifron
setkal se se slečnou Mary Kistorovou z Eckley
poprvé včera. Za necelých 15 minut byli za
snoubeni, Hydak kráčel kolem jednoho obydlí,
odkud slyšel příjemný, laškovný hlásek. Na
hlédl přes plot a zahlédl tam pěknoudívčina,
rozvěšující tam prádlo. Nemohf odolat jejímu
zjevu, honem běšel za svojí sestrou, ta jej
honem s dívčinkou seznámila; dobře to do
padlo, honem se spolu zasnoubili, a honem
z toho drahý den byla ráno svatba. — Stalo
se dne 28. května t. r. ve Wilkesbarre, Pa.
Jak honem bude rozvod, to ještě navím.

Listy evropské více snad oeš americké in
formují své čtenáře o pokasné plavbě, kterou
právě koná americká námořní bitevní fotila.
Jeden zdejší list vtipně podotýká, že Spojené
Státy posílají ukázat svoje ostré zaby všem
možným svým nepřátelům v zámoří, ale še
zmýlili se v adresse. Nejmoenějšího nepřítele
má naše loďstvo válečné „doma“. Americký
lid rozhodně militaristické choutky nynější
vlády odsuzuje a tyto zbytečné, zato však hodně
drahé hračky podporovati nemíní. Ovšem
v těchto dnech kdo by sledoval ty nadšené
ovace, které lid připravuje námořníkům v San
Francisku, soudil by enad o eituaci jinak. To
však je chvilkové, Nedivte se Amerikánům;
oni milují chvilkové nadšení. — A ve chvíli,
kdy vidí před sebou na moři 44 válečných,
obrněných obrů, zdravících - americké břehy,
Jichž slávu a moc hlásati jim naříseno, dani
vými výstřely svých děl, a nad tou pohyblivou

pornané“ na níž z tislců úst rozléhá se po neonečné pláni moře vojenská hymna americká,
a všude, na pyšných stožárech, v rakou vojínů,
dětí, na pobřeží vesele třepoté prapor, jejž
kašdý jednotlivý stát jednou hvěsdou si osdo
bil — —kdo by se divil, še v této ohbvíli

rvní osobou je v Americeadmirál Evans a
eho fotila národa! Ale vo obvíli vy

otříslivění díváso lid mavče jisnlí :pajsné

Státy jsou dnes v sitnaci, že nepřítele se bát
nemusí. V pořadě vojenské síly jsou aloe mezi
Dánském a Portugalskem, ale jisto jest, že i
tato moc vojenská (myslím pozemní armádu
pouze) je zbytečně velká, Na moři je dnes
Amerika na místě třetím (Anglie, Francie,
Spoj. Státy). A kdo by dnes měl ten šílený
plán napadnout nás na mašem pobřeží? — A
Filipiny? — To dnes doznávají po zkušeno
stech z válek čpanělské a japonské i největší
amerikáno-filové, dojde-li o ně k válce, že
jich Amerika neudrží. Těžko vítězit na distano
tisíců mil proti nepříteli v jeho vlastních vo
dách. Ani panamský průplav mnoho nepomůže.
Azájmy obchodní — —. Boykot proti boykotu
— tutéž zbraň má strýc Sam také, a kdo déle
vydrží, stát, který na válku se Španělském ne
potřeboval vypsati ani ceat mimořádné přímé
daně, nebo skrachované rainy evropské či
asijské?

Smýšlení americké stran zbrojení nejlépe
okásalo se v koogresse, kde, ač povoleno kolem
1bilionu (K6,000.000.000), přec nepovolil presi
dentovi jeho 4 žádané válečné lodi. Při té pří
ležitosti právem poukázal v senátě senátor Hale
ve své řeči, že více prospěje Spojen. Státům
vnitřní všestranný pokrok, než i případné ví
tězství, vojenská sláva vůči kterémukoliv ná
rodu země. A militaristické choutky, jaké
v poslední době presidenta posedly, neba don
jistě čestně zaznamenány v dějinách jeho vlády.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Jak se zastali dělnieproti kapitalismu.

Lista „Christlicbvoziale Arbeiter-Zeitung“ adě
lojí se zajímavé zprávy o mzdovém boji ve
svitavské továrně na hedvábné zboží. Snovačky
počaly tam stávkovati pro značné enfžení
mzdy; proto vyloučeni z práce i dělníci jiných
oborů. Snovačky, vidouce, že jiní stávkou je
jich trpí, prohlásily, že budou pokračovati ve
stávce jen se soublasem věčech ostatních děl
níků. Křesťanští a německo-nacionální dělníci
projevili se stávkou ve zvláštoí schůzi 800
hlas a pak 6. t. m. šli do socialistického domu,
aby vyslechli prohlášení ru lých. Tu bylo ozná
meno, že soudrozi napřed se musí raditi zcela
odděleně. Skutečně rodí vešli do poradního
sálu a uavřeli za sebou dvéře. Hosté jejich
maosili čekati hodino.

V tajné poradě snažili se radí pohlaváři
přesvědčiti dělníky o bazvýslednosti stávky,
aby je přiměli k práci, k eloužení kapitalismu.
Fabrikant Schiel velice chválil ukázněnost 80
cialistův a prohlásil, jak se prý vždy krásně
vyjednává s radým pohlavárem Haodlem.

Když byli čekající dělníci do sálu vpu
štěni, oznámil raodý předák Lehnert, že strana
jeho bude podporovati svoje stávkáře, leč že
přijmouti nemůže žádné zodpovědnosti. Bližší
odůvodnění odepřel.

Sekretář Hiessl žádal za blasování, kdo
jest pro stávku a kdo proti. Proti tomu pro
testováno s poukazem, že už se radí uradili,
jak si počínati, Proč se hodina radili? Začala
debata, při níž cbytrák Lebnert začal uskako
vati na pole politické. Sami radí naposledy
začali ostrými slovy vytýkati, že se sešli k vůli
úradě o stávce a nikoli pro politický rozhovor.
Hiessl volal, jen ať prý se hlasuje, protože pro
enovačky jest směrodatná vůle dělnictvaa ni
koli vůle jedné strany. Socialisté žádali hlaso
vání. Leč jejich předseda prohlásil, še toho sa
šádných okolností nemůše dovoliti. Pěkná to lido
vláda! Debata nevedla k žádnému cíli a proto
křesťanští a nacionální dělníci odešli. Někteří
z radých připojili se ihned ke křest. dělní
kům. Přestop jiných se ještě očekýévá.

Kradou dále jako . Když v 80
cialistické odbočce zahradoíků v Lůbecka byl
odkryt větší počet zpronevěr, prchl son 1ružeký
pokladník Karel Heitmann, aznávaje v tomto
případě za nejlepší pravidlo: Kdo uteče, ten
vyhrá. — % H.fa došla správa Christlich-80s.
Arboiter-Zeitaogu, jak ve Spaobendorfa soci
alisté všemožně se namáhali zničiti nově zalo
ženou skupinu křesťanských textiloíků. Natili
dělníky ke vetapa do Unie. Ačkoli tak radá
organieace vzrostla na 400 členů, poklesla nyní
pouze na počet 160. A 00 Be stalo nyní? Doe
12. t. m. smisol radým předák Bedřich Bartech,
který si vzal na cesta 857 K opolkových peněz.
Po oprohlíkovi nezůstala ani stopa. — V do
bročinném spolku pro pozůstalé po členech ra
kousko-uherského svazu hudebníků přišlo se
na stopu velikým krádežím. Defrandace páchal
rudý pokladník Karel Vaclik. Při prohlídce in
ventáře ohledáno, že smizely účetní knihy. Ze

epolkových peněz chybí na 8000 K. Vaolik b;ltéž pokladníkem svesu budebsíků. Dne 18.
t. m. nynější předseda svasu Karel Frank podal
trestní udání, že Vaolik také jako pokladník
svasu hucobaíků 6000 K spronověřil a účetní

proně odstranil. Soudní jest v plnéma.



Ubližuje dělnictvu katolictvo? Proti
stále se opakojícím ižem radým stůjš zde zase
jeden- doklad pravdy. V předminulém témdní
konal :e v Paříži mezinárodní aěloický 8,ezd,
na němž b lo ueneseno, aby Bežádala ve všech
státech osmihodinová doba pracovní. Bylo zá
roveň p ohlášeno, že „klerikáln “ Belgie v té
příčině pokročila nejvíce a že tem osmihodinová
pracovní doba v nejbližší“ čase bude prove
dena. Původcem té reformy jest o Belgit sama
katolictá vláda. Nejhůře však ten požadavek
jest odkopáván v „sociální“ republice fran
couzské. Protikatolická republika, která doká
zala brdipství uloupením církevního majetku,
chová se k dělnictvo jako macecha, ačkoli za
vládními stoly zasedají i sociální demokraté.
Zkrátka veliká jest moc šidovských vyssavač
ských kapitalistů! Jejich obrovské důcbody se
nesmějí ve prospěch dělzictva ztenčiti. Frav
couzský delegát sám n- sjezdu prohlásí., že
poslední zákon £ r. 1906 má mnohoklaosulí,
kt- ré jej činí zcela bezvýslednýmm.

Přes to všecko ovšem socialisté u nás
budou dále evalovati neblahý stav dě nictva
na — katolictvo. Ve Francii po znásilnění a
oloupení církve ovšem takové bezazdné Iži již
ovšem b bely zcela zbytečné, ano komické.
Zde však se dá lháti mesi prostomyelnými
lidmi ještě dost.

Ukradl pemíze české menšiny. V Hole
čovicích u Prahy ukradl socia.istický agitÁtor
Bžoc. v bostinci pokladničku vlasten-ckých
přátel jablonecké menšiny. Byl zatčen. Jak pa
trno, laštil národnostní otázkou Bžoch velice
jednodoše.

Taky pomoc stávkujícím. Naradé schůzi
v Plzni dle „L.dových Prondů“ sám soudrab
Halík mlatil o tom, jak to lze srovnat v radé
„Nové Době“: na jedné str ně stávka a na
drubé inserát, kde přijímají se stávkok:zové;
také se zmínil o žebravých dopisech zaměst
navatelům pro první květer.

Charakteristické zakročení. „Lidové
Proudy“ sdělují doe 12. t. m., že v pondělí
Svatodušní obrovitý zpitý soudrah proklínal
po Kaměnici židy. Obořil so zle na židy stojící
před Graodbotelem. Ti zmizeli, ale poslalijed
noho rudého, aby karážnéma soudrabovi 8
cialistický odznak odepial. Stalo se, ale 800
druh začal dělati nový randál, až mu odznak
byl zase na kabát připiat. Zkrátka v růžovém
stavu zapomněl, že socialisté mají židy podpc
rovati a promlavil upřísně od plic.

Katolický dělník již nesmí pracovati
ani na katolické budově. Tolik ei ji. vy
mobl socialistický terror, třeba že i někteří
kněží najvně se diví, proč prý se zakuádají
katolické organisace, „dyž stejně jest u nás
skoro všecko katolické!? — V Olomouci pře
stavuje se konsistorní budova. Dělníci jsou ve
eměs soc. demokraty « proto si již mohli
dopnont na stavitele Hablíka. Byl mezi nimi
jediný křest. s.ciál jménem Hanák, který na
zakročení radých byl z práce propoštěn. Na
posledy enad ani nesmí býti koutelníkem člo
věk, který se zdrábá platiti na štvavé proti
křesťanské tiskoviny socialistické. Daleko jeme
došli při svém báslivém couvání před násil
nictvím bezcitných barbarů. | Křesť. dělníci
mohou vyprávěti celé kroniky, jaké mučed
pictví snášeli pro velikou „snášelivost“ cír
kevních krabů, které k vůii vlast.ímo chvil
kovému pokoji nechávaly katolické chuďasy
mrekati a boniti bezohlednými radými de
spoty. Leč všeho do času! Pomalu se vítr
obrací.

Ještě o krvavé řeži v Holešovicích,
Že děsnou krvavou srážku dne 13. t. m. vy
volali radí svojí úmyslnou provokací, jest nyr.í
nesporno. Obsadili zahradu před sálem a čá
stečno sál, do něbož zváni nebyli, v počta asi
300 lidí. Byli opatřeni obusky. Než mobli vy
konati nár. sociálové volbu předsednictva, již
rudý dr. Soukop vyskočil na židli, chtěje se
chopiti slova. Dosálu vlítla ze zabrady skle
nice; jeden socialista srazil v sále lustr k zemi.
Tak začala rvačka. Socialisté vytahli proti
rosjitřeným nár. sociálům nože. Když byli tla
čení rodí ven, tu se zabrady lítaly do sálu
sklenice a kamení. Jestliže socialisté vytýkají
národním surovcet, ta se tážeme, proč jen se
při vskypění hněvu nevzdálili, ač měli východ
volný ze eálu | ze zahrady? Proč ze zahrady
bombardovali ojsí majetek, míeto co by byli
odešli? Zkrátka plánem jejich bylo: znásilniti
jinak smýšlející a rozbiti echůsí za každou
cenu. Tak jednají Jidé, kteří bouřlivě mluví

té — militarismu a — pro svobodu všech

Školský obzor.
Pensienát císaře Františka Jesefa L

vHradeiKrálovémáza účelmravnía nábo
ženskouvýchovudívek.— Vponsionátějest po

vací škola pro dívky škole odrostlé, an
po

is
vadělání pěstoumek, hudební škole,

vzděláníiadustriáloks <.. kmchařský.— V

kračovací škole, v níž povinným předmětem jest
jasyk německý, blavní klade se vába na nejdůle
žitější práce roční: šití a stříhání prádla, bílé i
pestré vyšívání ve všech drazích. Mimo to mohou
ee žákyně naučiti i jiným moderním pracím umě
leckým na př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypulování a modelování ve dřevě a j. —
V kursu pěstounek nabývají freguentantky státní
způsobilosti býti pěstounkami unaškolách mateř
ských nebo vychovatelkami v rodinách měšťanských.
— V hudební škole vyvčuje se hře ne pianoa
barmoninm, na housle a citera,' zpěvu sborovému
i solovému, nauce o harmonii a dějinám budby.
Na přání poskytne se i důkladná příprava ku
státoím zkouškám. — V kursu industriálním na
bývají absolventky spůsobilosti učitelské pro školy
obecné i měšťanské. — V kursu kuchařském cvičí
se dívky v přípravě pokrmů i vedetí domácnosti.
Kors tento jest výhradně jen pro ivternát. —
V ústavě vyučuje so tóž cisím jasykům: ně
meckému, francouzskému, anglickému Při vyučo
vání jazykovém klade se hlavní vába na konver
saci. Na přání poskytuje se i příprava ku stát.
zkouškám z jazyků. Chovanky mohou navštěvovati
také školu obecnou, měšťapskou. obchodní nebo
městské lyceum. — Všecky podrobnější informace
na přání ochotně sdělí správa ústavu. — Přihlášky
chovanek se již nyní přijímají.

Přijímací zkoušky do I ročníku ústavu
ku vzdělání učitelek v Řepčíně budou se
konati ve dnech 6. a 7. cervence. A to písemná
skouška (z Češtiny a počtů) dne G. Července a
ústní (z naboženství, češtiny, počtů, země- a děje
pisu, přírodopisa, přírodozpytu a zpěvu; ruční
práce u výkresy se předloží) 6. a 7. července.
Přiblášky opatřené všemi doklady (křestním listem,
svědčicím o dokonaném 15 roce šadatelčině, lé
kařským vysvědčením od okresního lékaře a vy
svědčením z měšťanské školy) přijímá ředitelství
ústava do 5. července. — Přijímací zkoušky do
IL. ročníku budou se konati dne 4 července. Do
cvičné a měšťanské školy (s právem veřejnosti)
přijímají se žákyně až do 15. září, do hosp.dář
ského kursu po celý rok.

Proti vedřinám dosud ustanoveným zajisté
pp. pokrokoví paedagogové statně budou protesto
vati, aby neutrpěl pokrok mládeže

Vřele doporučují veledůst. duchovenstvu.

Bohatý výběr vzorků moderních
druhů na obleky a svrchníky zašlu na požádánífrankoknahlédnatí.27777" "-I

(hrámové svíce
voskovém svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místapout
pis vyráběné, nické, prvnější pří

polovoskové =) PŘoběné,obráskyo

(ceresinové) svíce pro chrámové
lustry,velikonoční svíce———— svícekostelníste

(paškaly) s krůpě- arinov
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| svíce obětní 2

třínožky hladké, ve všechvelikostech
neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křt polovoskové,
j ebo. vlající výro Men

Binorání so stuhami ZoTpěneolodán kraktm
a případnými nápisy, ení udrod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
na výsiavách:

Pardubice zlatá medaile.Paříž ulaté
modalie.Londýn „ alatá medaile.Praha
diplom čestnéhonanání Vidoů 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobkyvěestr.cmnané.Vsorkyoosnníkyzdaru| ufraako

TTNRIIULIIINIMUMZUNAZAMZNUudZINILILEMLZLZIZUITM.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
DILUCDEEENIFAHNKLT=IT

JET

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Fa
Jan planě 3 čís.19n, roh
čelné na koisní náčiní,doroltie

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

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a (. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jem © ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédontí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádní prasova

robby bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě-:
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy ©

nebývalou?
Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponit« s vůní fialkovou, osvědčený vý- ;
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Kiál., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno ;
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové .

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, s iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. drorní

továrna na nábytek

K Y. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarme s franko. Zástupci na všech místech
hledání.

Nový, toho druhu jedin
zrno český akřostan.návod

s gramofony,

Hlassvéhopána— hledními lístky

MILKA MALINOVA,Praba-Wli,, 902,
nároží Bělskéhotř. a Redolfovy al u výstavy.

Velkývýběr. —Levné, povnéoony.



Doporučujeme

>NOU
Prmní český katolický zárod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

Palmy
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materlalista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2 3 Palmy keřovitě 1—3

vové nádoby, křížeatd.
20 v |Vídeň.:
VII o., Kaiser- |

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

8e vše franco.

B
K sv. biřmování

| nejlepší dárky
C ©38 velicelové osnynabízí 6

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou: |

NZ 7 X,AAA
i 5K pZivemeVás ku odebírání €
pa 5 | listusa 2200.. ma :
5 M E DITACE z

F "4* Čtvrtletník pro literaturu, umění
“ a filosofii. « Za spolupracovnictví

Mě přečetných spisovatelů a umělců
řídí: Vilém Bitnar, Dr. Josef Kra

k tochvil, Dr. Frant. Hrachovský

3 a Kai] Pacovský. « Předplatné

MS na čtyry svazky K 10—. Jednot
livé svazky lze obdržeti po K 3—.

I Kušdý svazek obsahuje 8 arohů
o tisku, několik reprodukcí v pří

lohách a vložky. * Přihlášky při

4 jímá administrace '»Nového Věku«p s...
VEEAHÁSENNUR

ndíx„£LTTPTT/Sa =

pojBEREREILEKRERKETA

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,
8, 10-15 zl. 3, 4-5 zl.

Nejlevnější a nejvirusnější

dtské vozíky V
B

Narštívenky

všeho druhu
nabízi

u relkovýzohcofirmy B Iskupská
Jos. Ježek,| || znihtiskárna
v Hradej Králové. v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.

v Hradci Králové
nabízí uctivě své odborné služby al. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
a plným zřetelem na původní sloh. Krásné umě

é sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně rné ceny a solidnost závodu dosvěd
čají četná písemná uznání.

Dílna na výroburámců a zasklívání obrasů.

Obchod Papirnický, Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.
——Závod založen 18901.Z

OOO000000000000000

Špob, úvěrní společnosí
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v HradolKrálové,: (protiGrandbotelu):

skrokuje vklady 4',"/, 5*/, aš 54,
Záruka K 656.180"57.

= Skěnílískyslarma.=
Společnost byla dse 18. aš 28, března 1907

Jednotou zálošen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. re velkém
i malém dodává rychle a výlodně.

OOOO000000000000000
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Veledůstojnému duchovenstyu
doporočoje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná díloa pro veškeré práce

tskostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jebo Bisk. M.losti)

Hradec Král. č. (45.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v kuždén
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Sposielní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnatí.FIL

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho

venatvu a sl. patronátním úřadům k opravování
a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úpluě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktóž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

OMY>Závod založen r. 1898, "Sg

ZAK AKKKKOXKM,

č Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kylakvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 82

dostati Jze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
za 1K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

OXXXM

X CBDXCBDKGODXCBD XCE

ÉJan Horák,
soukenník

kv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční smisomy kollekci
nejnovějšíchdruhů pravých

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

zemských.

zČetné UBNÁRÍzvláštězkryhůvele
JK důst. duchovenstva avěděí opostvé ob

M sluze mého ryzekřesťanského závodu za
*iletéh Í.Řád myRZAuzko

Velejemnélátky bašáléry.
Též na oplátky bez zvýšení con!
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Přidýlalné ma čtvrí roku 8 A 50 k
> na půl roku s k— h

==

Doe 19. července bude odbýván o 1. hc
dině odpoledníw místnostech Borro
maea v Hradci Králové

křest.-sociál. mládeže

|, sjez :3 východočeské
Program:

Zabájení sjezdu starostou Sdružení mlá
deže východočeské vip. J. Lad. Petráskem.

„Organisace mládeže dělnické a učňů“;
pojedná dp. P. M. Voňavka.

„Organisace dorostu rolnického“ ; referent
p. redaktor Fr. Sopka.

Sjezdu súčastní se přední pracovníci,
kteří se zástapci organisací mládeže jednati
budou o vytvoření jednotného postupu v orga
nisaci mládeže. Všechny volné cávrby boďtež
nejdéle do 19. července do 1 hod. odpol. a
sekretáře Sdrožení podány.

Mládeži česká! Mládeži katolická!
Ukaž v ten den, že ctíš víra svatová

clavskou, že máš pochopení pro myšlenky
křesť. sociální. Dokaž svou mohotnou účastí,
že nevěříš různým těm pánům, kteří hlavně
tebe, nezkoušenou mládež, lákají do svých
osidel, nkaž jim, že jsi prohlédla ty nástrahy,
ty úklady, ozvi se mocně proti těm hlasatelům
svobody, kteří chtějí tě uvésti do poroby, do
moderního otroctví. Sjezd ten bude velikolepou
manifestací, bude mohotnou odpovědí těm,
kteří chtějí připraviti tebe, drahá mládeži,
o víro, o duševní mír, kteří chtějí z tebe tě
žiti. Nuže, nechť 19. červenec stane se dnem
památným v dějinách katolických organisací,
kéž stane se dnem probození naší východo
české mládeže! Nechť není města, nechť není
dědinky, odkud by nebyl účastník sjezdů. Na
shledanou!
: Přihlášky o legitimace, jakož i všechny
volné návrby přijímá

Sdružení křest.-soclální mládeže
východočeské v Hradei Králové.

FEUILLETON.
Zjednodušený koncert.

(Dokoněení.)

Kapelník Strunka se horečně potahoval za
vo2s, konečné mávnul rukou, což bylo znamením,
že od sebe zaplašil furii vzteku, která dotěrné se
mu do žil dobývala,

Za odměnu hrdinského sebezáporu již u
chystán balsám na raněné srdce kapelníkovo.
Ostatní muzikanti obstoupili smutnou dvojici a
seznavše, jaká osudná mýlka se stala, měnili v 0
bličeji barvu — vyhlíželi, jako by je někuo na
luskáéch přistihl. +No, tohle jsi nám udělal po
řádné tacete, vyhrál Ferda na Francka. >Takhle
budeme brát sice docels bez chyby, ale moc málo,
ty jsi se bál podle všeho, abychom něco nepoka
zili. No — teď nepokazíme.<

»[ mlč, hovorko, ještě chudáka týrejl Vždyt
tu stojí jako vtělené neštěstí,« zakřikl rozvážný
Bobeš. »Vědí co, pane kapelníku, zahrajeme, co
z paměti umíme a — bude po starosti. Pěkně
nepřed ouverturu »Vlastu«, pak »Sen vojína«...
no a potom ještě něco vybereme. Stejně houby
tomu tady budou rozumét. V takovém hnízdě!
Obyčejně tady odbývají bál při fašinetě. Leda na
velikou slavnost jim sem přijde půlsedma muzi
kantů z Dobronic, kteří rachotí na sezelenalé
trumpety, až brůza posloucbat. Já to tu známe.

slnu, nějak tak to uděláme. Cu jiného ?«
vzpamatoval se kapelník. Teď už křikem nebo

- nářkem bychom ostudu jenom rozmnožili.c
A za hodinu začal monstre-koncert. Poslu

chačstvo květnorské dychtivě do sebe vpíjelo kou
zelné zvuky ouvertgry »Vlasty«. — Hřímavý

otlesk a chvále na všech stranách. Bodejť nel
dyt to byla kapela bubnovskéá. | ten z poslu

" chačů, který budbě nerozuměl ani za mák, musil
se pochlubiti svým nadšením sousedstvu, aby
markýroval uměleckého znalce. »Taková kapela

Čechoslované! Katolici!
Deset let aplynalo od tó doby, kdy kato

líci národa českoslovanského na sjezdu v krá
lovské Praze rokovali o nejdůležitějších otáz
kách katolického lidu v oaší otčině. Ze tyto
dny blaboce vryly sa v duši naši a způsobily
v katolickém lidu českém mocné vzrušení a
vzpružení mysli, jakož i posílení a nadšení
v životě náboženském, jest známo.

Od těch dob mnobo se změnilo. Katolické
přesvědčení v našich krajích značně pokročilo
a uvedlo v život celé řady podniků, z nichž
blahodárná činnost náboženský život křesťanský
posilující mocným pramenem proudila, útoky
našich nepřátel odrážela, řady nových pracov
víků našich tvořila, pod jeden šik nás pojila,
a hluboce v organisaci naši a v mocný rozmach
katolického tisku zasahovala. Výsledky všech
prací našich dokazají, že katolíci v Čechách
čím dále tím více se hlásí pod prapor Kristův
za bojovníky nadšené a značných obětí sobopné,
že katolické přesvědčení u nás stoupá, síla ná
boženství vzrůstá, zkrátka, že katolicismus a
nás mohatní a pokračuje.

Než úspěchy tyto jsou trnem v oku těm,
kdož přisáhli nenávist všemu katolickému cí
tění a myšlení. Zatím co nesčetní tisícové kc
lem Krista se napí a srdce svá jeho svaté a
oblažající vládě dokořán otvírají, oni ve své
pýše volají ke Krista: Nechceme, abys vládl
nad námi! A toto zavilé nepřátelství ke Kristu
a ke všemu, cosním soovisí, žene je ve8 epý,
rozvášněný boj proti náboženství vůbec a proti
katolicismu zvláště, a to v boj, který hluboko
sabá na kořeny života náboženského. K boji
protináboženskému zneužívají vědy a umění,
Školství universitního, středního, odborného i
obecného, sociálního bnotí ve všech odborech,
života politického, spolkového, organisačního,
vůbec kde jaký prostředek nalézti lze, každého
se chápou, aby kořeny náboženského životu
podryli a víru sv. ze srdcí lidských vypadili.

Vše schyluje se k velkému boji za nej
dražší statky náboženské.

tedy opravdu ještě nebyla, to mají studenti veli
kou zásluhu«, projevovaly svůj soud maminky
studentů.

Ale když tak bylo učiněno za dost tormé
zdvořilosti, začaly některé dámy již při druhém
kuse mezi sebou stěbetat. Ocitly se duchem
v módních závodech, v kuchyni. Každá toho vě
děla moc Čím silněji trombóny hřměly, tím
dámské diškanty a alty více se napínaly. Po dvou
taktech forlissimo hraných najednou na podiu pů
lová pausa všech nástrojů »s korunou.«

3A to já vždycky přidávám radši trochu fe
nyklu«, vyplnil pausu rozjetý recitativ paní Klá
besové k všeobecné veselosti. Ve své horlivosti
paní naběhla, až se zarděls zahanbením, Jen na
chvíli se výmluvné jazýčky zarazily a pak — re
petily dále, ovšem o mnoho opatrněji.

Dívenky v růžových, sněhobílých a nazele
nalých šatečkách jen se už třásly na tanec. Kdyby
už radéji byl konec koncertní části! Mladá očka
telegratovala stále horl věji k místu, kde stáli ku
drnatí studenti.

»Hezky to jde, hoši, hezky, ani jsem ne
myslil“, pochvaloval si Strunka. «To už vždycky
tek bývá; čeho se člověk nejvíc bojí, to obyčejně
dopadne nejlíp. — Však máš, Josefe, štěstíl« za
hrozil žertovně nešťastnému klarinetistovi,

»Teď teda ještě »Růžový květe, oznamoval
kapelník. »Ale co potom, co pak?« uvažoval po
lohlasně,

Hrálo se vesele dál. Když v koncertním čísle
začalo valčíkové tempo, začaly se vzadu točiti
tři páry, nevšímajíce si nic zamračených tváří
studentských esthetů. Po dvaceti taktech vyrušilo
z veselého reje tančící páry ritardando, které
přešlo v andante. +Tak, to jsme to dopeli !e
durdil se ostrý hoch Vojta Lánek, pouštěje tanečnici;
už jsem myslil, že začínají něco rozumnějšího.«

Když číslo dohráno, běžel Vojta k hudeb
níkům. »Pane kapelníku, vy jste nám zkazil tanec.
Začnete brát tak pěkně do kola a najednou jsko
byste si udělal šašky.c

Imserty se počítají levně.

Olmovavychásí v pálek v poledne. | Ročník XIV.

Proto doby oaše vyžadují na katolících
mnoho obětí, mpoho sily, mnoho nadšení a av.
zápala. Jest tadíž třeba, abychom prohlédli
své šiky, změřili svou sílu, doplnili a rozmno
žili své řady. Jest třeba, abychom si pohovc
řili o velkých a důležitých otázkách vaší doby
a seznali, jaké stanovisko zaujímají k oim
naši nepřátelé a jak my se k nim zachovati
máme.

Za tím účelem svoláráme do královské
Praby

všeobecný sjezd katolíků českoslovanských

na dny: 29., 30., 31. srpna a 1. a 2. září t. r
Ke sjezdu tomu, který vylačaje všechno

jednání politické a který je Čtvrtýro všeobec
ným sjezdem katolíků českoslovanských, zveme
všechny věrné katolíky českoslovanskébez roz
díla stavn a povolání, neboť v Krista všichni
jedno jsme, jedinou rodinu tvoříme, v níž
bratry a sestrami se nazýváme.

Letošní rok jest zvláště pro nás památný,
neboť letos toma 50 let, kdy náš sv. Otec
Pius X. kněžský úřad ua sebe vzal, a lets
tomu 60 let, kdy náš nejjasnější panovník
vlády se ujal. Památná tato jubilea mají veliký
význam i pro národ náš, a proto letošní rok
zvolili jsme si jako vhodnou doba pro sjezd náš.

Ži:ot náboženský u nás zajisté vždy hla
boko zasahoval do života národního a čím pev
něji národ náš ve víře katolické stál, tím více
v něm mohatačlo vše, co jeho existenci, zdar
a pokrok zaračovalo. Světovládní národové,
kteréž nedostatek mravního a náboženského
živ.ta ze světového dějiště odstranil a v mi
polosti pohřbil, masí nám býti výstrahou a
vážným napomenatím, že národ náš v existenci
a blahodárný rozvoj svůj jen tehdy může dou
fati, bude-li založén na hluboké mravnosti vy
plývající z povuého náboženského přesvědčení
o věčné pravdě očení Kristova. A k toma cíli
hodláme na sjezdu svém pracovati.

Netajíme si, že doba naše jest velmi
vážná také i co se týče života našeho národ
ního. A jako katoličtí předkové naši vždyi

(>.
Kapelník se teď usmál, problédl duši davu.

Přidejte, hoši, hned polku «Ale kde«, Ale pěkně
svižně, lehce, stejně; ne abyste to tahali jako když
se pere prádlo v putně!«

A sálem. zavířila polka. Vojta luskl prsty a
začal se dvěma mladíky dělat místo pro tanec,
Dva stoly odstrčeny do kouta. A už se honilo šest
párů za úsměvu hudebníků. Dva páry rukou se
chosily ještě stolu třetího. Hosté vstávali, tři stu
dující zečali protestovati, »Ale dejte pokoj, mlá
denci,« Šermoval krakonošskou rukou řeznický
chasník Lusek. »My jsme si zaplatili a teda se
snad můžeme pobavit.« Do sporu se vložilo ně
kolik slečinek, jež soublasily s názorem Luskovým,
A tak pořadatelstvo se stáhlo do reservy.

Když hudebníci polku opakovali, tančilo již
sedmnáci párů. Po skončení cody zavířil potlesk
a pochvalný pokřik tak mohutně jako při švédském
útoku na bradby Náchoda. «+Opakovat,opakovatl«
břmělo třicet hrdel. Tedy se opakovalo. +Kdo si
platí, může si poručiti,« tuto zásadu mají i nej
lepší kapely ze strachu, aby se pro finanční pc
tíže nerozpadly jako same proslulá česká filhar
monie. Strunkův obličej zářil stále větší radostí,

*Toble je přece koncert, to se to poslouchá,«
pochvaloval Vojta před podicm. Tak pěkné, páni
muzikanti, Jen vesele! Toho smutného beztoho
zažijeme dost i bez muziky. Žádnou sladkohořkou
limonádu, něco řízného, aby to chytlo u srdce
každéhol Taky tu byl před rokem jeden pačesatý
bouslista; říkali, že je virtuos. Korunek sebral
dost, ale pak jsme nadávali. kali jeme, jskou
péknou spustí a on pořád vlastně štemoval a jen
Štemoval. Neustále jezdil ručičkou nahoru dolů,
pískalo to, brnkalo — ale písnička žádné, zkrátka
jako by pruboval. Měl sl dáti ty skřipky nebedit
někam do Prahy, aby mu to vydršelo sapoň rok
a ne nás tady pořád tak divně týrat. — Slávo,
st žije kapela bubnovská| A tak jen zas něco
pěkného dokola. Jé platím, pětilitr pivale

sA já takyl« křičel furientsky Lusek v ra
dosti nad tím, jakou zjednal reformu. s

. ,



v nejoebezpečnějších chvílích osvědčíli pravou
lásko k vlasti své, a to ne slovy, nýbrš skutky

u obětmi, tak i my choemese navzájemposllitiv lásce k drahé domovině, osvědčiti příslušnost
svou k rodině národní, podati veřejný důkaz,
že křivdou by bylo podezírati naše vlastenectví,
které arciť nevidí spásu národa v planém ho
rování a v nesnášenlivosti, nýbrž v positivní,
obětavé a mezištné práci národní, posvěcené
epravediností a statečností.

Nuže, přijďte všichai, jimě víra avatová
clavská jest drabým dědictvím po zbožných
otcích, přijďte v počtučetném do slavné, krá
lovské, stověžaté Prahynaší, abychom tam za
vůdcovství milovanýcharcipastýřů složili slavné
vyznání víry svatováclavské, abychom tam
novou sílu, nové nadšení pro svoji 8v. víru na
čerpali, je do svých domovů odnesli a tam pak
všestrannou činnost na povznesení života ná
boženského v soukromí i na veřejnosti vyvi
nuli. Nechť náš sjezd podá veliký a mocný
důkaz, že v Čechách žije víra katolická, sohopná
velikých a blahodárných skutků.

Nuže, v Praze na shledanou!
Dáno v Praze v předvečer svátka koížat

apoštolských sv. Petra a Pavla v r. 1908,
Přípravný výbor ejezdový: Vojtěch Josef

hrabě Sobónborn, předseda. Megre Antonín
Wůnech, kanovník, zástapce kníž. arcib. Ordi
nariátu. Megre Dr. Jos. Burian, kapitolní děkan
na Vyšehradě, I. místopředseda. Dr.Jos. Tam

pa metropolitníkanovník,II. místopředseda.ácl. Kotrba, majitel knihtiskárny, TIL místo
předseda. Dr. Fr. Hermav, mag. sekretář, jed
natel. JUC. Jos. Šindler, bankovní úředník,
pokladník.

Olenové: Megre Dr. František Kordač,
universitní profesor,předseda komise řečnické.
ThC. Jar. Pauly, kaplan a redaktor, místo
předseda komise řečnické. Fra Jos. Hamršmíd,

převor ryt. řádu Maltézekého, místopředsedaomise tiskové. Dr. Karel Schuster, metropo
litní kanovník, předseda komise finanční, Dr.
Václav Popel, advokát, místopředseda komise
finanční. Jan Beránek, kaplan, předseda komise
pořadateleké. Jan Vokoun, živnostník, misto
předseda komise pořadatelské. Karel Wolf,
poštovní úředník, předsedu komise ubytovací.
— Frant. Vaněček, kanovník, sa zemské sdru
šení katolických spolků v královetví Českém.
Dr. Frant. Reyl, ředitel Borromaea, za diecésní
edrožení katolických spolků v Hradci Králové.
Dr. Karel Slavík, profesorbohosloví, za diecósní
sdrošení katolických spolků v Č. Budějovicích.

Dopis z Prahy.
Klerikální pessimism. Přefilosofovaní filosofové.

Naši pokrokáři čí realisté, pojmenujsi je každý
jak chceš, trpí rozbodně pessimismem. Jest to
zjištěno a myslím, že nikdo nebude protesto
"at, jakmile jejich duševní chorobu určím. Není
to onen pessimism filosofický, nemoc století,
která zachvacuje tělesně a v jístém směra i
doševně přesycené. Víme,jak tento pessimism
vaniká. Když člověk jest velmi civilisovaný,
přeje ei, ba šádá, aby poměry se vytvářely
—m—

Dva studenti vstoupili na podium k věcné
poznámce.

wAle vždyť vidíte, pánové, že už stoly jsou
skoro všecky odklizeny, proti tomu těžko jest co
dělat. Ješté by vám někdo vyvedl hrubiánství,
Odpusťte, já to znám, Jakmile se dá na program,
že po vyčerpání koncertních čísel následuje taneční
zábava, tu se vždycky nahrne plno lidí, kteří chtějí
jen a jen tančit. Utéch bývá nedočkavost veliká,«

Studenti se naposledy smířili s neúprosným
faktem.

Salem zavířile ouvertura k valčíku +Slovan

ský báje — Teď hráli již hudebníci s gustem
největším. Prvních pět taktů »Tempo di valse«
uvedlo do pobybu obrovský kolotoč. Už to šlo
pravidelně. Studenti, kteří dříve protestovali proti
rušení koncertu, usmívali se v náručí spanilých
slečinek tak líbezně, jako by slyšeli Smetanovu
oVitavu.=

Na podiu foukul trombonista Kláves do in
stramentu tak udatně, jako by se s ním pral.
Tóny flétoové honily se-s klarinetovými jako laš
kovné děti, ve třetím čísle valčíku zabrečel maz
livý hoboj tak tkl.vou melodii, že se tanečníkům
měnil sál v rajskou zahradu. V tom zvuky kříd=
lovky zatřepetaly se u veliké výši jako skřivánek,
Deposedná flétna dovádivě obletovala, cvrlikale,
dveholila jako kanárek, až převzala s klarinetem
zase vůdčí melodii. Po čtyřech taktech hoštěřila

-se přerývanými větami s klarinetem, až do toho
zalebly hřmotné, praskavé zvuky trombónů, jsko
by obři z lesa vyháněli hešteřivé skřítky. Horni
sta s přimbouřeným zrakem usmíval se na trum
petu sladce, jako by z ní pil nekter, tromboniste
při každém úsečném prasknutí nástroje. mrkl a
ušklíbi se, jako by kousl do pelyňku, Josef vyku=
loval při klerinetu očí, jsko by četl při valčíku
celou partituru not, které v Bubnové zanechol, a

větších plechových instrumentů zahřměly unisono,
hudebníkům naduly se tváře jako dýně, až jim žíly

podle jeho názorův a podle jeho cítění. Vůak
věci obyčejně nepoalouchají, život plyne mo
butnou a rušnou vlnou mimo takového člověka,
čímž vz iká jeho neštěstí, které jest tím větší,
čim kaltara moderního dítěte doby jest vy
pracovanější a odstíněnější.

Mozi takové lidi ovšem našeho realistu
nečítám. Kde pak,— on a dobře odstiňovaná
vzdělanost! Jemu ku povýšení na vzdělance
postačí, když se na plno dovede rozehřmít
proti klerikalismu s kdyš umí skloňovat troj
východné přídavné jméno: pokrokový, pokrc
ková, pokrokové. Že se na čistokrevném po
krokáři žádá, přísahat na slova Mahomeda
Masaryka, rosumí se samo, a to konečně jest
tak snadné jako to prvé, protože se při tom
nevyhledává žád.é daševní námahy, nýbrž jen
stádového rozběhnutí ovcí za beranem.

Zkrátka řečeno,pessimism pokrokářů jest
pessimismem klerikáloím. Existuje katolické
církev, jest tady posud katolický lid a jsou
posuu katoličtí kněží, a to održuje naše po
krokáře ve stava neustálé, hlodavé nespoko
Jenosti, která u některých stupňuje se v takové
duševní vleklé krise, při nichž soudnost a pří
četnost vycházejí Často na procházku. Znáte
přece na příklad Machara, znáte jeho Řím,
V němž všechou pravdu šíleně sperfektil a
všechno křesťanské zlehčil, a přece, jak jsi,
čtenáři, asj také č-tl, Masaryk tuto rozamovou
sebevraždu Macharovo českobratrsky a mo
derně filosoficky pochválil. U lidí soudných
ovšam mu nepomohl, neboť kdo dějinnou a
kaltorní pravdu tak močí, jako Machar
v „Římě“, toho nicotné hlapství nemůže ničím
býti zakryto. Následovaly pak v dlouhém toko
Macharovy feuilletony v „Čase“, v nichž doka
zoval, že ve svém životě a v předešlých svých
pracích všemu katolickému ještě dosti nevy
nadal. Psal všechno hezky od repetice, trhaje
katolické světce a překracuje dějiny. Feuilletou
Šel za feuilletonem a v každém ječela posmí
vající ee tupost tak, že konečně bylo zřejmo,
že Machar se již přefanatisoval. Nastala po
mička, důsledek to asi pokynu někoho z přátel,
jenž nepochybně pocítil, že takové potřeště
nosti ubíjejí důstojnost lidského rozomu a svě
domí v základě.

Přes to však klerikální pessimism se
sloupců „Času“ nezmizel. Nemohl zmizeti. Všdyť
nČas“ s Masarykem vychovali si pokrokové
nadšence, kteří přece masí míti místo, kde by
své protiklerikální dopisy ukládali. Dopisy
výlučně klerikální, pravím, neboť v těchto za
čátečaických hlavách není žádné plodnější idee,
žádné schopnosti posazovací, přehleda a ži
votní praktické skušenosti. Jejich učenápřítěž
sestává z toho, co si z protináboženských frasí
zapamatovali. Jejich vědomosti jsou míchaninou
tu neb onde nasbíraných drobtů, kterými me
chanicky vystačiti míní pro všechny vážné ži
votní otázky. Uvádím jeden příklad z tisíců.
Křesťaneko-sociáluí spolek českých žena dívek
v Brně učinil provolání, do něhož se nějský
pokrokový filosof ve 170. čísle „Času“ zaryl a
citoval Zola: „ učiní svěl šťastným, aš bude
osvobosena od knése.“

naběbly, jako by chtěli do těch plechů vtroubit
celou duši. Trojí rázný akkord — a kopec. Tles
kání nebralo konce, »Tohle je přece kapele, to je
krása la ozývalo se se všech stran. Maminky byly
u vytržení, když viděly, jak jejich dcerky jdou
z ruky do ruky.

»Tak pěkně, žádnou muzikantskou limonádu,
já vždycky rád něco ostřejšíhol« liboval si ostrý
boch Vojta.

»Nejradší rum, viď Vojtole píchl ho kama
rád Linka,

»No—nos, odrážel Vojte; »to by bylo, aby
se člověk za své vlastní peníze nemohl napit toho,
co mu svědčí! Já aspoň nezůstávám za nic dlužen,
však si, Josefe, rozumímele

A vzsdu v nálevně roztřásal rukama zlostně
krejčí Válka, člen kapely dobronické: +Tohble že
je ta slavná kapela? To že bychom my z Dobro
nic nedokázali? Peníze, ty hoši brát od dobronic
kých umějí, ale aby se o naše cbudé budebníkové
posterali, aby dali něco vydělat, to ne, to nel
Vždyť je tohle tendimark.«

sAle mlčte, strejče, tak pěkně z gruntu to
nevezmete.«

"Co že? Bedm z naší kupely vám zahré sil
něji, řízněji než vdichni tihle panáci z Bubnova.
Když vezmu svůj helikon, to každý mrká .. .«

Oposice proti koncertu byla slabá, chvála o
kapele dubnovské -rozlebala se stále jásavěji, tančilo
se jako na výdělek, kapela dostala k veliké radosti
batisty a Bobše piva zdarma, že sotva stačila ječný
mok spotřebovat. Hrálo se jen to, co uměli bu
debníci z paměti a celé společnosti to stačilo až
do hodiny, kdy se začalošeřiti jitro .....

A drubý den: «Ty)do, jak se ti libil včerejší
koncert? Byla velká návětěva ře

»Ach, to ti byle, Márinko, kráse, na jakou
hned nezapomenu! Přeškoda, žes tam taky ne
byla. Já jsem tí ani z kola nevyšla.c48

8 citátem tímto nemusil pitatel „Času“
jíti na zkušenoa do neboť onoho štěstí

pro svět tony francouzské již dobyly. Štěstítoto jest takového rázu, še svou přílišností
leká myslící lidi, kteří pozorují bolestně, jak
Jejich Francie životními eilemi odumírá a jak
křeče, kterými se zmítá, věští v dozírné době
úplnou mravní i fysickou katastrofou. Nechť
tedy pisatel „Času“sůstane heskyse svýmZolou
ve Franew, kdeš ono osvobosení od nábošenství
vleče sa sebou stopy velmí poučné. Pochyboje-li
pisatel o národním oítění oněch křesťansko
sociálních žen českých, pak pomlavě jeho mu
síme se klidně aosmáti. Nemá práva podozírati
něčí vlastenectví člověk, jenž náleží tábora,
který tak ostadným způsobem zašlapa: národní
oltění tím, že svými studenty spojil se s ně
tmeckými universitními zuřivci a že jeho pa
troni (Masaryk) bez ostychu píší do „Neue
Freie Prease“, jejíž protislovanská a protičeská
suřivost jest příslovna. Nechť saleze pisatel
do kouta a nechť zardí se, je-li toho ještě
schopen, nad Masarykem a Drtinou, kteří, h;a
sujíce v říšské radě pro návrh Wolfův na azá
konění německé umělecké akademie v Praze,
musili slyšeti od slovanských a českých po
elanců hlasité: faj, při kteréž příležitosti také
Masaryk byl krvavě poznamenám výkřikem:
„Démone českého národa |“

Hle, jaké jsou činy lidí, kteří propadli
klerikálnímu pessimismu!

Že pessimism klerikální u pokrokářů a
volných myslitelů (kteří ostatně jsou titíž lidé)
vede často k činům protirozamovým a proti
pokrokářským, vidno z jejich lásky k nábo
Šenství buddbistickému. Máme-li zření ko hlav
ním, byť i dosti nejasným myšlenkám nábo
ženství buddhistického, odkrýváme na mase
rykovské inteligenci věci, ktoré jsou v zásadním
rozporu s tim, CO ona na venek 68 oslnivým
aparátem nlačných prostředků sama o sobě
hlásá. Tato oblibav buddhismu vynáší nasvětlo
velikou pravdu. Masarykovci mlaví o pokroku,
o vyšší mravnosti, o jasnosti a jistotě poznání,
připisují si činorodou ráznost a výslednou lásko
ku bližnímu. Budhism však znamená úplnou
netečnost a nečinnost, zoufalství a avětobol.
Mravnost může býti jen v osobním zdokonalení,
ale budhism takového cíle nezná, jema jest
účelem pouhé zbavenost něčeho a klidná bla
ženost na tom ualožená, Z toho důsledně bud
bisté vypěstili opovrhování osvětou, uměním a
vůbec děloými vymoženostmi. Indii, vlasť to
budhismu, prošli všichni dobyvatelé a obchod
nící; dala jim své zlato, perly, démanty a slo
novina, šiví dovud svým bohatstvím brabivost
Aogličanů. Ale neznáme z ní nic jiného, než
línou a ospalou rozmařilost, která jest rovna
jejímu zotročení.

Badhism má jakouci mravouku bez ná
boženství, totéž chtějí i pokrokáři; obsahuje
pantheisticky změjícíf se, pantheisticky jsou
naladění i pokrokáři. Tato myšlenkovů pří
busnost a duševní sklon k budhismu — 4 ka
rakteristické a proti vůli massrykovců a jsou
sároveň zkusným důkasem pravdy, že jejich
p-tirání náboženství katolického, náboženské
snahy jejich směřují ne ku pokroku, nýbrž
k mátožné nicotě jak co do věrouky tak co do
mravouky.

Hlesatelé pokroku, určitostí a jasnosti dávají
ju přednost nejasnosti a nerozhodnosti;neš osobní
Běh, jest jim milejšé panthesstická hustá, ičšká a
neproniknutelná mlha, v níž se všelijaké ty poj
mové stvůry mobon vláčeti jak chtějí. Odtud
také pochopeajeme, že pantheistické nutné a
bezosobní přírodní dění vede je důsledně k de
terminismu, jehož důsledek jest smazání roz
dílu mezi dobrem a zlem, což jest popření
veškeré mravouky.

Každý pozná, co jest ta rozporů, ubobostí a
nedůsledností u lidí, kteří se povolsli za učitele
přesné filosofie, a za vůdce pokroku a osvěty,
s. ky nábošenství — které jest náboženstvím
vylošeného úpadku. To jsou ly velebené výsledky
nábošenského a filoso usilování Masarykova.
Nic jiného neš obnažená nemo. oacnost oblub
ných plic a odkrytý bankrot pyšného pokro
kářství.

Tedy učení, které není učením, — nábo
ženství, které nechtějíc osobního Boha, připíná
se ke tvorstvu, objímá je, klaní se ma —tedy
náboženství, které vlastně ani náboženstvím
není. Badbisté staví nemocnice i pro svířata, což
plyne z jejich víry o předuševňování, totiž že
i duše lidí vcházejí do zvířat a žijí v těle
jejich. Vžd,( buddhistické náboženství nechalo
lid octívati erat, peří a kosti zvířat, ve kterých

kdysiK bylopen. bA tomutonábojenstvínaší po. a myslitelé dávají přednost
před náboženstvím Kristovým. To jest skutečně
bankrol úplný a ý.

Stavěli proti náboženství našemo nenstá
Jou negaci, ale vyčerpali ji, neboť utekli se
k nesmyslům, čímž velké jejich sliby oklosly
na zoufslé pokusy. .

P. Renan, Německo a atheism devalenáciého
století. Koihbatato, přeložená p. Floriápem, má



zvláštní rás již proto, še v tajemství víry noří

života jest nemnoho znám. A co více, obranu
náboženství našeho v knize vede Franoouz.
Již častěji přičiněním „mladších literárních
kněší kmitlo se jméno Hellovo naší veřejností,
ale to nestačí. Jsou jména, která, sotva že ve
vysloví, již hynou, sle jméno Hellovo jest ve
Jiké a jeho sláva zozáří jasně teprve tomu,
kdo dovede knihy jeho pročítati. Kdo chce
pochopiti jeho hlubokého a rozsáblého ducha,
musí o jeho myšlenkách umět přemýšlet, ne
bot Hello jest veliký myslitel, který všdy
dobře rozpoznal hranice, kde nutno sklonit
dacha lidského a pokořit se před Bobem. Jeho
myšlenky nesmí v nynější kritické době zůstat
zavřeny v jeho knihách,

Záslužné dílo tedy vykonal p. Florián ve
Staré: Říši na Moravě, že nám zjednal přístap
ke knize, ve které Hallo předstupuje před Re
nana a láme jeho methodu, se kterou se vrhl
na základy křesťanství. Jest to úžasné odsti
Šování myšlenek, oádoost důvodu a síla logiky,
kterými Hello obnažaje atheism Renanův a kte
rými jako těžkými bořícími děly rozbíjí tvrz,
kterou si Renan zbudoval. Jsou v knize celé
balvany myšlenkového zlata, ze kterého dlužno
raziti drobné peníze a dáti je do oběbu na u
hájenou křesťanské pravdy. Na příklad Rena
novi, popírajícímu osobníhoBoha, praví: „Věda
jest rozvinování rozumu, syothesa našich vě
domostí. Každé vyvíjení předpokládá prvý
krok. Naže, p. Renan potlačoje východisko, po
pírá první krok: mluví pak ocestování. Každá
věda jest založena na idei bytosti, aon pochy
buje o bytosti. Celá filosofiejest ve slově snb
stance a on pochybaje o substanci první, o
substanci nutné, o substanci věčné, bez níž
všechny substance byly by věčně nemožny.
Podkopává základ, odstraňaje základoí kámen
a mluví o zbudování pomalku.“ Ukázuje, že
z vývodů Renanových vyplývá popírání roz
dílu mezi dobrem a zlem, Hello dí: „Bůh po
tlačeu, dobro a zlo pomíchány; ký div, že
pravda a nepravda, jež nejsou než dobro a
zlo vjích principu, jsou přirozeně též smíchá
ny! Jestliže pravda a lež jsou totožny, nebo
jen lhostejny člověku, Čím stane se věda, jež
neexistuje než pod tou podmínkou, že rozezná
obě od sebe u že dá přednost jedné před
drabou ?“

Jinde mlaví Hello o zázracích Páně, jichž
padpřirozenou příčinuRenan odmítl a přiroze
ného vysvětlení se vzdal, odkazuje k budouc
nosti. „Popíráte-li“, dí Hello, „fakta historická,
ničíte jistotu historickou, neboťtato fakta jsou do
svědčena jako ostatní i z hlediska pouhé historie.
Jestliže však fakta ta jakž tak připouštějíce,
uvádíte je do věd přirozevých proti vůli jejich
a proti vůli oněch věd, rušíte tyto vědy. Neboť
zákony známé nejsou již ovládány. Jestliže
však činy Páně, historií dosvědčené,jsou jiného
řáju než přirozeného, vědy přirozené jsou za
chráněny.“ — Knihu doporačajeme co nejvře
leji zejména katolickým kněžím, kteří v ní
najdou mnoho vydatné látky obranné. Vezmi
a čti! Studuj a rozsóvej|

s „
*

Volná myšlenka komandoje: „Tam a tam
masí býti protikatolická achůze!“Ostatní stravy
s ní příbuzné ochotně tam přívržence postlají
a strany, které chtějí býti seriósní, zapřabají
se do židovsko-zednářského chomoutu tak o
cbotně, že vzniká v člověku vůči nim více po
litování než rozhořčení. AŽ tam to dotáhla
strana mladočeská a agrární, žo přisluhují fa
natikům, kteří podvracením náboženských zá
kladů rozrušají sklad společnosti. I když národ
jest nemajetný, má-li hlavní sllu, totiž ctnost,
vždy může ještě zajistiti svoji budoucnost v
soatěži národů. Leč na sachopáru atheismu,
rozšiřovaném volaou myšlenkou, ctnost se spa
luje a otevírá se brána vše požírajícím vášním.
Kdo podporuje houtí volné myšlenky, páše slo
na národě. Strana agrární snad ani nechápe,
že připravuje tímto způsobem úrodnou půdu
pro socialisty na venkové, že otřásá poctivostí
a věrností dělníka a že pomáhá zanášeti do
selských rodin jedovatý kvas, který se hodí
na venkovské poměry jako ežíravá kyselina
na živý organism. Jen tak dále, pánové, ovoce
vaší činnosti dozraje a bude jednou kletbou
vaší činnosti a vašich jmeu! Dáváme vám však
otázku: Kdyšvíře, jeac katolíci brání proti sw
rovýmútokům, pročbijete do mích a medo těch,
kloří mábošenský boj hP Nevite-lí, še potí
rajíce právo naší any, ovikláváte právo vů

: Národní divadlojest v poslední době před
mětem všeobecných rozhovorů v Prase. Spějí
© něm věcí ke krisi? Což neudělá mocná ně
jaká ruka šádoucí pořádek?Jest nejvyšší čas|

Stále vodovodů:Palčivá otáska pražského
vodovodu nemirí s dezního programa povšech

ných rozprav obyvatelstva, atávajíc se ještě
čivější. Obec Smíchov, Král. Vinohrady a

jžkov protestují proti rozhodnatí aprávní rady
společné vodárny, uby byl zřízen jednotný vo
dovod pro Prahu a předměstí, nyní n semského
výboru. Trvají na tom, že ze stavby jednotného
vodovodu pro Praha a spojená předměstí Arosí
poplatnicivu škody besměrnýchnásledků, poněvadě
projekt jest naprosto nedostatečný a ti, kdož
se ho zastávají, neposkytují pražádné záruky.
Došloť tak daleko, že správní rada vyslala za
sebe tesařského mistra Hobáčka před sbor 0
becních starších, aby milionového „nákladu se
dožadoval, jej odůvodnil a jednotný vodovod
obbájil, Troufalost správní rady zaslahuje stejně
býti odsouzena jako troufalost páně Hubáčkova.
Členové správní rady mluví o vodovodu jako
slepý o barvách, nemajíce zkušenosti, která by
je aspoň opravňovala k zastávání věci takového
ohromného cosahu. .

Lze proto se zadostiučiněním vítati, že
výše uvedená města nespokojila se pouhým
protestem zemskému výboru, nýbrž že vyslala
ještě mimo to zástupce svoje i k místodržitel
ství, aby hledělo zabrániti provedení tohoto
velice pocbybného projektu. Zemský výbor
svolal následkem toho anketa, které dal za
předsedu náhradního pří-edícího poslance dra.
Pinkase a sezval veškery na otázce jednotného
vodovodu zúčastněné obce, aby anket: účast
pily se svými zástupci. Politický přítel páně
Habáčkův jest pan dr. Pinkas, a proto anketa
neměla positivního výsledku. Náhradní příse
dicí zemského výboru místo aby se byl po
stavil na stanovisko většiny, široce a dlouze
vysvětloval, jaké stanovisko zemský výbor za
ujati musí: že nevedlo jej ke svolání ankety u
stanovení zákona, nýbrž pouze jenom dobrá vůle,
aby mezi obcemi, jež oa jednotném vodovodu
jsou účastny, zavládla žádoncí dohoda. Dr. Pin
kas dobře zajisté ví, že dohoda jest, leč proto
přece ji nechce jako předseda ankety porozu
měti: dohody bylo doctleno proti jednotnému
vodovodu mezi městy Smíchovem, Vinohrady
a Žižkovem, jež neupastí od svého přesvědčení
vůči jednotnému vodovodu, poněvadž maosíhá
jiti zájmy svého poplatnictva pro veškera bu
douenost. Dohodu tato nepodaří se nikterak
rozviklati ani přísedícímu zemského výboru,
jenž se bojí, aby obec pražská nebyla jednoho
dne nucena stavěti 8 ohromnými náklady mi
lionů vodovod pouze pro sebe.

Zástupci města Smíchova požá.ali před
sedu ankety dra. Pinkasa, aby ve smyslu roz
kladu proti jednotnému vodovodu, podaného
městem Smíchovem, dal rokovati o tom, aby
Smíchov ze společné vodárny byl propuštěn,
poukazujíce k tomu, že společný vodovod byl
by pak úplně dostatečným pro města zbývající.
Delegáti vinobradští i žižkovští souhlasili s pro
puštěním Smíchova ze společného svazku, leč
8 podmínkon, badou-li také podobně zbaveni
pouta jedootného vodovodu. Vinobradští mimo
to prohlašovali, že by bylo nejlépe, by obec
pražská zbudovala si sama pro sebe vodovod,
a o ostatní obce aby se nestarala, nanejvýš
jsouc v případě potřeby ochotna dodávati svůj
přebytek vody svým časem obcím předměst.
ským, bude-li jaký míti, jež vodu si opatří
samy.

Delegáti města Prahy však stále trvali
Da tom, že nemají splnomocnění, aby oa nějaké
návrhy přistoopili, ježto otázka jednotného
vodovodu musí prý býti rozřešena ku zdara
Prahy v nejprvnější řadě. Vidouce delegáti
smíchovští, vinobradští i žižkovětí neústup
nost zástupců pražských, a nabyvše mimo to
přesvědčení, že tito chtějí za jednostranného
podporování se strany dra. Pinkasa využítko
vati svého vlivu, odmítli další účast při anketě,
která vyzněla úplně na plano, za význačné to
podpory dra. Pinkasa. Na Staroměstské radnici
doufají, že Smíchov, Vinohrady a Karlín pobnou
ku povolnosti, když jich zástupce dostanoa do
ankety nové, které baode předsedati starosta
dr. Groš, jenž ji také svolá.

Pochybujeme. Kde jde o miliony národ
ního jmění, o lebkomyslné a bezdůvodné plýt
vání penězi poplatnictva, o ohromnou zodpo
vědnost, tam musí býti důslednost, zvláště
když jest neochvějným faktem, že jednotný
vodovod v tom způsobu, jek má býti pro
veden, jest brozivou příderou, která, bude-li

pas, budepřímoklatboaa neštěstímVelkéy

Obrana.
Mistr Jam Hus ma dobírku. Novo

husitští klerikálové dříve dávali Hasa okoro
sadarmo; vyplatila se ta štědrost zase jinak.
Zabozpečila mandáty, tučná místa v okresafch
a obecních sastupiteletvech a t. d. Teď už před
nášky o Husovi nenesou tučného výnosu ne

přímého. Proto jest potřebí zaplatiti předem.pší v kapse kousek chleba, nešli bažent v
povětří. Vědomost se dala, že kdo chce al po

přátí nejmodernějšípřednášku o stále rvovaném mistra Husovi, musí saplatití pře

dem cestné pro řečaíka z Prahy na místo a
zpět a vedle toho ještě 5 K diety. Penize při
jímal br. Břet. Hůrka, Praha II. — Ta je vi
dět, že je na světě opravdu bída. I ty přednášky,
které pořádali lidé jdoucí za heslem „Ni zisk
ni aláva“, najednou se zdražily. A vědomost
o Hasovi se prodává za hotové od těch, kteří
o sobě tvrdí, že jdou stopou Husovou, ano že
jiš jsou výše, dále. Teď bytedy bylo jen po
třebí vyzkoumati, jaký paušál bral Has předem
od každé obce, v které svoje kázání ohlásil, —
Zaznamenávátmejen proto, še obchod a Husem
vedou ti, kteří kněžím zdarma kážícím, zdarma
zpovídajícím a zaopatřojícím závidějí koronka
za povinnosti spojené se křtem.

Protestantská štóla. V Jablonciza
vedena mezi evangelíky štóla, dle níž za křest
platí se nejméně 4 K, za sňatek 10 K a za
pohřeb 16 K. Patrno, že jest o hodně větší,
než jaká bývá pravidlem mezi katolíky. Teď
sazobaní židovští advokáti, kteří si dávají
platiti za své zastupování štólu do tisíců jdou
cí, vebudou zajisté farizejsky lamentovati nad
„brabivostí evangelického duchovenstva“, ačkoli

ss Jim ani malý štólový poplatek katolickýnelíbí.

Jem důsledně! Kristos a apoštolé cho=
dili pěšky. Ale ti nynější kněží vozí se v ko
čarech a t. d. Neslyšíte často tento socialietický
povzdech? Nuže! Největší filosof starověka
Sokrates, jehož moderní filosofové velice ctí,
byl oblečen co nejprostěji, měl malý barák,
třel bídu s nonzí a přece nežádal od vlády
athénské zvláštního ročního přídavku jako
jeden filosof český. Nuže tedy, co by přesně
dle logiky protikatolických šosáků měli dů
sledně činiti professoři filosofie na universitách?

Jak umějí agrárníci účtovati. Agrár
níci z plných plic prohlašují, že jsou pro větší
pokrok vědy než strana katolického lidu. Není
tudíž divu, že tito pokrokoví osvícenci vyna
lezli novou mathematiko, nový způsob sčítání.
Ústřední jednota hospodářských společenstev
vydala účetní závěrku za rok 1907, nad níž se
pozastaví každý, kdo má pět pohromadě, V účtu
režie vojenských dodávek součet pěti položek
činí v agrárnickém účtu 34.625-47 K, ač každý
desítiletý hoch může poznati, že součet správný
má dáti číslo 36.625-47 K.

Někdo by myslil, že to jest tisková chyba.
Ale důkladné prohlédnutí poučí o něčem jiném.
Vzadu na poslední stránce uvádí Be oprava
tiskové chyby jiné, ale zmýlený součet tam
opraven není. To však by ještě nebylo doku
mentem největším pro nesprávné účtování
agrárnické. Leč — na základě chybného součtu
pokračoje se v počítání dále; není tody ch, ba
napravena v souvislosti dalších čísel, tak že
s chybou 2000 K se počítá dále. A takový účet
podroben před vytištěním čtyřem revisím. Po
kancelářích prohlíželopředstavenstvo,pak výbor,
pak tříčlenná komisse a konečně dozorčí rada.
Snad ti pánové umějí sčítati?

A proč právě při součtu režie vojenských
dodávek udána cifra o 2000 K menší? Proč
při vydání součet zmenšen? Inu, to prospívá
konečnému závěrečnému výsledku; čistý zisk
na základě chybné cifry vypočten na 6.113 K.
Leč při dobrém součtu.by se ukázal nepatrný,
totiž jenom 3.113 K a to při ročním peněžním
obratu 140 milionů!

Ústředí raiffeisenek na Moravě má jinší
výsledek. Při celoročním obrato 68,869.794-57K
za r. 1907 vykazuje účetní závěrka čistého
zisku 32.972 K. A tento veliký zisk není zvětšen
žádným odpočtením dvou tisíc koran. Věru jest
8 podivevím, jak tolik chybnou zpráva tištěnon
mohli čeští agrárníci našim raiffeisenkám do
raky dáti. A co v té chybě vězí? „Čeob“ odha
lil významnou chybu již mionlý týden a tisk
agrární do této chvíle na to ani nedatá.

Jiš ho vlastní lidé vypovídají
= domu. Pokrokový „Ostravský Denník“
napsal: „Prof. Masaryk svým hlasováním pro
resoluci Wolfovu akázal zbědovanost našich
politických poměrů. Sám se v nich nejeví jako
reformátor, zač se přečasto vydává, nýbrž jako
člověk, který vyvolává neustálé zmatky a těž
kosti. V dnešní době hlasovat pro zřízení ně
mecké umělecké akademie v Praze, když nám
nechtějí přiznat ani české, příspívat dále ně
meckému bloku k vítězetví proti slovanskéma
v dobách tak kritických, jak je nyní — k tomu
netřeba Masaryka. Pokrokoví lidé trnou stále
v ovskostech, «olik podobných přeskoků prof.
Masaryk jménem jich ještě provede. Zvláště
je prekerní postavení moravské etrany pokro
kové vůči Masarykovi, Pokroková strana mo
ravská vydobyla sice Masarykovi mandát, ale
programovitě stojí professor Masaryk zcela na
jiném polo a přísluší zcela jiné straně politi.
cké. Moravská strana pokroková je opogiční a
radikální, atejně i voličové Mauarykoví, kdežto
Masaryk je oportucista nemenší než Kramář,
Z toho vyplývá i neustálé kolisání jeho. Mé

saryk v ohledu politickém neusnává aaračů.stanoviska, ani usnesení pokr. síraay Bora
a proto dnešní poměr vzájemný je neudrňitelný.
Pokroková strana moravská má povinnosé



jasniti svůj poměr k Masarykovi. Po jeho ne
Šťastném hlasování nejlepší východisko je, aby
výkonný výbor vyzval prof, Masaryka, by se
vzdal mandátu, poněvadě zodpovědnost za jebo
politickou činnost nemůže dále bráti na sube.“

Hucoveu stopem? Has postaral se o
důkladné počeštění vysoké školy pražeké. Jebo
dva stoupenci zase hlasovali pro zřízení jedné
vysoké školy německé v téže Praze,

Politický přehled.
Ministr president bar. Beck zase vyhrál,

neboť poslanecká sněmovna velkon většinou mu
schválila státní rozpočet a finanční zákou na
rok 1908. Nesnáze způsobil bar. Beckovi klub
katol. národní, který se usnesl žádat oddelené
hlasování o rozpočtu ministerstva kulta a vy
učování, z čehož hrozilo zamítoutí rospočtu
ministra vyučování a tím i pád celého rrini
sterstva. Klub katol. národní nespokojen. jest
6 ministrem Marchetem a protestuje proti povo
lání Wabrmooda do Prahy. Ale bar. Beck ne
lenil, klub katol. národní apokojil, dav mu prý
jistých zárok, pokud se týče školství na Mo
Favě. Tak. krise odvrácena. A paoská sněmovna
schválila rovněž státní rozpočet i ioanční zákon;
při blasování o rozpočtu ministerstva vyučo
vání četní členové pravice a střední strany
demonstrativně se vzdáliji, Zajímavější bylo

hlasování o regolacích v posl sněmovně. Žáúčkova resoluce na zřízení české university na
Moravě byla schválena. Ressluce křesť sociála
Schmida, aby vláda zjistila, jakým procentem
jsou židé zastoupeni mezi žactvem na středních
školách, byla zamítnuta 205 proti 162 hlasům.
Hlasovali pro ni křesť.sociálové, Slovinci, katol.
nár. poslanci, katoličtí Italové a něm. nacio
nálové; tedy ostatní čeští poslanci, Poláci atd.
postavili se na strana židovstva. Roztrpčeví
mezi elovanskými poslanci především českými
způsobila resoluce Wolf.va, jenž žádal zřízení
německé akademie umělecké v Praze. A návrh
Wolfův také přijat 194proti 189 hlasům. Proti re
soluci blasvvali Čechové, Poláci, Slovinci, Chor
vati, Vlaši a Zionisté; ale ze Slovanů nebyli
všichni na místě, jinak by resoluce nemohla
býti přijata Z českých poslanců hlasovali pro
resoloci pouze Masaryk a Drtina; ani čeští
soc. demokraté uehlasovali tu proti českéma
národa. Všichni národní poslanci zřekli se Ma
saryka i Drtiny a prohlásili, že jim nikdy
žádného návrbo ani dotaza nepodepíší. Přijato
ještě několik předluh menšího významu; reso
lucí celkem 76 přikázáno rozpočtovému vý
boru. Soc. dem. způsobili děsnou vřava proti
poslanci hr. Sternbergovi, který věcně odbyl
posl. Daszynského, jenž obříval známou vy
vrácenou lež o jesnitovi Jieprawském. — Pu
slanecké sněmovně navalila se nyní řada pil
ných návrhů, které překážejí projednání oněch
předloh, jež ještě v nynějším letním zasedání
mají býti vyřízeny. A baron Buck už přiložil
zase ruce k dilu, aby překážka tuto odstranil.
Pozornost vzbudil pilný návrh v příčině udá
Jostí ua nniversitách ve Vídni a Št. Hradci.
Bar. Morsey jménem křest. soc. strany žádal
neprodlené obnovení pořádku na oniversitách,
aby mohli i katol. studenti své svobody v plné
míře užívati.

Francouzská sněmovna schválila ohromnou
gětšinon 489 proti 62 hlasům úvěr na cestu
presidenta Falličra do Ruska a k jiným dvo
rům. Při tom propukly ve sněmovně boořlivé
projevy proti socialistům. Slávaa moc fran
oouzských socialistů bledne.

Velkou pozornost budí manévry anglického
válečného luďsta v Severním moři. Loďstvo to
jest desetkrát větší než umerické loďstvo ad
mirála Evanse. Patří k němu 28 lodí biter
nich, 50 křižáků, 115 borců, 30 torpedových a
30 podmořských člunů. Účelem manevrů jest
zjietiti nejlepší methodu na ochranu Aoglie
před cizím vpádem.

V procesu pro velezradu na Černé Hoře
odsouzeno šest osob k smrti, několik do ža
Jáře na 6 let až doživotně, 18 bylo pak od
pouzeno do vězení na 3—10 let.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lázní Bělohrada. Zdejší Lidový

křestansko-sociální spolek pořádal v měsíci červnu
dvě zdařilé schůze. Dne 14. června přednášel u
nás dp. Jiří Sshule, redaktor z Hradce Králové,
„0 slaté době národačeskéhosa vlády Karla IV.“
Pan řečník vylíčil péči Karlovu o rozkvět vědy a
umění, průmyslu, obchodu i zemědělství v Če
chách a živými barvami nakreslil obraz slávy a
úcty, jaké tehdy požívali Čechové v oelé Evropě,
a vybídl nás, abychom byli tak opřímnými vlastenci
a katolíky, jakým byl nesepomenutelný „Otec
vlasti“ Přednáška jeho odměněna byla blnčným
potleskem. — Na avátek av. Petra a Pavla po
těšila nás milóu návětěvon el. Fraat. Jakubcová
sPraby.Schůze,dokteré savítalii mílípřátelé

ze Všeodborového sdružení křesť,důlalctva s Hořic,
čítala tolik účastníků, že spolková mídinost ako
rem nepostačovala. Radostno bylo patřiti na zájem

vody neunavné řečnice, když vykládala stano
vísko žen katolických v otázce ženské. Ačkoliv
přednáška trvala téměř 3 hodiny, nemohli jsme
se přece dosti naposlouchati a nemáme vroucněj
šíbo přání, než aby slova s takovým zápalem a
přesvědčivostí blásaná padla na půda úrodnou a
přinesla nejkrásnější ovoce. Neradi jsme se lou
čili se slečnou, která ještě tentýž den odjela do
Pecky, aby i v tamějším spolku přednášela.

Katolická národní jednota v Nev.
Bydžově konals: dne 1. t. m. členskou schůzi,
na níž jednáno o účasti na katolických sjezdech
a o krocích proti pohoršení způsobenému soc. de
mokraty o průvodu Božího Téla,

knihkupectví, nakladatelství, antikvariát
a závod hudební

v Hradci Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady nmožňn'í
závod je jeho vyřizování objednávek

ještě téhož dne, kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Zprávy místní a z kraje.
Upozornění pro účastníky sjezdu

mládeže dne 19. července 1908 v HradciKrá
lové. Poněvadž mnozí účastníci přijedou již dopo
ledne, zaopatřili jsme pro ně oběd po 60—80 h.
K vůli zjištění počtu prosíme, aby nám to ti,
kteří na oběd reflektují, oznámili do 16, července,
kteréžto oznámení bude závazné. Všichni členové
našeho Sdružení nechť jsou opatření spolkovými
legitimacemi. Nečlenové budou míti přístup pouze
na odporočení svého duchovního správce, nebo né
kterého účastníka sjezdu. Na nádraží budou oče
kávati přijíždějící účastníky pořadatelé, opatření
spolkovou značkou a bílou stuhou. Agitujte všude,
ať ejezd ten stane 8e dostaveníčkemrolnickéi děl
nické mládeše východočeské.

Schůze městské rady. ŽádostZálož
ního úvěrního ústavu v Hradci Králové sa povo
lení změny parcel č 9.—14. v bloka E postoupí
se městskému zastupitelstvu. — | Opis zprávy
zaslané lesním městským úřadem c. k. okres
hejtmanství a týkající se objevení se mniškyv le
sích královéhradeckých, byi vzat na vědomí. —

kantiny v domě čp. 321. v Čelakovského ulici
postoupena byla Šivnostenskému odboru. — Vý
kaz pokl. hotovosti ze dne 22. června 1908 a
tarif poplatků za používání místností a přístrojů
v městských jatkách, achválený c. k. místodrži
telatvím přípisem ze dne 12. V. č. 106.932, byly
vzaty na vědomí. — Poněvadž c. k. místodržitel
ství výnosem ze dne 16 ervna 1908 č. 102.605
k žádosti podané některými živnostenskými spo
lečenstvy v Hradci Králové opětně rozhodlo, že i
trby na vepřový dobytek z důvodu veřejné péče
zdravotnické, policie zvěrolékařské a veřejných
obledů dopravních nemají býti konány v Klicpe
rově olici, nýbrž na novém dobytěím tržišti u

bned byly přeloženy, uloží se policejnímu úřadu,
aby o to péči měl, by drabý trh na vepřový do
bytek v červenci t. r. odbýval te již na novém
tržišti. — Návrh jatečního odboru oa změnu ně
kterých ustanovení řádu jatočního postoupí se
měst. zastupitelstva. — Uděleno bylo povolení
ku zřízení krámu v domě čp. 424. v Havlíčkově
ulici s podmínkou, že nesmí býti zřízen výstu
pek sabíhající do chodníku. — Ješto chodník
před domem čp. 429. byl kollaudován, vydá se
p. Fr. Černému složená jím záruka v obnosu
K 167-14. — K veřejnému nahlédnutí vyloží se
uzavřené děty za rok 1907. — Vzato bylo na vě
domí, že při městském dívčím lyceu schválil c. k.

tečpým učitelem, al. Dr. Anny Fischerové, pmocné učitelky při dívěím gymnasiu epolku „Mi
perva“ a sl. Frant. Vocáskové skutečnými uči
telkami s platností od 1. sáří 1908, še c. k. mi
nisterstvo kultu a vyučování udělilo lyceu pro
tento školní rok právo veřejnosti. — Dramatické
mu odboru „Zivnostenako-čtenářské Jednoty“ pro

Mdání divadelního předetavení pro děti. — Vzá

jemně se podporující avzdělavací jednotě státních
zřízeneů v Hradci Králové povolí se výlet ku
„Zděné bondě“ na den 12. Července 1908, event.
te den 19. téhož m. — Žádost p. Rob. Schmidta,
stavitele, za povolení stavby rodinného domko
přízemního, koníray a kolny na parc. č. 175/2 a
176/8 u „Střelojee“ bylo vyhověno.

Hyenismus. Pokrokářům popletlo se ří
kadlo: „Škola učí pravdě a pro život, jeptišky
neznají života, proto nemobou s úspěchem učiti
ve škole.“ Kdo v Hradci Králové v pátek večer
slyšel tu báchorku o „oběšené jeptišce“, kterou
děti si přinesly ze školy, přesvědčil se, že i ve
škole mohou děti slyšeti báchorky, a že i avětská
učitelka „světa znalá“ může svým uerozvátným
jednáním asváděti ke klevetivosti. Klademe si «
tázka: Co by se stalo učitelce feholní, kdyby ve
škole před dětmi rozšířila podobnou zprávu o ně
které pokrokové dámě? Při této příležitosti jeme
se přesvědčili, že vásledkem dlouholetého štvaní
pokrokového tisku proti „klerikálům“ obecenstvo
bradecké kleslo do lehkověrné pověrčivosti, která
se neštítí ani bnosného byenisma k roztrhání cti
bližutho. Pokrokáři mohou býti se svými odcho
vanci spokojeni|

Wolf, Masaryk, Drtina ú Comp.
Nedávno jeme přinesli výčet parlamentárních
úspěchů našeho poslance za hradecký městský
okres. Ještě neuplynulo 14 dnía již opět můžeme
cenný nový úspěch p. Drtiny registrovati. Nechme
mlaviti sněmovní zpravodaje, abychom na něco
cenného nezapomačli. V zasedání dne 26. Června
značné vzrušení na lavicích českých v říšské radě
vyvolala okolnost. že pro návrh německého radi
kála Wolfs, aby v Praze zřísena byla omělecko
průmyslová škola německá, blasovali vedle kře
sťanských sociálův, ostatních Němcův a části soci
álních demokratů také čeští realističtí poslunci
profesoři dr. Masaryk a dr. Drtina. Za vřavy, jež
se na Českých lavicích rozpoutala, provolávánu
oběma realistickým poslancům„Hanbal“ a „Fuj !“
Rozhořčení toto bylo tím větší, ježto zjistilo se,
že prof. Masaryk při hlasování sedícímu do té
chvíle dru. Drtinovi pskynul, aby povstal pro ná
vrh všeněmecký. Jedině hlasováním dvou rea
listických poslanců a nepřítomností 4 českých po
slanců (kteří ostatně ani nevěděli, k čemu dojde)
stslo se, že návrh německých radikálů, kteří
čmahem odmítají i sebe nepatrnější českou školu
v území zněmšeném, 194 prut: 189 hlasům prošel
vítězně — Dlaěno si uvědomiti, že návrh Wolfův
nežádal rozdělení akademie na českoo a německou,
nýbr žádal jen mový čistě německý ústav. Starý
smíšený českoněmecký by mohl zůstati naposledy
nám a Němci by dostali nový ryze německý ústav.
A pro takový zřejmé nespravedlivý a pro Čschy
ponižojící návrh hlasoval poslanec tak pokroči
lého okresu českého! Když jeme se ocítili před
rokem v užší volbě mezi socialistou Hamplem a
Drtinou, dala se přednost Drtinovi z obledů ná
rodnostních. Dnes vidíme, že ve vlažnosti vlaste
necké není mezi socialisty a realisty žádaého
rozdílu. Přišli jeme skrátka s deště pod okap!
Teď oršem to přátelé Drtinovi vynabradí zrádco
váním „klerikálů“, ua což lze českého Vaška
snadno chytiti. Wolf, Massaryk, Drtina 4 Comp |
Kam jeme to dopracovali?

Zakájení II. výstavky učednickýchprací v Hradci Králové budev nedělidne
5. července o 10. hod. dopol. v kreslírně c. k.
reálných škol v radci Králové (v II, poschodí.)
Súčastnéno přes 100 vystavovatelů £ 26 řemesl
nických odborů. Výstavka potrvá od 5. do 12. t.
m. Vstup volný. Otevřena od 9 do 12 hod. dopol.
a od 2 do 6 hod. odp. Práce první cenou odmě
něné budou zaslány na ústřední výstavu prací
učednických do ©Preby. Kéž bojná návštěva
zvláště krabů interessovaných odmění velikou
starost a práci pořadatelstva|

Veřejné výroční zkouška choraacův
ústavu pro hluchoněmé(Rudolfiaa) v Hradci Král.
koná se dne 9. července t. r. Začátek o půl 9.
hodině dopolední.

Dámský odbor Ú. H. Š. v Hradel
Králové kvitaje s díky příjem 10 K od pí. J.
Jahnové, co členský příspěvek pro rok 1908 za
slaný, S K od pí. Koutaíkové z Lochenic, co pří
apévek do baffotu, pořádaného dne 14. června o
„Národní slavnoati“.

Výstava rmčních prací. Každoroční
výstava ručních prací obecné dívčí školy a po
kračovacího kursu Školských sester podala spo
leblivý důkaz, že dívčí naše mládež naučí se nejeu
pro život potřebným ručním pracím, ale že 00
známí se též a novinkami v tomto oboru. Oboe
censtvo v hojném počtu navštívilo výstavu a
neskrblilo také zaslouženým uznáním mravenčí píle
a svědomitého vedení žaček odbornými učitelkami.

Knihka komcesse proHradec
Králové byla výnosemmístodržitelství z 13. čer
vna 1908 čís. 129.001 udělena pana Františku
Píšovi se Dřítče. Týž koupí přejal knihkupectví

B. Broukala v Hradci Králové, Velké nám.
„ 136. Vedle knihkupectví, antikvariáta, obchodu

s hadebninami má též zařízeno papírmictví, sávod
novinářský a obchod uměleckými výrobky.

Ponslenát císaře Františka Jegefa
[. v radel Králové mý za účelmravnía



áboženskou výchoza dívek. — V pensioaátějest
"pokračovacíškola- pro dívky škole odrostlé, kora
ku vzdělání pěstonnek, budební škola, kors ku
vzdělání indostriálek s kura kuchařský. — V po
bračovací škole, v níž povianým předmětem jest
jesyk německý, hlavní klade se vába na nejdéle
Bitější práce ruční: šití a stříhání prádla, bílé i
pestré vyšívání ve všech drazích. Mimoto mohou
se žákyně naač.ti i jiným moderním pracím umě
leckým na př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypalování a modelování ve dřevě a j. —
V k.rsu pěstou“.ck nabývají freguentantky státní
způsobilosti býti pěstonakami oa školách mateř
ských nebo vychovatelkami v rodinách měšťanských.

harmonium, aa housle a citeru, zpěva sborovému
i solovému, nauce o barmonii a dějinám budby.
Na přání poskytne se i důkladná příprava ku
státníto zkouškám. — V kursu industriálním na
bývají absolventky způsobilosti učitelské pro 8k ly
obecné i měšťanské. — V kursu kuchařském cvičí
se dívky v přípravě pokrmů i vedení domácnosti.
Kura tento jest výhradně jen pro internát —
V ústavě vyučuje se též cisím jazykům: ně
meckému, frsnconzskému, anglickému. Při vyučo
vání jazykovém klade ge hlavní vába na koover
sací. Na přání poskytuje se i příprava ku stát.
zkouškám z jazyků. Cbovanky mobon navštěvovati
také $kolu obecnou, měšťanskou, obchodní nebo
městské lyceum. — Všecky podrobnější informace
na přání ochotně sdělí správa úslacu. — Přiblášky
chovanek se již nyní přijímají.

Koncert v důstojnickém parku.
Ženský vlastenecký pomocný a odštép. spolek
„Červeného kříže“ © Hradci Králové pořádá v ne
děli dne 5. července 1908 ve prospěch jubilejního
fondu velký vojenský koncert v důstojnickém
parku za lask, spoluúčinkosání úplné kapely c.
a k. pěš. pluku Arnošta vévody z Cumberlandu
člslo 42. Začátek ve 4 hod. odpol. Vstupné za
osobu 40 h. Konec 0 7. bod. večer. Dobročinnosti
se meze nekladou.

Výstava katelických českých ča
sopisů, knih a brožar v Hradel Král.
otevřena |. červencea potrvá až do 19 t. m. Po
řadatelatvo blavně přihlíželo k sbromáždění větší
ho počtu časopisů a spisů pojednávajících o křeť.
socisliemu. Ačkoli ma přípravné práce bylo času
poskrovnu, přece vystaven znamenitý počet po
učných časopísův a knih a obratně uspořádán.
Návštěvník shledá zde exposice všech katolických
českých nakladatelství. Zvláštní péče věnována
výkladu těch literárních prací, jež vyšly z póra
katol. spisovatelů královéhradeckých. Vidíme zde
spisy nejdpp. biskupů + Edvarda Jana Brynycha
a dr. Doubravy, dále dr. Šalce, dr. Reyla, dr.
Jindry, dr. Hejčla, J. Sabuly a j. v. Skvostné
bible v přepychovýchvazbách a jiná nádherná díla
obrázková poutají velikou pozornost V čelo posta
veno sádrové poprsí + Edv. J. Brynycha; vyata
veno množatví podobizen katolických pracovníků
literárních jakož i českých poslanců. Výstava ta
zajisté jest podnikem velice prospěšným, informa
tivaím. Přáteté katolického bnoti přesvědší se
důkladným prohlédautím, jaká obrovaká práce v
čase novějším od vašich pracovníků vykonánaa
co všecko potřebí jest čísti k řádnému doplnění
odborných vědomostí. Výstava (v Adalbertinu v I
poschodí č. dveří 11.) jest otevřena ve všední doy
od Ď. hod. do 7. bod. odpoledne, v oeděli od 9.
bod. ranní do 7. hod. večer. Vatapné 10 h.
: Přihlášky ma výlet na Hrádek přijímají
se ještě dnes a zítra v Adalbertinu, č. dv. I.

Prašský mest kamenný přes Lobe
v Hradci Králové misí už pomalu s povrchu zem
ského. Nový prozatímní most dřevěný není ještě
ani z polovice botov, dosud zarášejí se p'loty,
přes to dnešním dnem počalo se s bouráním
prvvího pilíře kamenného mostu při pravém břebu
a na lé části, která přečnívá drábu mostní k dře
věnému mostu. Starý památný most klesá v prach,
aby uvolnil dráhu rozkvětu města.

E obchodního gremla. Schůzečlenská
bude pořádána 6. t. m. v 8 hod. večer v Živnost.
Štenář. jednotě v příčině značného zvýšení daně
výdělkové a osobní, jakof i šikonování poplatnictva
různými dekrety. — Upozorňůje se, že dnem 1.
t. m. jest kašdý povinen veškeré účtování jakož i
vysnačení cen ve výkladech řídití výhradně měnou
korunovou.

Do Hradce Králové a okelí. V ne
děli dne 5. července koná se u kapličky na Roš
berku (poblíž Pospíšilovy třídy) slavnost spojená
8 máslednjícími pobožnostmi: V 9 hod. ráno zpí
vaná měe svatá, po ní kázání. Odpoledne ve 3
bodiny slavnostní kázání. ní bude míti
vidp. P. Alojs Jemelka T, J. katolické

bohy této círikevníslavnostico nejhonějiseJy.

Z Kuklen. (Úmrtí). Dao 27. června se
„mřel 5. Adolf Jedlička, soused a kostelník
v Kuklenách. Pohřben byl ma den sv. Petra a
Pavla za velikého účastenství. V Pánu zesnalý
dosáb! požebnaného věku 78 let, s nichě 54 roků

„Věnoval službě kostelní, kteroušto aložbu rod

Jedličků zastává od r. 1816. — Stařeček zesnulý
dloubo bude v nejen- svých dítek, vauků

A pravnuků, ale 1 oelé kollatury Kaklenské, —. p.

lído měl pravda? Agrární„HlasyVen
kova“ přinesly v Č. 27. tuto úř dní opraťu vy
Ibané zprávy o nemravo sti „klerikálá“: „Oprava.
Podle ustanovení $ 19. zákona o tisku žádám
vzhledem na článek „Nemravnost v řadách k'eri
kálů“, uveřejněný v čísle 23. ze dne 28. květos
1908 a článek „Prohlášení“, uveřejněný v čísle
20. ze dae 11. června 1908 časopisu „Hlasy
Venkova“, za uveřejnění této opravy: „Není pravda,
že by byla paní Františka Urbanová +e 8oolko
vém domě „Adalbertinam“ v Hradci Králové vůbov
a proto nikoliv též jedním vynikajícím celibát
níkem zoásilněna bývala s z toho těžce onemoc
něla, že by ji byli páni páteři uprosili a útraty
a vůbec vše zaplatili; není pravda, še by byla

zprávy svého Času v „Osvětě lidu“ uvefejačné
potvrdila a že bylo přes to proti zjišténému po

Fizení zastaveno. Naopak jest dle provedeného
krajským soudem vHradci Králové ve věci té
trestního řízení a zvláště též dle svědecké výp»
vědi Františky Urbanovéa jejího manžela pravdou
následující: Paní Urbanová v červnu 1901 setkala
se v Adalbertinu v prvém poschodí levého křídla
domu 8 nájemalkem z domu tobo, jenž však kačž
skému stavu uepřináležel, ten jí zastoupil testu,
uchopil v pasu a ukazoval do otevřených dveří
jiného pokoje, z čehož oua soudila, že ji chtél
mlčky učiniti nějaký nemravný návrh; Urbanová
se mu však vytrbla a domů odběhle. Rozčílením
zhoršil se již stávající její chorobný atav. V srpoa
1904 byla věc ta v kanceláři p. JUOra Czurby
mezi manšely Urbanovými a zástupcem uvedeného
nájemolka, jenž Urbanovy odškodníl, úplně vy
rovnána Poněvadž skutková povaha trestního činu
stíbaného z moci úřední prokázána tu vůbec ne
byla, bylo řízení trestní zastaveno. — C. k. státní
zeslupitelství v Hradci Kralové, dne 21. června
1903. Josef Bozděch.“ — Tím považujeme sou
kromou záležitost Urbanova za odbytou.

Z Nového Bydžova. Zdejší sociálníde
mokraté na svém táboře 21. t m. na náměstí si
slíbili nepíti piva z akciového a Sebreibrova pivu
varu tak dlouho, dokud zdražeal o 2 K na hekto
litra nebude od pivovaroíků odvoláno. Vydali také
leták, v němž mimo jiné praví: „Organigace 8oc.
demokratů v Novém Bydžově prohlašuje bojkot na
zdraženě pivo v pevné naději, že žádný uvědo
mělý délník ani dělnice v továrnách, na stavbách,
v dilnách, v cihelnách, při práci zemědělské tak
dlouho pití piva se zdrží, dokud bojkot tento ve
řejně nebude zase stranou odvolán Dělníci! Ob
čané! Loupežné tažení pivovarů musí nás nalésti
pohotově k odražení útoků na naše kapsy. Nikdo
nepij zdrašené pivol“ Tak komandují zdejší soc.
dem. předáci jimi vedený ubohý dělnický lid. Kéž

před 10 lety, byl by mnohý dělník ze zvýšená
své mzdy více zachoval a více svého zdraví a sil
k obživě své rodiny si ušetřil! Ale co by byli
BOc.demokraté dokázali na svých a jiných echů
sích, kdyby byli vždy při zdravém rozuma a ne
byli osvícení a posilněni gambrinovým mokem?
Že však v této věcí sí poroučeti nedají, dokázali
hned po schůzi „u čtyř lip“, kde ještě o půl noci
přemnozí „bojkotovali“ Schreibrovo pivo. Jedai
křikem bojkotují pivo a tvrdí, že jeat i zdraví
škodlivé a jiní zase naříkají na kořaleční daň,
tvrdíce, ée 6 chlebem jest kořalka mnohým denolm
pokrmem. Jsme šádostivi, jak ten útok vlády a

zdejších pivovarů na dělníka naši soc. demokratérazí.

De Bable. Náhodou dostalo se vám do
rokou 59. člslr „Osvěty lidu“ ae dne 30. května,
kdež jeme četli článek s oadpisem: „Kostelník
starostou.“ Naříká v něm p. dopisovatel tak srdce
lomně na ten nevděčný český. venkovský lid, že
8e nechce a nechce pánům pokrokářům z tábora
„Osvěty L“ zapsati s tělem i daší a že netancuje
podle jejich noty. Proto také stalo se to brozné
neštěstí, te v Bsbicích za starostu vyrolen byl —
světe zbroz sel — kostelník. A hned př.chází d)
pisovatel „Osv. 1“ do obvyklé pokrokářské ráže;
užívá totiš nadávek, jakých u slušných lidí ng
shledáváme — píše o prázdných hlavách, kteráž
kostelník má vykařovati atd. Nadávky jsou, jak
snámo. manýrou mladých a nejmladších pánů po
krokářů, poněvadí jinémn se nenaučili. Prot) od
pouštíme tuto chybu i panu dapísovateli a nedi
víme ae jeho hrabosti, jenom dodáváme: kdyby ta
pokrokářské hlava byla sebe větší, přece jest tuze
malinká, aby směstnala vsobě všechen rozum. My
občané v Babicích také máme rozum a víme, 00
děláme. Znali jsme kostelníka co muže bezáhou
ného; proto jeme jej zvolili a tím jsme dokázali,

pisovatel, ale za to tím více rozumu, a že nejeme
emi blázny, kteří by se dali od pokrokářských
dozoroů vásat do avěraci kazajky novinářských
Badávek, ani že nejsme malými dětmi, abychom
ce dali stražiti bubákom klerikalismu. Tím věčným
poukazo.áním na nebezpečí klerikalismu děláteBe,
pánové,již směšnými.Čtemev Babicíchtakéno
Vísy a víme, co ve světě se děje. Promlurí-li u
čitel s kněsem bez falše, jest klerikál. Jde-li
úředník vícekrát než jednou za rok dokostela,
Jest klerikál, Sáňestní-li s0 hasič veřejného prů
vodu, je klerikál. Pomajs bude kierikálemknádý,

kdo faráři napotkání —novynadá; ba i teu šebrák.
který zaklepe ma dvóře farního domu a požádá o
almužnu, bude — klerikálem. Nemí fo směšné?
Kdyby byl oškterý občan sebe zachovalejší a či
nil pro dobro obecné všecko možné, jakmile vy
kooává upřímně též povigaosti své co křesťan —
jest klerikálem. A sloužili kostelu, tu jest již
arciklerikálem, tedy strašidlem, před kterýmž každé:
pokrokářeké dítě brůzoa se otřese. Není to aměš
né? Tedy každý hastrman může býti starostou
v obci, jen kostelcík nel Proč neřeknete zřejmě,
že váš boj proti tak zvanému klerikalisma jest
vlastně bojem proti náboženství? Víte, že byste
u lidu Se svou nevěrou nepochodili a proto skrý
váte se sa klerikalismna a předstíráte, že nejste
proti víře atd. Skutky vaše však ukazují vaši
faleš. Ale nedivíme ae. Kdo nezůstal věren Bohu,
jak mohl by věrnost zachovati lidem? ©Poačným
jest však tento článeček i tím, že nám uk:zuje
pravoa podstatu hautí agrárního. Tedy agráro
nesmí býti věřícím katolíkem? Ten rolník, který
více než ostatní stavy společnosti lidské odkásá.
jest na požehnání Boží, má státi se pokrokovým
nevěrcem a dělati si posměch z milosti Boží, jako
p. dopisovatel „Osvěty 1.“ A neačiní-li tak, ne
srovnává 8e Sduchem agrárním? Děkujeme pěkně
pana dopisovateli, že nam otevřel oči a ukázal,
kam vlastaé agráraí strana směřuje. Posoáváme
ztoho, že tomu opravdu tak, jak kotolíci jíá dávno
tvrdí, áe totiž strana agrární není ničím jiným, než
výp močovou armádou židů ku vyhlazení víry a
náboženství mezi lidem aelským, jako to činí soc.
demokraté mezi délnictvem. A za to:o poučení
jsme p. dapisovateli velice vděční. Při příštích
volbách si oa to Vzpomeneme.

Z České Skalice. Po přečteníposled
ního čísla „Východočesk. Obzorn“ domnívali jsme
se, že ve Skalici 28. června t r. nezůstane kámen
ns kameni. Tak sbáněli demokraté všecky okolní
spolky a organisace, ba prosili je co nejdárazněji,
aby přišly pomoci proti „klerikalisma“ a jeho
fospinavosti. „Jenerál“ Ondřej a jeho adjutant
Ašinetář wěli plné ruce práce. Vše borečněpra
čovalo, jen aby tábor byl hodně protestní. Vědyť
i našs měst. rada se těšila. že ai zase jednou
V průvodě demokratů a P. T. pánů učedníků vy
šlápne s kutálkon, aby bylo zřejmo, že ne o kato
Jických průvodech a slavnostech, ale o protikato
lekých je vědy na svém místě. Aby to bylo velko
lepější, „vyfasoval.“ na ten den pp. policsjti nové
Čepice, na nichž leskla ne utříbrná hvězda v mc
vrém polí, znak (o, jejž mésta před lety se zvláštní

přísně věnoval rod Sterabergů. Páni « radaiceistili'zatím v týdau bílé „glasírky“, aby se všecko
jen lesklo. A tu máš — v pátek objevila se na
nárožích návěští: „Tábor a průvod zakázán, koncert
se koná“. To byla rána; myslili jsme, že jenerál
bade „kvitýrovat“. V jeho kanceláři bylo jako
v úle. Ale co naplat! Parsgraf se už zkrontit
nedal. Aspoň ten koncert! Na náměstí shromáždili
se tedy v neděli odpoledne všichni radí, hudba
zahrála jim „Bud práci čest“, a průvodem ode
brali se do zahredy. Cestou ukazovali všíchni do
oken jednobo domu; ti cizí myalili, že tam bydlí
ten „jenerál“; ano, bydlí, ale „jenerál klerikálů“.
Jinak ae prý koncert skvěle vydařil, návštěva
četná i z kruhů skalické elity. Jak jsme zaslechli,
i sám p starosta se zúčastnil. Zlí jasykové věsk
tvrdí, že obešel město a dostavil se postraní
oestou. Když hudba zahrála národoí směs, vzpo
mněli jsme si mimoděk při ploni „Loučení, loučení“
ua p. prof. Drtinu.

Z Broumova. Ve čtvrtek né Beší Tělo
savítal k nám nejdp. biskup dr. Jogef Doubrava
ko generální vígitací a k biřmování. Přijel vla
kem před šestou hodinou a byl uvítán hned na
zdejším nádraží zástupci obce Gross úřed
nictvem dráhy, patronem, opatem zdejšího kláštera
a okres hejtmanem, V městě hned na branicích
nastalo vítání zastupitelstvem města Broumova a
spolky c. k. priv. ostrostřelců, vojen. vysloužiloň
a hasičů, jakož i zpěráckým spolkem „Frohsina“
a katol. spolky a městskou kapelou, jež provázely
nejdp. biskupa městem až do, kláštera. Po celé
dlouhé cestě stály špalírem všecky zdejáí městské
i okolní vesnické školy, gymnasium a mnošství
obecenstva. V klášterním dvoře u opatekého scho
diště uvítán byl J.B.M. p. okr. starostou, předsta
veno mu veškeré zde shromážděné c.k. úřednictvo,
načež uvítán byl vsdp. převorem s konventemklá
Štera benediktinů broumovakých. Drušičky tvořily
špalír celým dvorem a schodištěm až ku vchodu
do komnat biskopských ve zdejším opatství, kdež
oslovila jej vzletnou básní a obdařila kyticí dce
ruška zdejšího advokáta p. dr Dimtra. Při průvoda
do kost-la provázelyjej opět všechnyspolky spra
pory i 8 budbou a družičkami městem až do ko
stela. Nejdp. biskup v pátek vykonal návštěvu
škol městských i na Olivětíně, vaobotu pak udílel
av. biřmování dítkám škol venkovských dopoledne
a městských odpůldne. Vneděli bylo pak sv. bíř
mování dospělých; dopoledne venkovských obcí,
odpůldae biřmovanců městských, jež protáblo se
až do pozdní hodiny večerní. Ke každému oddě
lení měl nejdp. biskup případnou promluva, s nichž
ona katadujícím zdejší střední školy byla nejpěk
nější a velmi čadóvá. V neděli dopoledne měl sám

po měl sv.kázaní ana večer se svýmidiccesány
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lým dětem. Sta nejmenších a větších dětí plnilo
cestu, kudy J.B.M. se ubíral, prosíce o av. požeh
nání. Velcí i mají tlačili se k nému, by mu mobli
aspoň ruku políbiti. Pan biskup získal zde svojí
první návštěvou přes všechnu nepřátelskou agitaci
srdcevšech—ba i těch, onichž se toho kdo
nejméně nadál — stal so, krátce řečeno, miláčkem
všech. Doufejme, že tato návštěva jeho nebude
poslední a že dobré její následky budou trvalé a
že ty duše, jež získal, přivedou i sta jiných na

Jo © posíuA do jem S ošehnánie spět.—Oestao byla zdepravým m provšecky.
Báb mu bndiž odplatou věčnou! pro vdsky

Z Bohuslavie. Opravdu zajímavá podí
vané, Jak pokrokáři, kteří se tu sotra chvilku
ohřáli, již chtějí obec naši celou komandovat; a
ještě zajímavější to, jak občané taky-svobodomy
alní se před nimi buzní třesou a poslouchají jich
jako ubozí porobenci. Když se u nás před Vzkří
Šením echáseli hasiči, aby šli do kostela, nevěděl
najednon spolkový kapelník p. Škoda (takto po
krokový agrárník), jakého přesvědčení faogličku
má vystrčit. Neberte mu to příliš za zlé. Chudák
má veliký strach před tou „svobodomyslností“
našich dobrodinečků. Někteří hudebníci přece
přišli — ale vůdce zůstal raději doma, aby neu
cítil „svobodomyslnou“ knutu — a tak se rozešli.
O Božím Těle pro strach z pokrokářů hudebníci
zůstali doma. Zkrátka cítili ve vzduchu avištění a
proto 8e lekli, aby jim to nedopadlo na záda.
Pan Škoda má mnoho fankcí a dost pěknou moc;
nechce si ji tudíž pokaziti. Na některý svátek
nebo o 1. máji už spěcná foukat do instrumentu
před vrata, ale jen k svým přivržencům; kde ne
oltí velikého přátelství, tam se schová za vrata
sousedova. Nejraději by se připodobnil ovšem
každé barvě, z které by pro něho něco koukalo,
ale jest s tím svízel. Až sas začnou volby, bude
bej! Bude se chodit s lejstry po obcích a škoda
z toho nebude. — Do 1. a 2. sboru svolení
s gustem páni, kteří jsou v obci několik týdnů.
Co na tom, že potřebám obce naší ani dobře
roxuměti nemohou? Jen když jsou „pokrokoví“ a
dovedou prohánět „klerikály“! A zvláštoí, jak
dříve p. Škoda statečně bouřil proti těm, s kte
rými jest nyní jedna raka! Měl tady dřív mrzu
tostí dont a dost. Teď soustředil své síly proti
nám. Až se bude voliti ministr zbytečných sále
žitostí, tu se málo kde nalezne lepší kandidát
nad p. kapelníka z Bohuslavic.

Organisace S katelick. lída
v Čechách z říšskéhovolebn. okresu 43. spolu
te sbratřenými spolky a organisacemi okolními
pořádají v neděli dne 12. července 1908 kra
jinský ejezd v Dobrušce. Pořad slavnosti: Dopol.:
Vítání účastníků, Ve čtyrt na 10. hod. seřadění
se na náměstí a odtud průvod do děkanského
chrámu Páně av. Václava, kde bude slavnostní
kázání a služby Boží. Po službách Božích průvod
na náměstí, kde bude rozchod. Odpoledne: O půl
1. hod. porada důvěroíků a delegátů v sále „u
Labutě“. Přítomen bude též p. dr. Horský. O půl
2. hod. seřadění se u měšíanské školy a odtud
průvod do městského parku, kde bade koncert
kapely dobrušské řízením pana Josefa Ničkeho.
Vstupné do koncertu: a pokladny 40 h, v před
prodeji 30 h. Mezi koncertem po 2. hodině: Za
hájení sjezdu. Formalie. Řeči: a) „O organigování
86 a programu strany katolickéo liduv Čechách.“
Přednese vadp. Th. Dr. František Šule, kanovník
z Hradce Králové. b) „O otázce rolnické“ pro
mluví pan František Šafránek, předseda katol.
zemědělců v Čechách a rolník v Dolním Městě.
0) „O otásce živnostenské“ referuje pan Václav
Myslivec, říšský poslanec, d) „O parlamentní si
tusci“ promlaví vidp. Dr. Rudolf Horský, náš
Hšský poslanec za volební okres 43. Sjezdu bude
řtomen též říšský poslanec Vojtěch hrabě Stern
erg. — Pozvání jsou rovněž všichni říšátí po

slanci katolické lidové strany. Za nepříznivého
počasí pořádá se koncert a sjesd v paviloně
městekých sadů. O půl ©. hod. večerní společný
taneční vínek mladé generace v sále „u Labutě“.
Vstupné: pán 60 hal., dáma 40 bal. Předprodej
lístků do koncertu u p. M. Tasslera, knihaře, p.
Jos. Bartoše, obchodníka, a u p. Ant. Maršálka
ml., obuvníka v Dobrušce, jakož i u známých
důvěrníků strany. N. B. Schůze důvěrníků o půl
11. hod. dop.

£ Kutné Hory. Pověstná interpellace

p Lisého proti purkmistra p. MacháčkovirotGeřila veřejnost naši na nejvyšší stupeň. Důsledek
toho byl, že purkmistr resignoval, resignace jeho
však. nebyla přijata obecním zastupitelstvem. Vše
to jest jenom pokračování aféry, která se táhne
od doby, kdy přetrhlo se přátelství p. Macháčkovo
8 p. A. Kutílkem a která skončila odsouzením p.
Kutílka. Má se vyvolati obnovení tohoto procesšu,

od něhož se slibuje vyjasněníJistých záležitost,
tetlaných i vykřiko Bude-li to pro město
míti nějakých výhod, o tom ovšemteprve budove
nost poučí. Nejeme elce politickými stoupenci ny

nějšího purkmistra a byly doby, kdy sěma
jsmestáli,ale přivšemboji přecevědyckyjsme
zachovávali roservu, jíž šáda opolečenský takt.
Tebdy ovšem svorně se do más pouštěly všecky

strany, jež leší ni nyní ve vlasech, podezíra
jíce nás z úmyslů nočestných a strana p. Macháč
kova nadto ve svém šurnále pustila takovou palbu,
že aš proto musil býti její list zabaven. Věděli
sme, že Nemesis přijde, ale že ve to stane tak,
ak se to děje, toho jsme se přece nenadáli. Mohla

by nás tedy vlastně těšiti přítomnost; leč pomy
Šlení na to, že při každé podobnébezohledně ve
dené půtee politické, promíchané osobářstvím, trpí
veřejná mravnost, seje se dlouhotrvající nepřá
telatví a ničil se i existence, želíme nynějších po
měrů v našem městě a přáli bychom si, aby pro
to dobré, jež nynějším vedením pro Kutnou Horn

v ronáno bylo, spíše se odpouštělo než ubíjelo.do poměry našeho města sleduje, ten musí aznati,
že vykonána byla za posledních 20 roků obrovská
práce a vlastně Kutná Hora -v těchto letech se
znovuzrodila. Byly to roky, jež závistí plnily všecka
okolní města; nebylo by dobře, aby nynější doby
plnily je radostí. Má ostatně Kutná Hora před
sebon ještě množství -důležitých a neodkladných
záležitostí, které vyžadují pokoje, klidu a míru
jak spoluobčanů tak zástupců. A toho bychom
naší staroslavné obci co nejdříve přáli.

Z Čáslavě: Na pouť, v den sv. Petra a
Pavla, pořádala „Čtenářská beseda“ vojenský kon
cert ve prospěch povodní postižených. Účast byla
opravdu obrovská, zabrada besední byla úplně
přeplněna Dá se očekávati výtěžek slušný. —
Oprava chrámu Páně zavdává mnohým příležitost
k laciným vtipům, a to proto, še stavba lešení
u hlavní věže a otloukání omítky pokračuje velice
svolna. Příčinou toho není podnikatel stavby, ale
Deurovnané poměry mezi stavebním dělnictvem,
které prý Činí letos zvláště vysoké požadavky.
Množství pak dělnictva z okolí odjíždí na stavby
do Nymburka a Německého Brodu. Leč bude prý
co nejdříve všemu odpomoženo a restaurace po
kračovati bude tempem zrychleným. — Byli jsme
požádáni, abychom odmítli úzkoprsé stanovisko,
jež projeveno bylo ve veřejném listě, že prý při
pohřbu + řed. gymn. Nováka bořela plynová světla
a při pohřbu + Jos. Rósslera nikoliv, ač prý řed.
Novák byl půl roku v obecním zastupitelstvu a
J. Růssler čtyřicet. Bylo nám zároveň ukazováno,
že tentobyl vystavenvděkanskémchrámu,onena
předním již dávno žádný—nikoliv, Nechceme do věcí
těchto zasahovati, jsouce přesvědčení, že se tako
vouto maloměstskou úzkoprsostí obyčejně zesnulým
jenom na žádoucí pietě ubírá. A zmiňujeme-li se
o celé záležitosti, činíme tak jenom proto, abychom
uposorňovatelům uemusili každému zvláště opět
svůj názor dopsati. Doufáme, že to takto přijmou
a tomu přisvědčí — Výstava pokračovací školy
pro dívky 28. a 29. června konaná dosvědčila
opět, jak příkladně jest škola tato vedena a jakou
důležitost by při dobré vůli všech mohla míti,
kdyby při stoupající přízni rodičů mohla býti roz
šířena postapně o další ročník. Vystavené práce,
zvláště některých žákyň, překvapovaly jak svým
provedením tak neúmornou piloostí. Sbor učitelský
může si jenom gratulovati. — Závodní jízda 27.
června z Vídně do Berlína přes Čáslav konaná
zvábila bojně diváků před hotel „u Králeviče“,
kde byl příjezd startovníků zapisován. Téměř na
200 cyklistů projelo, ale pohled na ně nebyl
příliš vábivý. Někteří z nich zaslahovali polito
vánl svým zevnějškem i tělesným vzhledem. Pokad
bylo lze aledovati byli to ovšem sami Arijci; pří
slušníci jiného plemene to nahradí konstatováním
výsledku v žarnálech a sebráním smetánky v kon
kurenčních továrnách. — Zápis do prvé třídy gy
moasia konán bude dne 6. a 7. července. Bližší
ustanovení jest vyvěšeno na dveřích ústavu. —
Dne 18. července pořádají abitnrienti gymnasia
věneček v místnostech Dusíkova divadla.

Z BRomeva. Obecní zastupitelstvo města
Ronova pořádá v neděli dne 6. července t. r. oslavu
G600letého trvání obce a povýšení tóže na město.
Pořad: V sobotu dne 4, července o půl 9. hod.
večer slavnostní osvětlení města a průvod korpo

O 5. hod. ranní budíček. O půl 10. bod. slavné
služby Boží. O 11. bod. slavnostní přednáška ře
ditele měsť. školy a c. k. konservátora z Čáslavě,
pana Klim. Čermáka: Z dějin města Ronova. —
O půl 3. hod. odpol.: Promenádní koncert na
náměstí. Ku významné slavnosti této se všichni
rodáci a příznivci města slušně zvou.

-Ze Sirákovie m Geolč. Jeníkova.
V neděli dne 21. června odpol. ve 2 hodiny po
řádána byla u nás veřejná schůze křesťanského
lidu, která se oad očekávání zdařila jak přečet
nou překvapující návštěvou, tak i klidným, dů
stojpým průběhem. K této schůzi měl se dostaviti
též náš oblíbený řečník p. Adámek, který však
nepřijel, ač se všichni na něho těšili. Schůsi sa
bájil okresní důvěrník p. Satorie se Sirákovie a
po svolení předsednictva (p. Faksa, místní staro

sta,Feeedon, p.Krátký, mlynář,místopředsedoua p. Handlířz Ronova, zapisovatelem)ujal se slova
p. poslanec Prokop, který slovy prostými, ale pře

svědčí líčil působení ů našich na říš
ské , jejich k ostatním stranám a si
tnaci na radě říšskévůbec. Paa Prokopv řeší

2 hodiny trvající uchvátil veškero poslu
tak, že ve zájmemjeho vývody sledovalo.

byla v sále mo „ Tim do
kázal p. poslanec, že Iží a bídnou pomluvou byly
všechny ty nečestné útoky nepřátel, kterými pří
volbách byl zabroován, na což vhodně upozornil
váp. děkan Turek z Golč. Jeníkova a vybídl pří
tomné, aby vždy tak mužně a statečně si vedli,
jako při posledníchvolbácha na pomluvya zlobu

nepřátel odpovídali všdy jako uvědomělí, katoličtíobčané. Po řeči podáno bylo několik dotazů, které
p. poslanec, aniš by si byl po své dlouhé řečí
odpočinku popřál, trefně a případně zodpověděl.
Do debaty, která se po té rozvinula, zasáhl velmi
dovedněp.Handlíř«Ronova,kterýsvouhamoraa
sarkasmu plbou řečí uchvátil všechny a salvy po
tlesku byly mu za to odměnou. Dále promlavil
náš důvěrník p. Satorie, vdp. děkan Tarek, p.
Němec, p. Nykota a jiní ještě. Za všeobecného
nadšení bylaschůze tato v pozdní hodiou večerní
skončena. Velmi potěšující bylo, ža i naše křes
(anské ženy a dívky berou podílu na veřejném
životě a v počtu dosti hojném se schůze zůčastnily.
Pann okresnímu důvěrníkn Satoriovi gratulujeme
k výsledku jebo blahodárné Činnosti Ta láska a
oddanost dobrého lidu křesťanského hojnou měrou
ma vynahradí všechry ty ústrky, jichž 8e mu do
stává se strany agrárních pánů, a bude mu jistě
úplné lhostejným, že se ty různé, přemoudré ve
ličiny agrární dívají oa něho zkrze praty.

Z Haberska. Volbakatolickéhozástupce
lidového leží těžoe na srdci všech pokrokových a
moderními proudy prosáklých individuí. Nezame
škají žádné příležitosti, aby tuto svoji „lásku“
nedali na jevo. Žádný prostředek jim také není
dosti špatný, aby ho neužili proti nenáviděným
klerikálům. Že vtom vynikají zvláště někteří pae
dagogové, jest u nás vesměs známo. Z nich kol
portají se nejvíce dopisovatelé do „umravněných“
tiskovia, s nich vycházejí také agitační podněty
proti politickému přesvědčení většiny našeho lidu,
jemaž neostýcbají se nejhrubším způsobem spilati,
když zůstává hluchým k jejich prázdným a na
bubřelým frasím. Kdo na př. četl dopis v po
sledním čísle čáslavského listu, ten jistě dá nám
za pravdu. Referuje v něm také takové paedaga
gické péro o schůzi p. poslance Adama v Habreeh,
ale protože důvěrnou schůzi z vlastního názoru
popsati nemoblo, na základě pouhého „povídá se“
napadá hrabě p. poslance, gvolavatele i voliče.
To je seriosní referát! S takovým babekým čva
něním ovšem zabývati ae, bylo by nás nedůstojno,
my chceme jenom ukásati, co všecko uš „„klori
kálům“ se na krk pověsiti odvažují takoví pove
dení dopisovatelé. Končí totiš svůj dopis slovy:
„Kořalka, duševní tma, klerikál — a tak to jde
stále dokola.“ Vyzýváme dopisovatele „Pravdy“,
nechce-li slonti bídným lhářem a nactiotrhačem,
aby udal, kde a kdy klerikálové schvalovali ne
šťastné pití kořalky, kde a kdy kořalkou duševuě
lid zatemňovalif Dovozovatitakovoutoimpertinenci
z toho, že poslanec mluví proti svýšeuí daně
z lihu, ukazuje buď na opovršeníhodnon zlomy
slnost nebo hrabou politickou nevědomost. Podporo
vání a šíření kořalečního moru nechť hledá dopi
sovatel mezi svými stoupenci nebo aspvů přáteli
a tajnými příznivci, kteří po našem okrese jsou
věnde rozlezlí a v jichž rukou jest kořaleční vý
roba. Těch se dotknouti ovšem ani dopisovatel
ani list, jehož jest přispívatelem, neodváží, pro
tože mají peníze a mají moc. To jsou pravé pija
vice našeho venkova, tito „také pokrokoví našinci“,
a tu by bylo velmi vděčné pole pro vadělavatele
národa, kdyby ovšem nebylo těch krásných očí.
Tolik prozatím, bude-li si však dopisovatel přáti,
povíme trochu víc, ale potom nekřičle o denun
ciantství|

Na vysvětlenou „Našemu Kraji“
Na schůzi v Něm. Brodě pronesl jsem myšlenku,
že nejdůležitějším úkolem příštího sněmování jest
uzákoně 1 zemské pojišťovny, af společné ať již
rozdělené. Řekl jsem, žv neLÍ v naší moci, při
putiti německé poslance, 1. aby hlasovali pro po
jišťovnu společnou a že po:išťovna rozdělená není
proti státnímu Českému právu, jelikož neznamená
rozdělení země. Před několika dny upozornil mě
přítel, že německo-brodský list, „Náš Kraj“, vytikl
mi nabánění vody na německý mlýn. Pracuji prý
Němcům do rukou pro rozdělení země. Nemoha
onoho čísla „Našeho Kraje“ nikde sehnati, spo
léhám na zprávu svého přítele. Jest mi tedy proti
výtce „Našeho Kraje“ dokásati, že mínění mé
není proti státnímu právu. Předem jest jisto, že
zemská pojišťovna nepatří rozhodné mózi ony
mravní a právní vstahy, které tvoří soubor našich
snah státoprárních a které drahdy ve svrohova
ném státě českém byly stělesněny. Zemská poji
šťovne, ať společná at rozdělená, nemá co Čímiti
8 nedílnou jednotou as s ní plynoucí právní 080
bitostí semí, z nichž koruna Česká záleší. A jako
pojišťovna neraší společenství území Óech, Mo
ravy a Slezska, tak nepřekáší ani korunovaci,
která jest oné jednoty výrazem, není proti Spo
lečnému sněmu království Českého a nežádá roz
dělení administrativního.Nejsou-li poškozdnímBe
dílnosti země rozdělené rada zemědělská a školní,

|

nemůže jím býti tedy ani rozdělené zemská po

bla vě Ne že by společná pojišťovna nela větším dobrem, ale nebude-li mošno dosě
hnouti souhlasu německého, musí býti opatřeno



dobro menší, protože životní hmotné zájmy ma
šeho rolnictva déle bez ochramy ponechány býti
metohou. Točíme se stále v bladném krubu. De
klamujeme o potřebě hospodářského sílení, ale na
drabé straně překážíme cíli tomu zbytečnými

ředsudky. Nemožno prováděti positivní politiky,
Jestlito v důsledcích neodůvodněných hesel byne

jádro národa: české rolnictvo. A tak konec konců
i toto 2řísení zemské pojišťovny jest jedním z do
kladů, jak se u nás nesprávně nasírá na politickou

ráci ve službě českých politických pregramův a
k pořád není dosti odvahy k upřímnému vyvo

sení všech důsledků, plynoucích ze zkušenosti a
z lepšího poznání věcí. Nelze přece všeho stále
pojímati jenom citem, ale třeba již také střízlivě

'rosamovat. Tím více škodlivo jest, nové kon
krétnosti zařaďovati pod záhlaví, k nimž rozhodně
nepatří, neboť maše veřejné mínění jest beztobo
jiš dosti pomateno. Nejsa poslancem a neboje se
tudíž o mandát, mohu mloviti pravdu. Pojišťovnu
ať společnou ať rozdělenou, ale pojišťovnu vždycky !

Ferd. Vlček, farář v Nové Vsi.

Různé zprávy.
Spolkové adresoy ov.Utel Plu X. za

slalo sice jiš mnohokatolických spolků. Většina však
dosud adress zaslaných nepodepsala. Proto nechť
již se nelenuje! Nejdéle do 16. t. m. zušlete adresy
Da p. jednatele výboru zem. sdružení katol. spolků
T. J. Jirouška, redaktora v Praze II, Žitná ulice
č. 26 Spolek, jemuž náhodou adressa zaslána ne
byla, nebo se mu cestou stratila, nechť vi ji vy
žádá u p. T, J. Jirouěka korrespondenčním lístkem.

Z Velehradm. Jako minulý rok jesdí i
letos dostavník 3kráte za den na sev. nádraší do
Uh. Hradiště a to: dopoledne o 6. a 11. bod;
odpoledne o '/, 5. hod.; z nádraší pak se vrací
ráno o '/, 8. hod.; odpol. o '/, 3. a o '/„ 7. hod.
Cena za osobu 70 hal, od mostu 50 hal. Lístky
do národop. musea lze dostati u p. Melichárka.
O noclehy je postaráno ve zvláštní noclehárně.
Ceny: K 1:40, 070, 060. 020. Ku hojné ná
větěvě zve Družstvo Velehrad.

Sehulvorein sbírá jabilojní známky
poštevní. Sbírky známek jubilejních, jak ozma
mují německé časopisy, prováděny jsou ve všech
německých školách a společnostech soustavně. —
Každá německá škola, každý německý spolek a
společnost — ba každá německá rodina i jedno
tlivec stali se soustavnými a nejhorlivějšími sbě
řateli jubilejních známek poštovních pro Scbul
verein. — ká naše veřejnost neopomene se
stejnou horlivostí sbírati všecky druhy jubilejních
známek poštovních ve rospěch Ústřední Matice
Školské, jíž tím vzejde opět nový a to značnější
drab příjmů. Zásilky jubilejních známek s po
snámkon na obalu zásilky „jubilejní známky“
s diky přijímá kuncelář Ustřední Matice Školské
v Praze I., Martinská ulice čís. 4.

Staré měny rakomské nesmíse od 1.
července t. r. používati. Měna korunová mosí býci
zavedena především ve styka obchodním a s úřady.
Nešetření tohoto nařízení bude trestáno.

Rakouská poštovní spořitelna, kto
rou nám aizina závidí, rok od roku mohutní. Dle
výroční zprávy v řízení vkladovém varostl počet
vkladatelů o 69.916 na 3,064403 a obrat na
288,678.077 K. Vklady rozmnožily se o 298 093
K a obnášely koncem roku 218,074.992 K. V Hi
sení šekovém přibylo 6398 účastníků; obrat, který
stoupl o 3.216,861.235K,činí úbrnem21588 441.650
E. Vklady v řízení šekovém zmenšily se však o
20 mil. na 3679 mil. K; to se vysvětluje jednak
větším nedostatkem peněz v r. 1907, jednak čilej
šími obraty v poukazním řízení. což by byl zjev
velmi potěšitelný. Konečné vklady majitelů šeko
vých kont obnášely 367,946.189 K. Spořitelna u
trpěla také ztráty 7:4 mil. K na cenných papírech
při zásobě papírů za 389 mil. K, což 80 vysvět
Juje poklesnutím kursů rakouských rent v roce
minulém. Hrubý výtěček pošt. spořitelny obnášel
v roce předešlém 16,394.454 korun, Čistý zisk
9,409.168 K.

Haličský průmysl naftový v posled
ích dnech upoutsl k sobě pozornost celého Ra
kouska. Příčinou toho jest neobyčejné množství
objevující se nafty, že dosavadní závody nikterak
nestačí ji spracovati v petrolej. Tak na př. v Tu
stanovicích vyrazil ze země tak mocný proud
nafty, že vyhodil celou budovu i s věšemi čerpa
eími a hrozil sáplavou celé krajině, ne tak ovšem
sátopou jako nebezpečenstvím ohně. S naftou sa
chází Be v Haliči velmi nehospodářsky. Půda, vody
kol do kola a na velkou dálku od místa prosé
kauty a sašpiněny jsou.porozlívanou naftou. Voda
se tim kasí, ryby v ní proto vymírají, k užitku
lidí stává se nevhodnou. Půda se při tom vyjalo
voje a celý kraj se odlidňuje. Lidé necení si na
místě tekutiny, kterou nestačí ani ze studní a
Šaobet vyčerpávati a jež na některých místech
vyvaluje 6: se země v takovém množství, še pře
sabá síly člověkovy. Cera tekatiny na místě není
tak veliká a přece takto umiká tu jedna z nejďů
ležitéjších zásob země pro lidstvo od věků na
chystaných. Těmito ajevy ponukmatí porolali po
slanci polátí ministra šelezaic dr. Derechatu do

kraje naftového. Ministr prohlásil, že atátní dráhy
odeberou 80.000 vagonů nafty k loko
motiv v příštích dvou letech. Kdyby se vytápění
lokomotiv u státních drah osvědčilo, Jistě by se
topení toto rozšířilo i do průmyslových závodů. A
pohonem petrolejovým dle oynějších cen uh
sískal by stát ještě 88 hal. na metr. centu nafty
čili 32 hal. na metr. centu uhlí. Ušitím nafty
k vytápění jistě by se také přispělo k snížení
cen ublí.

Velikost trustm americké ocele nej
lépe znázorněna jest platy úřednictva. Ředitel
trastu Schwabe měl ročního platu 1 mil. korna,
11 úředníků tohoto společenstva má ročně 100.000
K, 67 z nich má 50 —100 tisíc, 200: 25 až 50
tisíc, a 1500: 12.500 až 25.000 K. Celkem jest
všech úředníků a dělníků 168.000. Akcie nesou
79, a jich majiteli jsou i dělníci.

Největším ghettem světa je dlezpráv
Kahnových v časopise pro demografii a statistiku
židovstva židovská čtvrt v New Yorku. Dle vý
počtů Kahnových žije v New Yorku na milion
židů, to jest, v jediném městě je více židů než
v celém Německu, Francii, Švýcarsku, Velké Bri
tanii a Italii dohromady. A stále prý nový příliv
v mohutných proudech přichází do tohoto největ
šího židovského ghetta. Kahn sám poznamenává,
že se nedá předvídati, k jakým koncům to povede.
Jak vidět, líbí se židům Amerika lépe než Pa
lestina.

Kde chce míti zdravé děti, at je živí
mlékem a chlebem, zeleninou a ovocem a podob
nou stravou. Živíme-li děti, zejména v první době,
masem, stávají se chudokrevnými a nervosními,

Maso dětem má býti jenom pochoutkou, mlskem,
a to až po druhém roce. Lihovin vůbec negmí o
kusiti. Nechte děti na výsluní se proháněti, po
chuti se napíti čisté vody z pramene a dejte Jim
do sytosti sladkého, sediého mléka, podmáslí

a chlebem asomáky, vdolkya budete míti dětijakoválečky. Budete míti děti zdravé a — chytré, zej
ména když matka v době těhotenství a v době
kojení sama lihovin také neokuaí, Mají-ii býti děti
zdravé, silné a duševně nadané, rodiče nesmějísi libovati v lihovinách.

Kouřící děti. Největší t kuřáků je
v Holandska. Ve školách bylo e vyolýcháno
24.789 chlapců, kdo z nich kouří. 17%, kouří
úplně pravidelně a 2%, jen zřídka. Z 5689chlapců
mezi 6 a 7 lety konřilo pravidelně 1%, 21%
někdy, 2*/, žvýkali tabák Úsudek učitelů o ku

řácích dětských je tento: kouřící děti jsou tapé,
nepozorné, jsou nejšpatnější z celé tří y, špatně
píší a třesou Se jim ruce.

Proč ziváme? Zíváníjest bezděčný,mi
mořádný úkon dýchání, kter, se děje při otevře
ných ústech a spojen jest se alyšitelným zvukem,
po němš následuje krátké, taktéž slyšitelné vy
dechnutí. Zívání může býti i křečovité a jeho
příčinou jest nedostatek krve anebo aspoň oky
sličované krve v mozku a míše. Jestliže nedosta

tečně dýcháme, nebo dýcháme ve zkaženém vzduchu,
tak že plíce nemohou dodávati krvi dostatek ky
alíku, obyčejně nastane zívání. Jast to takořka

pokyn, abychom hlaboce dýchali. Proto zívají
zpravidla lidé, kteří mnoho sedí, ačkolivnejsou
unaveni, kdešto na procházce, byť ee i unavili,
nozívají. Proto zíváme také, zdržujeme-li se déle
v místoostech, kde jest skažený vzduch, které ne
mají řádné ventilace a jsou přeplně.y jako v ho
stinci, divadle a p. to se říká, že jest zlvání
nakažiivé. To záleží v (om, še osoby, z nichž
jedna zívla, jsou ve stejných poměrech, še na
všechny na př. nedostatek vzduchu působí au
všech tedy sívání se dostavuje. Nejlepším pro
středkem proti slvání jest rozprouditi krev těles
ným pohybem.

Parcelace vrchmostemskýchpozem
ků za rebety. Dle sborníkuKalonskova„Řády
selské a instrukce hospodářské 1698—1780" v 0

světě Vlčkově č. 7. již František Antonín Raab,
dvorský rada při komerční komisi ve Vídni, byl
přívržencem národohospodářekých theorií, podle
nichž by ntátu prospělo, kdyby robota přestala, a
orba 86 neprovozovala na veliko při panských
dvořích, nýbrž vesměs na drobno při selských živ
nostech. Navrhoval tedy r. 1776, aby vrchnosti,
zanecbajíce svého vlastaího polního hospodářství,
rozdělily svoje role a luka zdarma mezi poddané,
kteří by se sami o to hlásili, založili si menší
selské živnosti a zavázali se za bývalé roboty a
sa užívání panských pozemků platiti stálé, každc
roční dávky peněžité nebo obilní tak, aby se tím
dřívější čisté důchody vrchností nikterak nezmen
Šily. Avšak Marie Terezie, nemajíc jistoty, še by
soustava Rasbova vrchnostem neublížila, nenaří
dila, aby ji hned všude na panstvích prováděly,
nýbrž dala ji nejdříve vyzkoušeti na dvou někdy
jesuitských statelch (v Žacléři a Žírci n. Lab.).
Teprve, kdyš se tam raabissce dařila, Baab jme
nován byl r. 1776 vrebmím ředitelem všech ko
morních a bývalých jesuitských panství vČechách,
aby soustavu svou i na nich zaváděl; potom sou
slava jebo doporučovánavrchnostem,ale Jenkdo
brovolnému následování. Smlonva o výkuproboty
a rozdělení panských pozemků mezi poddané na
panství Košumberském, kdysi jezuitském, byla pak
dvorním dekretem z 24. srpna 1779 vyhlášena za
vzor, podle údhož se mělo postapovati tajé na

jiných panstvíchv Čechách a na Moravě, Smlouva
ta ujednána byla mezi správou komorních a ex
jesuitských panství a poddanými. I na Moravě
yla zřísena r. 1778 dvoroká komisekodstranění

roboty soustavou Raabovou čili raabisaeí. Raab
tam dle svého systému upravoval statky dříve je
suitské (Řečkovice n Brna a Diváky u Hustopeče),
panství Vyzovice, panství ovice u Loštic a
statky kláštera Rajhradského Ostrovačice a Do
mašov. Raabisaci podobal se poněkud pokus (o
proměnění roboty v plat a o rozdrobení panských
dvorů), který r. 1780 chystán byl na panství Li
tomyšlském. Vrohnostenský úřad vypracoval jze
vrubný plán té proměny, hledě hlavně k tomu,
aby vrohbnost dostala plnou náhradu za všecky
příjmy, které jí tím ujdou. Císařovna avolila, aby
plán byl uskutečněn ujednáním nové smlouvy mezi
vrchností a poddanými prozatím na tři léta. Když
pak návrh smlouvy byl předložen poddaným, aby
se o něm vyslovili, výhody nové soustavy se jim
arci líbily, ne však budoucí peněžité platy, které
měli odevsdati vrchnosti náhradou za robotu a
dávky starší. Z toho přišlo r. 1781 nejprve ke
sporům mezi stranami, potom k zjevnému selské
ma odboji, který jen vojenskou mocí byl udušen.
Poddaní byli přinuceni navrátiti se k svým povin
nostem starším, aod zamýšlených novot upuštěno.

Surovest naších protivníků. V Lito
myšli odpoledne dne 29. června před budovou,
V níž měla býti schůze křest. voc. mládeže, ozýval
se pustý ryk radých i červenobílých; úmysl byl
schůzi znemožnit zamezením vstupu, nebo voiknout
dovnitř a schůzi rosbíti. Katolíci však přece si
klestili cestu do místnosti. Zkusili dost. Přitom
náhle vůdce křest. 800. mládeže tamější p. Frant.
Petrus bodnut byl ze zadu zákeřajcky do blavy
od nár. socialisty. Ubohý, ode všech hodných lidí
milovaný mladík odváděn krví zbrocen do nemocnice.

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 37. června 1908. 1hl

pleniceK17-30—18:40,šitaK 14-70—16-20,ječae
seK 900—10*10, prosa K 10:00—11:00,vikve K 13*00
aš 11'60, hrochu K 20-00—34'00, ovsa K 7:00— 7-60
dočky K 30'00až 86:00, jahel K 2000—23*00, krap K
22*00—36'00, bramborů K 2:80—3-20, 1 hl jetelového
semene červeného K 000*00—000-—,ruského K 00000,
2 hl. jetelového semínka bílého K 00-00—00-—,
máku K 30-00—36:00, něn. semeno K 00*00—0000, 100
kg žitných otrub K 1400—00-00, 100 kg pšeničných
otrab 18-00—00-00, 1 kg másla čerstvého K 340
až 280, 1 kg másla převařeného K 0:00 —0000,
1kg sádla vepřového K 102— 196, 1kg tvarohu
033—0-44, 1 vejes K 0-05—60*06,1 kopa oerale K 00-00
až 00:00,1 kopapetrželeK0-00—0"00,1kopakapusty
K 800— 400, 1 pytel cibule 1000, 1 kopa drobné
teleniny K 1-00—0'00, 1 pytel mrkve K 1:00—3'00,
1 kopa okurek K 1600 — 0:00, 1 bečka švestek
K 0'0—0", 1 hl jablek K 00.00—00,00. Na týd. obilní
trh vHradci Královédne 27. června 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 71 bektol., žita
381 ječmene 4, ovsa 309, prosa 0, vikve 3, hra
ohu 0, čočky 0, jahel 00, olejky 0, jetelov. semínka
0, lněného semene 0, máku 0. — 2) Zeleminy:
potršele — kop, okurek 15 kop, kapnsty 9kop, cibalo
30 pytlů, drob. zeleniny 81 kop, mrkve 36 pytlů,
brambor 79 bj, salátu 000 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, třešní košíků 135, švestek beček 0, — 4) Drob.
dobytka: vepřů 1 kus, poduvinčat 558 kusů, kůzlat
0 kusů.

Mřeséní
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

JOS. SOUDILA
fo | Závod řezbářský

v Hradoi Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez

bářakých,jako jsou: rámy k obrazůu,

oltářní Paky podstavce ped sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. duche
venstvo, že zhotovuje též všecky části zá
řízení kostelních v obor řezbářský

| jfolch, v každémslohu abezvadnémprovedení
v osnéch mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma. í

WD“ Týž závod přijme hocha
Z řádné rodiny de učéní m nb
ných podmínek,nejraději. takového, který nk

vštěvoval měšťanskou škola.
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Příloha
Kulturní hlídka,

Šrámek eontra Masaryk. Parlamentnířč
posl. dooen. J. Šrámka vyšla nákladem „Našince“
v samostatné brožuře. Řeč obsabuje mnobo důle
žitého materiálu k pastávajícímo kulturnímu boji
a odbaluje povrchnost Masarykovu. Mimo jiné po
jednává o těchto tbematech: Světový názor kře
Manský a učení anarchistické. — Sv. Tomáš
Aguinský, usmrcování kacířů a otroctví. — Saěm
kostnický a vražda tyrana. — Svoboda bádání na
universitách. Věda a možnost zázraků. — Brožuru
1 ex. pa 10h rozesílá administrace „Našinoe“
v Olomouci.

Velký lesnický sjezd v Kroměříží.
Plné a valné sbromáždění „Jednoty českých les
míků zemí koruny České“ bude se odbývati ve
dnech 15., 16. a 17. erpna v Kroměříži pod pre
tektorátem obecní rady staroslavného městatoh. to
u bude spojeno 8 vycházkou do krásných knížecích
arcibískupských lesů jakoži s prohlídkou moobých
místních památoostí a jubilejní všeobecné výstavy
Kroměřížské. (Dne 18. srpna lze konati společnou
dobrovolnou vycházku do lesů a jeskyň tajůplného
moravekého Krasu) Prihlášky pp. účasto'ků při
jímá a zajímavý pr. gram exkarse, schůze plenární
a velice pro další výv.j českého lesnictva důlež.té
valné bromady na požádání zdarma zašle lesnický
spisovatel J. Rozmara v Písku, t. č. jednatel
„Jednoty českých lesníků zemí koruoy České“.

Rada moudrého Čatena, Herbenůvdeoník
uveřejňuje výzvu moravské „Snaby“, jež vyzývá
dra Stránského, aby žaloval dra Parmu, který jej
nařkov! z úplatnosti. Dr. Stránský nazval soka
mactiutrhačem a lhářem a odvolal ae k veřejnosti.
„Snaha“ 27. června ba to dí: „A politická veřej
nost má býti upkojena! Ne tak, pane dra Strán
ský! Na Vás je, abyste navždy zamknul ústa
lidem, kteří by ae odvášili podobného útoku. Čest
je svatá každému člověku, a tím světější ji žádá
me zajisté právem od důvěrníka celého národa.
Jasno bez nejmenšího stínu pochybností v této
trapné příbodě — je příkazem čistoty politického
života a zdravého vývoje néroda.“

AHerbenův orgán dne I. t.m. přisvědčuje:
„Naše stanovisko je shodné se Soahou.* — Od
které chvíle, přísný Catone? Když se totiž jed
palo otebe, zaujal jsi stanovisko jiné, opatrnější.
Když obvinili mladorealisté dra Herbena z defrau
dace, nešel hned týž k soudu, ale bránil se také
vovinářsky. Až když už pověděli pokrokoví sokocé
proti dra Herbenovi ještě více, tu teprve ozpamo
val, že nastupuje cestu právní. Vědělijsme ovšem,
že Masaryk hrozivé mraky šikovně rozfoukne a
uějaký kompromis zjedná. Mladorealisté zřejmě
dali na jevo, Že se soudu nebojí. Svolána však
masarykovská velerada, která spor ntutlala. Pře
hledovci po vší projevené statečnosti dali 17. pro
since r. 1905 prohlášení, jímě od svého obvinění
před veřejností ustoupili. Na druhé straně laskavý
utec Masaryk zaše uznal nepravdivost útoků Ma
eharových mnaosoby vystoupivší proti dru Herbe
noví aslíbíl, že napadeným zjedná zadostiučinění.
Zároveň pak — a to je zvláště výzoamné — pre
minul výkonný výbor a oposice, ješ měla ve vele
radě většinu, dru Herbenovi vyloučení ze strasy
s výminkou, še-týž nikdy nepřijme veřejnou funkci

vati pokrokový lev a přední žák Masarykův, místo
co by prostě žalobou si zjednal dokonalou satis
fakei. Tehdy tedy přísný Cato měl ardce měkčí,
ač věděl, co taková podminka „pro čistotu veřej
ného živote“ zoamená u défredaktora předního
mesarykovského lisíu. Co tedy nyní ve své vyšší
morálce redakce „Časn“ radí dru Stránskému, měla
nčinin před třemi lety napřed sama. Slova povzbu
sojí, ale příklady táhnou. Akaučuková zásadnost,
která se mění od praktického příkladu k příkladu,
pomůže sloužiti za zářící vzor vyšší morálky.

Nový tiskový spolek ustaril se v Plzni
pod názvem „Tiskový spolek- pro západní Čechy
v Plsni.“ Spolek má za účel vydávati tiskopisy
směru křeat -sociálního a pracovati © povznesení
katolického života. Valná hromada spolku — usta
vující — konala se v Plaai dne 3. června £. r.,

víš zvolen byl výbor spolku. Spolek převsal
do své správy křesťů soc. Hlastrovaný týdenník
„Český Západ“, vycházející jiš od počátku r. 1908

"redakcí Jos. Háka. Valnou hromadoupotvršen byl
sa redaktora a vydavatele Aut. Havelka, když
dřívejší redaktor v jiném eměru zaměstnaný red
akci složil. — Členem spolku může se státi každý
rakouský občen, pokud jem katolíkem a chce o

povanosoní ruchu křest.-soc, pracovat. Zakládající
n pad 100 K jednou pro všdy (splatao ve 3> přispívající nejméně B K rvčné. — Před

na „Český Západ“ obnáší 6 K rošně i

Charekteristika „protiklerikála.“ Franc.
losof Fouilé to tázal, zčehose skládástrana,
ješ se titolaje protiklerikální. Nato mu vé

kr Mlosofna stí Khemo proboetant:„Z dav obmusených a úskop u svobodo
«"teyslnost jen. zrobema.jen z mogací(popírání). A

s“

negacemí se líd nemoralisuje.“ (Revue de deux
Moodes 1897, 15. ledna.) Měli by o tom uvažo
vati Jídé musarykismem cejchovaní, kteří rozkopat
a rozeštvat dovedli už dost.

Jak se hájíla obranou prof. Wahr
munda věda a pokroková statečnost. „Pře
bled“ dne 26. června napsal: „Naši pokrokoví
studenti, pokud byli pro stávku, byli zrazeni a
opuštění vlastními rádci a kommilitony (spolu
bojovníky). Jedni, kteří byli zprvu proti atávce,
potom stadentatvo do ní hnali, nápadně ae ztišili
v posledních duech, jakmile ae na obzoru počaly
ukazovat represalie (násilná opatření) a počali 88
k stávce obracet zády. Drazí (a to studenti ně
mečti) přemlouvali české kollcgy ještě před zprávou
o povolání Wahrmuada do Praby, aby proklamo
vuli koneo stávky, úmysl byl zjevný: odium
(hanba) nepokrokovosti nebo „zrady“ mělo být
uvrženo na studenty české. Výmlavně doplňuje
tato bitnaci telegram pražských německých stu
dentů, vykládající. že z nacionálně německých dů
vodů je třeba nechat stávky, aby Němci nepřišli
o úřednický dorost, jehož potřebují v boji proti
Čechům.

K tomu jistě netřeba dlouhé kritiky. Poznají
nyní všichni Čechové, oč jde Němcům v prvé řadě,
a jaká motivy je vedly i ve chvíli, kdy část če
ského studentstva se k vůli solidaritě s jejich akcí
přímo obětovala? Pochopí to na příklad taková
Naše Doba, která odpůrcům nevhodné stávky apllá
„radikálně zaslepených stávkokazů“ a ty, kteří
z vážných důvodů pokládali tuto akci za pochy
benou, denuncuje z lbostejnosti k „svobzdě svě
domí“ (!)? Pochopí to takový Čas, který v kritické
chvíli denuncoval rektora české university z by
zantinisma ?“

O brožuře Wabrmundově týž list nepíše
příliš lichotivé. Napsal mímo jiné, že jest složena
z demagogických argumentů A la Kašple, které
se opírají namnoze o historické a logické ne
správnosti a nedostatek věcné znalosti nahražují
persiflážemi.

Dne 23. června byla v kostele útyrskohra
deckém sloužena pro katolícké vysokoškolské stu
dentstvo slavnostní mše sv.; při té příležitosti měl
býti studentstru posvěcen spolkový prapor. Před
kostelem „svobodomyslní“ studenti Wahrmuadovci
počali znásilňovati akademiky katolické, do kostela
přicházející. Křičeli „fuj“, házeli na povozy, z nichž
katoličtí studenti vystapovali, shnilá vejce. (Puch
těchto vajec snad měl znázorniti vůni židovako
liberální kultury) Po skoočení bohoslužeb znovu
na katolíky vycházející útočeno, za velikého řevu
pronásledovala je židovská a požidovětělá mládež
městem, pokud z výtržníků policejní stráž na
15 osob nezatkla.

Školský obzor.
Do kolleje Arnošta z Pardubic v Praze

přijímají se katoličtí studující českých vysokých
škol pražákých na rok 1908-9, kteří podají své
žádosti nejdéle do 1. září t. r. Žádost musí být
doložena vysvědčením © dosavadních studiích,
křestním listem, vysvědčením lékařakým, dokladem
o majetkových poměrech rodičů studujícího a do
poručením professora náboženství nebo duchovní
správy. Žádosti buďtež sasílány správě kolleje
Arnošta v Praze II., Veršilská olice čp. 144, kdež
se sdělí též bližší podmínky.

Učitelské pokoutní kšefty snahou o
vědecký pokrok dítek? Zaznamenalijsine, jak
pokrokoví učitelé jeví největší zájem — o svoji
kapsu růsnými vedlejšími fankcemi, které se zda
rem školy nemají nejmenší souvislosti. — Pokro
koví aristokrati problásili, že příjmy za hru na
varhany jsou učitele nedůstojné. V tom však

„Český Lloyd“ přinesl tuto zajímavou správu:ůči stálému našemu boji proti všem škůd
cům obchodu se mezi jiným popírá, že by učitelé
provozovali pravidelný obchod nejen v předmětech
škalních, ale | daleko od školy ležících. Měli jsme
jíš doklady o tom, jak učitelé vedli pravidelný,
sesdaněný obchod s hosp. stroji, o hnojivy, lopatami,
hráběmi, včelíny, obilím, obrazy, kávou, cukrem,
jižním ovocem, ba i s bačkorami a prádlem Dnes
dostal se nám také pěkný doklad do rukou. Skvěle
honorovaný řiditel školy poslal zástupci na —
kamna tento přípis: Velectěný pane! Račte laska
vě obratem oznámiti, kolik stojí kamna Eupyron.
Velikost světnice 380 m" vzdálenost komínového
otvoru od podlaby2.18 m. Račte zároveň připo
Jiti, jaké výhody poskytujete. Kolik procent slevy

R hotovém placení pro ústav a kolik provise.dybyste ještě jiná kamna odporučiti chtěl (m
račte osmámiti. 8 úctou J. P., řiditel D. 7.
1907. — Doklad máme v ruce, aby zase nebylo

popírn A tohle nž je důstojnější přiživování?
djs v době, kdy učitelské platy slepšenya kdy pokrokáři se pohoršují mad „obrovskou“

štolou katolických kněží.
. Zoela volsou školu bez

šenské mzavosky a to s redými u
bes mábo

mají vo

Francii. A jak ta škola vsde k pokroku a vlas:e
nectví, o tom plše bystrý poručík francouzský
Roland v kuise „Vlastenecká výchova francouzského
vojáka“: „Známýmalíř bitev Edvard Dotaille na
maloval obraz, v němž znázorněno, jak nad aplcím
táborem iábnou v oblacích hrdinové u Jeny, Slav
kova, Bebastopouu, Solferina a ukazují svým vou
kům cestu k vítězstvím .. . Ale znají nynější ne
ši vojáci Slavkov, Jenu, Solferino, Sebastopol?
Neznají! Nevědí nic o Sedanu, Metách, o ztrátě
Eleaeka a Lotrinska! Pět let dělám zkoušky s lidmi
své setniny, BO procent nevědělo nic z vojenské
fraaccuzské historie, 36proc. nevědělo, že Francie
ztratila r. 1871 dvě avé provincie. Tyto výsledky
školního vyučování jsou přímo strašné, ale nepře
kvapují, poněvadž se ví, jakým duchem učitelové
naplňují srdce mládeže. Jest to docela jipý duch,
než-li jaký býval dříve: dříve platilo sa vlast a
její obranu i život dáti — teď nadává se na mi
litarismus, vojáky učí neposloucbati a potajmu v
době válečného přepadu odpověděti oa útok ae
přítele — vzpourou u všeobecnou stávkou. Kam
to spějeme? Co ge stane, až Německo vytrhne zase
proti nám svůj meč?“

To by ani nebylo nejhorší, že francoazští soc.
demokraté jsou proti militarismu. Pomobou si tak
aspoň lacino k slávě. Ale učí li tak banebně dě
jepisu svojí vlasti, pak vychovávají ubobé dušesní
mrzáky, kteří nemobou rozuměti ani základům
dějinných hnutí, natož příčinám politických proudů
století předchozího i nynějšího. Dráždit a popu
zovat vědy je snadnější než skutečné vědomosti
větěpovat. Nejhorší přitom pro učitele francouzské
jest ta okolnost, že nemohou ani při největší chuti
lbáti, že takovou tupou nevědomosti žactva jest
vinna — katolická církev. Přece Škola je ve
Francii volná a jak volná!

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací a podpůrné práce.

A zase jeden. Obecní pokladoík a hor
livý agitátor sucialistický Eoders v bavorském
Zerzabelsd rfa skončil sebevraždou, když se
přišlo na stopu jeho defraudací, které po více
let páchal.

Rudá humanita. Socialistický agent ru
déhbohumanitního spo'ka „Aurora“ přemlouval
jedna děloici v Rudolfsheimu, aby k spolku
přistoupila. Ona žena po delším domlouvání
složila 3 K'50 l. Lékař ji po prohlídce aznal
ra nezpůsobilou ka vstoapení do spolka a ta
děloice dle poučení samého agenta šla do kan
celáře spolku, aby jí byly penize vráceny. Leč
její žádost odmítnuta; nebylo jí sděleno ani
jméno onoho sgenta; sdělili jí adressu, kde
vlastně šádný sgent té společnosti nebydlil.
Poněvadž pak dle 6 4. stanov nevrací se zá
pisné v žádném případě, sedla ta žena na lep
prohnanému švindléři. Jestliže ten agent, sli
bojící vrácení peněz v případě nepřijmutí do
spolku, jednal obmyslně, a bez vědomí „Au
rory“, měl týž spolek se postarati veřejnou
vybláškou, aby poškozování dělnic se jiš ne
opakovalo.

Jaká jest důslednosí rudých nepřátel
stávkokazů. Zoámo jest, Jak fanaticky proná
sledují radi každého dělníka, který se nepc
drobí jejich diktátu, kdyš radí pohlaváři v to
vároč vyhlásí stávka. U st:vitele Vatera ve
Vídní (Lazarettgasse) přijat byl polír, který
byl znám svojí bexobledností k dělnictva. Toto
se rozhodlo pod jeho strohým komaodem ne
pracovati. Skutečně 40 dělníků (mezi nimi 24
křesť. sociálních a 8 rudých) přestalo dělatí;
rudí se prohlásili za solidáruí. Podnikatel
sdělil křesťanskému svazu, že si vezme rudé
dělnictvo z Neustifigasse, jestliže svaz nevy
bídne křest. dělníky, aby práci nastoupili. A
hle! Po ojednání radého důvěrníka s podai
katelem počali rudí pracovati, ačkoli nebylo
vymoženo propaštění drsného políra. Jeden
soudrah ke všemu tomu ještě všecky křest.
sociály staviteli denancoval. Tedy lidé, surově
pronásledojící „stávkokazse“, kteří se k solida
ritě nezavázali, na druhé straně dovedou bez
obarakterně rušiti dané slovo a tak spolu

stávající sraditi. Jak so říká takovému jedn

Jaký jest vlastně „officlelní“program
sec. demokracie? Ta nese sama kárnou ta
bulku v Německu na svém hrdle. V samém
rodém orgáně svazu knihtiskařů v Německa

(v orroepondanku jeden soudrah popsalsvé bolestné skašenošti se svobodou a bratr
stvím jiných 800. demokratův a dodal: „Svůj
názor 0 600. demokracii jsem tadíš dávno po
drobil důkladné opravě. Oo jsem dříve pod
00. demokratem rozuměl dělníka, jehož všech
no myšlení « konání jen na to obráceno b
mosilo, aby bojoval za duševní, mravní a ho



d jménem soc. demokrata dnes člověka,
Který programu strany zváti nemusí, naproti

tomu šak umí statoě za všech okolností kaž
démo jípak emýšlejícímu nadávat. Nedovede-li
toho, pak nepochopil „-ficielního“ programu.

T asi hodně hoří socialistům v Německa
koudel nad hlavou, panoje tim jistě veliké
rozmrzení nad „kaltaroím pokrokem“ vlast
ního tábora,jestliže sám radý list jeden ta
kový stesk oveřejnil. U nás v Čechách však
posud snaží se dokazovati rodý štáb, že vlast
ně soc. demokraté jsou bezhříšní, že jsou jen

některému 2 nich pokárání, promlovi-li proti
radému velení nepříjemnou pravdu.

Jaká kultura socialisty přivádí v nad
šení. „Ostr. Kr.* sdělaje, jak v Mar. Horách
socialista rozbil minulý týden okno a soška
Panoy Marie na Vondráčkově třídě. Hoed
drohý den rosnášelo radé dělnictvo s cyni
emem, škodolibě zpráva po závodní dělnické
kolonii. Leč radý aurovec jiš vypátrán v osobě
bavíře Lipky. Teď bude ve vězení novojičín
ském uvažovati, jak velice bo povznesla a jaký

ráj mu připravila štvavá socialistická Jiteratora. —
Nejhoršími zaměstnavateli bývají často

právě rodí prácedárcové, jak již mnohokráte
dokázáno. Zde nový doklad. V Dicomana v I
talii dostávali radí dělníci při budování elek
trických závodů „Veritas et comp.“ denně po
3-20 lirách. To však bylo rudým vůdcům málo
a pr'to zosnovali stávku. Nyní však v téže
obci byla zadána stavba mostu 80c. dem. spc
lečnosti, která plstí svým dělníkům deoně
pouze po 2.20 lirách, tedy o jedou Jira méně.
A — toble už jest v pořádko. Vždyť přece
musí zůstati z vydělaných peněz hodně mnoho
na vůdce, aby tito lidé měli větší chuť plným
hrdlem brojiti proti „necitelným měšťikům.“

Surová bezcitnost. „Ostr. Kr.“ sděluje:
„Na Kylešovském kopci v Opavě staví se klá
šter. Když vypukla stávka, upadly moché ro
diny do bídy. Dva otcové rodin bídou donu
cení pracovali potají uvnitř. Socialističtí neci
tovése to dozvědělia pracajícízabnali.Jeden
£ nich nemohl platiti činže, hyl konečně vy
hozen. Odstěhoval se se svým nábytkem do
baráku u stavby, kde dělníci mívali své nářadí.
Nabídl se jednomn hlídači na stavbě, že za
něho bade hlídati. V noci byl přepaden 6 80
cialisty, kteří ubohého povalili a chtěli ho
gvázat. Nemajíce provaza, rozbili u kaple
dvéře a drátem, jejž tam nalezli, přivázali u
božáka ke trámu Dělník křičel, ale teprve na
volání „hoří“ vyběhlilidéa vysvobodili cho. —
To snad chtěli rudí ukásati, jak v rajském
atátu budoucnosti povede se dobře sv. bodě.

Nejlepším mýdlem jestmýdlo s vranou

ZlatámedaillePardubice

"o[tspemY3v/Z:9061dépUoTI

"9061THPAoTTEpemPZ

Antverpy 1900. Zlatá medaile.
Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.

-kteréjediněkupujtea žádejte!MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárma v EL. Beleslayi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem- K 30.000.

Pí vyšlo!a
Vendejín Honzík:

= Mabojišíl
Královéhradeckém.

Básně.
Cena 80 h, poštou 85 b.

W pr K k.středníchprospěchbudých ji 6.

Na skladě

u Východ.českého knihkupectví

B. E. TOLMANA
= VHradoi Králové. == EUn

moderní pro 4 osoby (franc. motor
de Dion Bositon, jenž překoná každé
stoupání a je lehce řiditelný)
za výhodných platební.h podmínek

n Ed. Doskočil, Choceň.

>
Konkurs.

Obecní úřad w Bukovině zadá
offertním řízením

bandu
jednotřídní školní budovy,

Offerty sapečeténé a 1 K kolkem opatřené

o se včetně do 18. července 1908 do 12.
polední ; Ba později dožlé offerty uřetel brán

ínky stav. lze na

ant utamějšíhoějíhoúředobecníhonM

v Bukovině, dne 3. července 1908.

J. Kvasnička,
starosta,Eben

TABLA
v nejkrásnějších provedeních při cenách nad

každou konkurenci

příznivějších o©provádí

c a k.

5 X dvornífotografHradec Králové,

4“ Adalbertinum.Fotografie nejlepší !

Svatební skupiny.

„m nacottagováamerická

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Badapedt,VIII.kerJózset.
krát 15 =. — Praba,

VWeá=VII., Moret.

Cenníkydarma «
franko.

Nejnišší měsiční
*oplátky.

PT duchovenstvazyláštalvýhody.

(ODOCOX CXIDOOOOOCC?

C.C. k.6. k. ninodržitalatrímkoncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

Váren atd.

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

sabraniční,

Kancelář „Hótel Hyrši“,

Zápisné 5 K,

č Telegramy: Kotrč, Hradec Král.DOOCXIOOOOCX

uhlí, koks
a dříví

nejlepší jakosti v cenáchnejlevnějších

ze svého skladu i na celé vagony
nabízí

Václav J. Morávek,
dříve V. Čejka,

obchod a oklad uhli, kokou a dříví

v PLOTIŠTÍCH n. L. u vladuktu.

Do města každodenní dovážka v bednácb.

Celovagonové partie obstarají se s dovážkou
do domu.

„m
Legitimace HD
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu 'r. 1867

OU dostati iso levně

v Biskupské knihtiskárné v Hradci Erioré.

SEMAEm:

dan Kryšnín

(J. Sylvaterův
Bynovec, nástupce)

—uněnký zárvd —

pro Málbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

. 46 st., Malá Karlova
al čis. z9nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
4% roků na Malém má
městí pod lonbím) dopo

ručuje se

lu zony okenchrámovýchod nejjednotii
šího aš k bohatému fi

cei k a):siei
P- rámy, sllémi vsaseném.V ré čty, aki

SVR nd rarsosti ka Akva rada bezela Bose
" NesěelnájrařejnáiJpisemná:pochrálsájuonácí,A

Založeno roku 1896.
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"08 aj aně
x v. elektrotechn. závodě

ma JOSEFJEŽEK,HradecKrůl,
„O

nabízí se
w duchovníja ko zástupce správě 

po dobu prázdnin.
Nastoupiti může ihned. — Dotasy do adm.

tohoto lista.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. oškudiy, faráře ve Výpraohtieleh)
doporučuie P. 1. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praperů a korového načiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

ne na požádání franko zašlou

6=
n
M

|<k-fajvý-66-005D00
ENITNUAMUM =

TYENNEHENNRANÝNNLIUNINHA

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučaje Be

první a mojstaršíodborná dílna pasířská

v Hradec! Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ke
otolních nádeb zo stříbra,

bronzua dnýn kovů,odnejjednoduůšího do nejskvostněj
lího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slobu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastnídílné
jem ručně, čímš amožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou Aa
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rerido
vány.

Mešsí nádoby jem v ohni
slatím za ceny "vělice lerné.

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

Vše zasílámspešl posvěcené,Vuor!
hotovéz

- Mmaělen.

Chudšim kostelům mošnosplácetbez přirážek.
ORP“Bilaodporučeníačestnýchuznáníporace.

Prosím reledůstojné duchovenstvo o laskavon přízeň
8 děvám návodu ojné Anchor 00 v08

Spolkém d

o okovy ná rychléa levné provedeníod

vaší Pokáskuku frasko

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve'nikdy

: nebývalou ?*Použíla jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, oorědčenýnýrobek firmy: Josef Jelínek, mydlář v
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu,odk
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

Mouku,
nejíepší a nejlevnější z předníchie. i uber

ských mlýnů lze obdržeti u firmy

F. Samolovský,
závod pekařský a obchod moukou

ve velkém i malém

Hradec Erálové
proti Úvěr. ústavu.

Stálézásobyotrub, šrotů, kukuři
ce, luštěnin, mouky krmné a:d

P. T. pánům obchodníkům mouku na pytle
(ve velkém) za nejlevnější denzÍ ceny.

Nejchutnější samožitný chléh.

=<p| Jen touto
4) | známkou

opatřené

Maršnerovy
šumivé - limonádové =

: bonbony malinové»oltronové, jehodové
třešňové a mařínkovéchuti

jsou nejlepší.
První česká ake. spol. na orient. cukrovinky
a čekoládu(dříveA.Maršnor)Král Vinohrady.

Uznaný za nejvýhodně aar vnější nákupní pramen v Rakousku veš

(kostel naramenl
prádla, praporů, příkrovů,koborcůa
kovov honáčití vo nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Ro všiřujte

Mešní vína,
Veledůstojnému dachovonstvu ne

luji si nabídnouti pravá přírodní víma k obětí
mše sv.

L'ssánské I. drah 88 h, II. drub 76 h sa 1 litr.
Blattenské I druh 72 h, II. druh 64 h za1litr.
Badačeňský ryzlink z roku 1907 72 h za1 litr.

Zásilky dodávám v soudkách od 25 litrů výše.
Cenníky jemných tabolových vín uberských a bri

onských (pocházejících =Brionských ostrovů),
MG"zašlu zdorma. "JE

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpelel,

c k. soudní znalec vín, dodavatel pro klá ter
král. kanonie Praemonetrátů v Želivě a pro četné

důst. farní úřady v Čecbách.

Mravného hooha
přijnedo učení
Da celé sanpatření —

Jos. Kieslich,
pozlacovačství v Hradci Král.

-oáěěě bř+

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

NEEdbběhá

vevný
+



Doporučujeme. :

Prmní český katolický zárod ve Vldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení 'ko

stelních rouch,
korouhví (balda
I chinů), nebes a
' spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„» t d.+Videň,
VII: o., Kaiser

strasse Ó., vedle La
zaritskéhbo chrámu

Pácě.
Na ukásku zasílá

se vše franco.

DEE C
V.Šolc,

zlatník a stříbrník,
přísežný

soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silném cínovým plechem opatřeny, s iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

KY. Skuhorský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Ceaníky zdarma a franko. Zástupcí na všech místech
hledání

Vřele doporučují veledůst. duchovenstva.
Račte si vyžádati vzorek od výstavní jubilejní

novinky!
Čistě vlněná látka, hedvábím pro

tkáraná. Na úpl
ný oblek 18 zl.

Veledůstejnému

duchovensúvu!

Praha-l, u!
Jan Saně, £4,54*
Koaviktaké ul., , pan plom éu spe
cislné na kostel nádní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobení
aklad ve vlastní dílnó ručně praco
vžný ch kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, cibor.a,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob y at d., vše
v přesném slohu církevaím. Staré
předměty anovu opravuje v původuí

intenci a jem v ohni slatí a stříběl. Na požádání hotové
ráce ua ukázku, rospočty, nákresy ueb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba A
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej

jednoduššíhodonejstk vostuějšího.Chyn kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žadnépresuvané vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěnené.2...
59- 00 STPTKTEF)č RTTA

Nejlevnější a nejvkusnější

dětské vozíky

Navštivenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy Biskupská
Jos. Ježek, knihtiskárna
v Hradci Králové. v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

—— v HradcikKrálové
nabízí uctivě své odborné služby el. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování gggilšíemm

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromovůní uměleckých památek, oltářů a soch
s plným zřetelem na původní sloh. Krásné umě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Mírné ceny a soli nost závodu dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obchod papírojcký. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

— 005000000000000založen1801.=

(tn oůúvěrníspolečnostsepsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,: (protiGrandhotelu):

zkroujevlady4, 5"/,až5,
Záruka K 656.19057.
Složnílístkyzdarma.ZL

Společnost byla dne 18. až 23. břesha 1907

Jednotou záložen opětně revidována,
Uhlí hornoslezské la. vo volím

1 malém dodává rychle a výhodně.

OOC00000000009G6000

ACI ÍÁÍÁÁÍÍHÁÍHÍ
Veledůstojnému duchovenstva

d. poročoja se uctivá

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškerá práce

u kostelní a pozlacovačství 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. (45.
(dříve Praha II čp. 1926)

-i k zřízení oltářů, kazatelen, soch, atd.

ů Křížové cesty a Boží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokoualejším

při vejinírnější ceně.

Speclelní čistění zašlých maleb, *
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí,

(Četné doporačení za provedené práce
k volnému nahlédnotí.AECIEIIIC

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporočuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení plama a různých předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústníma jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová

státní mednilie z výstavy v Pardubicích.

OP* Závod založen r. 1808, "Gay

KKXKKXXORKX
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o kyinkvemálky
(dle Ord. listu č. 8., str. 88

M dostati lze 1kus za 3bal. —50 kusůzalK
v blskupské knihtiskárně

v Hradel Králové.KKK
XGODX GE KEBIXGI X 683 X

žJan Horák,
soukenník

Bv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisomy kellekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
Gp své „vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

zemských.
Četná uznání zrlášté « krahůvale

BE důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluse mého ryze křesťenského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

skoujku.

Volejemnélátky na taláry. X
$ Též na oplátkybez zvýšenícon! i
0 0D JRD SND D8).2 OD
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Příloha
Kniturní hlídka,

Kšeftařský zápas odebrárá se mezi goci
alistickou žurnalistíkon a „Volnou myšleokoa.“
Do eocialistického krámu přišel volný myslitel;
řekl, že pomůže. Byl vítán se sladkým úsměvem.
Ale ach! Sotva se obřál, rozvázal ranec a začal
prodávati v témže krámu vlastoí „protiklerikální“
zboží. Radí začali kupovati a něho, štvavé bro
žury rudé poklesly v kuree, protože volnomyšleu
kářské tiskoviny byly ještě říznější. Místo hořčice
začali kupovati radí křen. A proto nyní avciali
stický štáb dáva průchod svojí nevoli. Koupen
palác, pořád jest potřebí aových peněz ma fečníky
atd. A tu jest každý haléř dobrý. Proto „Právo
lidu“ chce se zbaviti dotěrného spoluobchodníka.
Několika články hledí soudraby odvrátiti od zboží
NVolné myšlenky“. Teď zase začalo tvrditi, že prý
náboženství jest věcí soukromou. A jak farizejeky
hovofí o svém poměru k náboženetví a o kulturní
práci svých soudruhů, o tom svědčí následující
řádky čísla 183. z 5. července:

„Stejně jest vyloučeno, že by goviální dem 
kracie, provádějte i ve svých řadách zásadu o
soukromé povaze náboženství (??), mohla se od
cbýliti a půdy racionalismu (bádání pouhého roz
umu) .. . Naopak, ona, cěčle sré příslušalky o
věcech a příčinách věcí vždycky přirozeně (l?)
mysliti a uvažovati, zcela nenápadně (?) vyvádí je
ze zajetí náboženských představ a aviš by se ná
bošenekého jejich cítění i jen v nejmenším (??)
dotkla, sspcě většinu z mich přivádí ponenáhlu
k jasnosti rozumovéhonázoru na život...

I mezi měšťáckými členy „VolcéMyšlenky“
Jest s daešní její formou organisační a jejím ří
sením důvodná nespokojenost. Mám-li býti upří
moým, musím opravdově říci, še zevní vystupo
vání ústředaího výbora nepůsobí vždy dojmem
vážné seriosnoati (důstojné opravdovostí). Soaha
po zevním úspěchu velmi často vybibala daleko
za meze věcnosti a hodně přibližovala se k hra
„ičím nevážné reklamy, která snad mohla prospět
ctižádosti osob, nikdy však ne zájmu věci... pro
sociálně demokratického dělníka jest organisace
„Volné Myšlenky“ úplně zbytečna. Čí nevykoná
vají naše organisace obrovskou práci na duševní
povznesení, na vzdělávání lidu? (Pozn. Oba. Je li
rozbíjení hlav aklenicemi, sarové mlácení obušky,
nejpustší spílání vzdělávací prací, pak ovšem 8
cialisté jsou nejlepšími podporovateli duševního
povanesení lidu)... Ale Činnost „Volné Myšlenky“
může být přímo zhoubnou, ježto ona propagajíc
(rozšitejíc) populární heslo boje proti klerikalismu
bez obledu na třídní a politické rozdíly, posiluje
v širokých vratvách lidových pohodlné stanovisko
politického indiferentiamu (lhostejnosti) a tím pů
sobí na politickou mravnost a politické uvědomění
stejně zboubně jako t. sv. „bezbarvá“ žurnalistika
měšťácká. Konečně není vyloučeno, že v budouc
nosti mohl by naší straně vyrůst z orgacisace
„Volné Myšlenky“ přímý odpůrce ... Naši sou
drozi nemají naprosto žádné příčiny, aby orga
pisace a podniky „Volné Myšlenky“ jakýmkoliv
způsobem podporovali. (Iau, jedná se o to, aby
nehubeněl rudý měšec! Pozn. Oba.) Všechno to,
co by mohli činit v organisacích „Volné My
lenky“, mohou činit a pracovat v organisacích

naších vlaatních.“ (Pozn. Obu. Taky ano. Vždyť
dělají ještě víc! Např. houfně rozšiřují nejpod
v.dnější brožarky, vydané a ničemným udáváním
autorů, kteří jich vůbec nesložili.) Na konec uvádí
„Právo lidu“ citát z řeči pověstného Liebknechta,
který na rudém ajesdě v Halle r. 1890 pravil
mimo Jiné toto: „Kdo vydělává — odpasťto mi
ten obchodní výraz — ua volném myolitelství?
Sleduji jednání toho druhu lidí od roku 1818.
Tebdy bylo v mé užší otčiné, Offenbachu, hnízdo
tohoto volnonáboženského hnutí. Nuže, a čím se
tito volní myslitelé stali? Jakou úlohu hráli v re
voluci r. 18487? Skoro všichni úlohu ubobých šo
sáků. A nyBí? Byl mesi těmito radikálsími volno
myšlenkáři někdo, kdo by se odvážil (za proti
socialistického zákona) podstoupit boj proti potla
čování, sa rovné právo? Těmto lidičkám. kd
jsou mezi sebou, nejsme nikdy dosti radikální

proto, šenaboh všdycky každý den jednou neseSadime milého pánabohs ... Proti náboženství
můžeme poštupovatí jedině tím, že necháme ná
boženetví jednotlivce jedině náboženstvím, že mu
však přinášíme vědění.“

„O „Volné myšlenee“ orlem „Práva lidu“

pi oje HY tvrdíúplnoudeni. Jak farisejsky v O povaze soc. demokracie a

poměruk náboženství! jen
Jest s.elalistům náboženství věcí sou

kromeun? Doe 17. února r. 1907 při okresní
konferenci socialistické v Kladně dle referátu radé
„Svobody“ soudr. Auat zdůrazňoval, že Jest třeba
vésti boj proti nábošenstrí „beze všech ohledá“.
A když sondrah Skála chytrácky d čova!, aby

se při ničení náboženských ideál postupovalo„Je nutno,
způsoben mh odpovědělAustročináb
Ke oak řoěakrajan + VymatM

musí lid ze tmy klerikalismu, vyrvat z oné zá
vislosti, již cítí kvyšším mocnostem.“ A co soudrah
Skála? Posnamenal: „To přece nikdo nepopírá,
jedná se jen o taktiku, o cestu, jakou se mé
k tomu dojít“ — A soudruh Aust ještě tehdy
řekl, že má socialismus za úkol zhasnout světla
na nebi. A psalo proti tak jasné vyjádřeným a
V socialistickém listě otištěným rudým zásadám
něco „Právo lidu“ ? — Ovšem že bned nato při
volebních řečech mluvili socialističtí agitátoři před
katolickým voličstvem jako lidé nejvýš anášeliví;
kteří prý náboženské přesvědčení ctí a vzíti je
nikomu nemíní. Z toho všeho lehce lze pochopiti
komedii, jakoa hraje rudá strana.

Rudá „Nová Doba“ napsala 27. března t. r.:
„Nevěra budeme šířiti vesele dál“ Vzpomeňmesi,
jaké pusté pošklebky si tropil rudý tisk netoliko
ze světcův, ale docela i z Krista samého! Uvažme,
jak přímo běsní proti lidem, kteří do kostela
chodí a na protináboženské brožury rudé platiti
nechtějí! Vždyť mnohé rudé časopisy do nedávas
vyhlížely tak, jako by jejich blavním cílem bylo
ničení ideí náboženských a pomoc dělnictvu pouze
prací podružnou. A pak prý pckládá socialistická
strana náboženství za vět soukromou! Proč jen
socialisté tak horlivě a přátelsky řečnili na sjezdu
volnomyšlenkářů, kteří přece nevěru činí — zá
lešitostí zcela veřejn.u? Zkrátka volní myslitelé
pletou se Bocialistům do bezbožeckého kšeftu, za
čali odlazovati rndému štábu ty, kteří si kupovali
protináboženské brožuťy v krámu radém. A proto
pajednou pokřik: „Soudrusi, vždyt my jšme v pří
čině náboženství něčím jiným než volní myslitelé !*
K takovému prohlášení pudí nemilá konkurence.
Pokad by byli soudrasi dále přesvědčeni, že „je
to jedno“, potud by kase socialistické abývalo
příjmů. Tedy uspoň na oko — jiný program.

Kdo má pravdu? Jak známo,spojaje se
soc. demokracie ráda s národ. sociály k boji „kul
turaízu“ proti „bydře klerikalismu“ a pro vyšší
vzdělanost lidu. A jak ti spojenci sami v kulturní
ušlechtilosti postoupili, o tom zase tyto dva do
klady. „Právo lidu“ 5. t. m. píše o straně národ.
sociální: „Zí.ra bude konána po druhé zemská
doplňovací volba .. . Při této volbě o mandát
uchází se. národní dělník Choc, jeden z hlavních
představitelů strany, která jest atělesnéním poli
tické bezzásadoosti, demagogie, nepoctivosti. Strana
tato špinavostí svou brozí otravit všechen veřejný
život v českém národě. Jest to strana zrádců věcí
dělnické, strana stávkokazů, strana, ve ktró uvě
domělý dělník v bojích jak hospodářských tak po
litických má nejarputnějšího nepřítele « . . Osobní
útoky, nadávky, lhaní, na cti utrhání staly se u
bich (u vůdců oár. soc.) pravidelnou zbraní a když
i tyto nekalé prostředky adály se býti jejich ne
počestnosti slabými, přímé fyaické násilí povýšeno
národními dělníky za hlavní důvod politického zá
pasa.“ — „České Slovo“ zase týž den píše o
„Práva lidu“ : „Orgán nekontrolovaných sběratelů
na raněné a věsněné je radostí celý bez sebe. Až
dosud měli malou dušičku, protože vzdor sbírkám
na raněné, vzdor výpalnému od pivovarů, vzdor
desetitisícovým subveneím obobodní a živnostenské
komory, městské rady, české spořitelny a ostat
ních na dělnickou výstavu (svého času ve prospěch
„Práva lida“ pak věnovaných), vzdor tučné ioserci
židovsko-némeckých fabrikantů, vzdor službičkám
České spořitelně při známém ranu prokázaným —
jedinému jejich dennímu orgánu vedlo se špatně.
Slušnější stoupenci odhazovali jej pro surovost
tonu ... Člověk by myslel, že budou zticha,
(v „Právu lidu“), jakmile se přesvědčí o dare
báctví svých pomluvo podpoře strany národně
sociální. .. Námzdá se, že těmi kapsáři stali
so během doby soudruzi a volba Vejvarova to
znova potvrzpje. Jdete-li kolem mladočeské vo
lební kanceláře, vidíte tam samého sociálního de
mokrata“.

XII. výroční valná hromada Jednoty
českoslov. ředitelů kůru, kapelníků, varha
níků a majitelů hudebních škol pořádánabude
v úterý, dne 14, července £. r. v Praze, v zase
dací sípi Umělecké Besedy. Pořad: I. V 9 hodin
dopol. poradní schůze výboru. II. Ve 3 hod. odpol.
sahájeví vazné hromady. 1. Formality. 3. Zprávy
činovníků: jednatele, pokladníka a referentů sekcí
a) řiditelů kůra, b) kapelniků, c) majitelů hud. škol,
) učitelů zpěvu a hudby na s:ředních školách a
e) odboru kondičního. 3. Revise knib a účtů, po

n Správa revisní komise. 4. Změna stanov. 5.úvrhy výboru (se schůze dopolední). 6. Přijímání
nových členů. 7. Volby. 8. Stanovení místa valné
hromady. 9. Volsé návrhy. — Těm, kdo o hudbu
církevní se zajímají, vítáno bude, že při jedné vý
lose súčastviti se mohou cyriliského sjezdu, při
pojeného letos k naší valné bromadě, ve dnech
16, 16. a 17. července. Produkce hudební budou
v opst.kém chrámu v Emausfeh, v kollegiátním
chrámu na Král Vyšehradě a v basilice amíchov
ská. K přednáškám pozváni vynikající pracoraíei
zČech i z Moravy. MístnostiUměleckéBesedy

ppjotové i (s Ferdinsedovy třídy Pere

V.elařský kurs praktický pořádáI český
spolek pro zvelebu včelařství, sahradoictví a chovu
hospodář:kóého zvířectva ve dnech 15. až 18. čer

vence £. r. v místaostech zem. atř. hosp. školy
v Chradimi. Pofad: Ve středu dne 15. července
od 2 do 4 hodin odpůldne: 1. Zahájení korsa 2.
Význam a důležitost včelařetví. 3. Problídka a
výklad různých soustav úlů a nářadí včelařského.
Dne 16. července od 9 do 11 bod:n dop.: 1. Výklad
a rozebrání díla včelího. Ž. O vlastnostech různých
drahů včel a které z nich u nás ku pěstování nej
lépe ae hodí. Odpůldn: od 2 do 4 hodin: 3 Pře
klá.ání včel do úlů dziersonekého. 4. Připojování
královny včelám osiřelým 5. Výklad vnitřalho za
řízení pozorovacího úlu. Dne 17. července od 9 do
11 hodin dopoledne: L.Zhotovování slaměných desek
na úly. 2. Sbíjení rámků nu rača'm stroji. Od
poledne od 2 do 4 uodin: 3. Zhotovování umělých
mezistén na račním stroji 4. Vyláční meduv me
dometu a vyváření vosku v paraím 'tavidle. Dnu
18. července od 9 do 11 hodin dopol.: 1 Zužitko
vání medu v domácnosti. 2. Udilení vysvědčení ú
častníkům, kteří se zkoušce ze včelaření podrobí.
Vstup do kursu je volný. Účaa: bojná jest žádoucí,
O abytování účastníků bude postaráno. Přihlášky
účastníků přijímá předsednictvo spolku.

Závažný posudek vynikajícího učence
o kulturní úrovní pokrokového studentstva.
Akademická mládež pokroková, aby dokázala vyšší
kolturní vyspělost, taží se jako při pusvícenské
muzice. Kope a buší do dveří posluchárny, kde se
její rozumnější kellegové učí, provozuje krajní né
silí na katolických studentech, krvaví svými obušky
hlavy — a tak zachraňuje pokrvka „akademickou
svoboda“. Kdyby tak řádil čeledín, byl by zavřen
ihned do kriminálu a pak by ho hospodář nechtěl
přijmouti ani k obstarávání němé tváře. Pokrokoví
rváči však chtějí svojí aprostotou a neurvalostí
dokazovati, že 8e co nejlépe hodí za vůdce —
tvorů r.zumných, vlastního národa, Bohopusté ní
silnosti páchali tací mladíci ve Vídni, ošpruku,
Št. Hradci. Kulturou t+kovou nakažení byli i stu
denti v Praze. Proto není věra diru, že slovutaý
český učenec dr. Alb. Bráf, který považnje oni
versitu za stánek vód a nikoli za místo k prová
dění pěstního práva, rozhodl se, že úřadu rektor
ského nepřijme, Napsal dosavadnímu rektora dra.
Gollovi list, z něhož citujeme:

„Úmysl nepřijmouti úřadu rektorského cho
vám 'sž déle. Utvrdil jsem se v ném zvláště na
podzim r. 1905, když naše studentstvo — asi
těchže směrů a stran, jejichž přívrženci v nedáv
ných dnech z podnětu vzešlého na cizí universitě
nerozpakovali se na obranu domněle ohrožené aka- :
demické svobody zoásilňovati soudruhy své ku
práci ochotné — tehdy samo atrojilo hlačué vý
stupy na ulici, v posluchárně, tisku i v sbromáždě
ních, provolávajíc hanba a vyslovajíc opovržení
akademickému učiteli, jenž se vzácnou hloubkou
a ušlechtilou nepodjatostí přesvě.Čení svá si tvořil,
takto utvořená neohroženě vyznával a díla veliké
vědecké hodnoty nám zůstavil ...

I tak stalo se zvykem, akademické hodno
stáře a řídící sbory universitní aš takměr pobá
něd na soud stadentstva pro rozhodnutí neb čin
nosti jejich, jednotlivé profesory i pro jejich pře
svědčení vědecká, politická a jiná. Potupná osvěd
čení se usnášejí proti těm, kdož nejsou ochotař
plouti s časovými proudy různých veřejných mínění
a zápal opravců brodí se v podezřívání pohoutek ...
Neschásit našemu akademickému životu svoboda,
ale pořádek a duch mušné sebckázně, bez níš

Řecka akademická svoboda stárá se neplodným.eslen...
Jsemť ve věku, kde názory jeou ustáleny a

moje jsou ode dávna ustáleny tak, že ce namnose
rozcházejí 8 těmi, jež panají u valné části stu-
dentetva, aspoň v té části, jež mívá vrch ve bluč-
ných jeho hromadách, ba rozcházejí se i spře
svědčeními jisté části akademického učitelstva.
Jsem zejména, byť nyní jen měrou skrovnější, také
politicky Činným a tím Časem zavázán veřejně.
osvědčiti nízory své. Docela jistě bych byl Bt
prosto nevděčným, protože nepodajným živlem na
proti jakémukoliv „poháněníkupřednř, kterót na
proti profesoratvu studentetvu doporoučí nedávno
vydané agitační heslo.

Za těch okolností by v růzaých příhodách,
Jež se náhle dostavují, aniž se dají předvidati,
vzejíti mohly vítané podněty k obvy lým hlučným
výstupům na újma spořádaných poměrů a kli
práce ma universitě,

«. + Od letpanují mesi mnou sužší oboj
mého poaluchačstva, i bývalého a dávno bývalého,

stdečné styky, svláště pokud m o odborneepráci, poradu a porzbusení. Z úzkého kruha
nebodlám jiš pro zbytek svého života na univer
eltě vystvupiti.“

Věra mužné, statečné to rozhodnatí.v době,
kdy se klan akademickým nádilníkůmkašdý, kdo
ni chce zachovati renomé člověka „pokrokového“
a kdy i mužové rozvášní zelozají před fana'ismem
a safatými pěstmi rošitejů kultary do sklepa.



Do) rick
exulantech m
pravdy. Pro samý pláč nad exulanty, kteří v ci

sbusil právě kat-lický lid v Čechách od častých

P vojsk protestantských, mezi mímě protivlastní krvi bojovali i čeští bratři. Historie pově
děla, jaké nechutné a prudké sváry panovaly mezi
evavgolickými vybnancí sa hranicemi, jak se daly
mám'ti i osvícené hlavy evapgelictva vyboštěného
střeštěnými „proroctvími“ Drabíkovými atd. Nyní
pak se dovídáme, jsk se exulanti dobrovolně a
ochotně v cizině poněmčovali. Poslední číslo „Ča
dopisu českého musea na př. sděloje: „Oba ka
zatelé berlínětí, L'berda i Schulz, dbali pečlivě o
němčinu. Liberda zavedl r. 1799 ranní německé
kázaní v českém kostele, vysvětliv královské pruské
kanceláři, že se takto i Čechové mohou naučiti
němčině, takže církev česká v badoucnu, kdyby
nenalezla českého kasatele, mohla by přijmonti
německého. Král Bedřich Vilém odměnil jej za
jeho horlivost ročním ;řídavkem 120 tolarů. Také
Sehulz dbal horlivě o to, aby Čechové se naučili
němčině; vám je v domě svém jazyku tomu vy
učoval. Mimo to povolala sí exulantská obec česká
jiš >. 1794 JiHho Petrmanoe s H lie do Berlína,
aby dítky vyučovel němčině“

Cyrillský sjezd pořádá „Obecná Jednota
Cyrillská“ s „Diecósní Jednotou Královéhradecku“
dne 15. a 16. července v Praze. Na sjezdu pro
mlaví velice důležité řeči odborníci Jan Ev. Zelinka,

D. Orel, B. bt A. Mó'ser, Em. Paukner, A.Wůasch a F. Šubrt.

Školský obzor.
Zápis do I., JI., IIT.a IV. třídy českého

dívšího gymnasia s právem veřejnosti na
Král. Vinobradech, Korunní tř. č. 4. konáse
po prázdninách dne 16.a 17. září. Zápis do dvou
roční o'chodní školy při českém dívčím gymnasiu
koná se:rovněž dne 16. a 17. září. Veškeré dutasy
ochotně zodpoví ředitelství.

Jest ve Francii škola beznáboženská?
Nikoli, ta je protináboženská. Z praktických vé
domostí tem žák málo pocbytí, zato však se lije
do jebo hlavy fanatická zášť proti náboženství
iným proudem. Sám vládní „Tempa“ potvrzuje,

Jak jsou dětí fanatisovány proti dachovenstva,
církvi a jejímu učení. Rozumní rodiče několikrát
podali proti takovému řádění protest vládě, ale ta
je ignorovala. Mládeži odpouštějí se lebcei hrubší
poklesky, ale běda žákům, kteří by 8e třebas po
tichu pomodlili, pokřižovali « podobným způsobem

| „urazili“ majestátní autoritu rudýchučitelů| Veliký

počet rodičů brání se stále energičtěji proti taové výchově, leč „svobodomyelná“ vláda obrací
Be proti nim. Nedávno podala sněmovně uávrb,
jímž určují se tresty těm rodičům, kteří by dále
„imařili“ osvětovou (!) činnost učitelstva. Minister
stvo chce mocí zlomiti organisovaný odpor rodičů.
Děti tedy úpí v zajetí štváčů, jimž dovoluje vláda
tyranisovati katolictvo, aby ti učitelé navzájem
zase ochotněji nesli otrocké jbo, jímž je vláda
v ohledu materielním. Ovšem že zednářská knuta
sa takových okolností brzy se roztřepe a právo,
svoboda zvítězí brzy. .

Pravda o požadavku sedmileté návětě
vy školní. Záminku k největším štvanicím proti
českým katolíkům berou si chytře volní myslitelé
z požadavku — dolnorakouských rolnikův. A čeho
chtěli dosíci ti rolníci? Vědí, že úlevami dosavad
ními ubírá se velikému počtu dětí stejně 1 rok.
Němečtí venkované chtěli, aby se na venkově v
7. škol. roce nedávala žádná úleva, zato však aby
osmý rok odpadl; jako náhrada za odpadšíškolní
rok mají se spojiti s obecnou školou hospodářská
škola pokračovací na způsob školy nedělní a školy
zimní. Nejedná se tudíž o snížení vzdělání, ale o

raktickon úpravu a doplnění kultury mládeže.
edmiletá návštěva zavedena i v jiných vyspělých

státech: ve Virtembersku, Francii, Norvéžska a
Švédsko i v některých kantonech švýcarských.
V samotné Anglii doceia platila do nedávna ná

(větěva tříleté.
Stále se hlásá, že se má v nynější demo

„kratické době vyjíti vetříc pošadavkům lidovým.
Nule, co chce vlastně lid? V Čechách, kde ná
vštěva školní jest nejpilnější, užívalo r. 1906 z
5490 škol celých 4744 škol úlevy, asice úplně 491 a
a jednotlivě 4263. Mluví tu také pokuty. V roce
1907 zaplaceno v našem království sa vynechané ná
větěvy škol pa pokutách 49.678 K. Pokuty tyto
seplatila však pouse zámožnější třída. Chudina si
to odseděla s to ve 24.284 případech !| Nevykou

ených trestů nadto sůetalo ještě 8879 případů.Češi zaplatili pokut 37. 958 K, Němci 11.726 K).
nďto tedy ať třídy velikými sumami vydržované

jsou naplněny anebo uf 30 zavrou. Jestliže sedí
v létě v posledních třídách pouse 5 šáků (někdy
Jen tři), pak to vybísí k vážné úvaze. Mnobý ho
spodář raději zaplatí pokutu, jen aby mu synek
mobl vypomoci v hospodářství.

Tyto svísele se tedy nenapraví štvanicemi
proti -čes kato kteří omoho návrhu na
sněmu „ ale střís úvabou o drsné mlu
vě člalic;še nynějšístav v pořádkunení,žekřičí
po nápravě, (to musí uzmsti i největší pokrokář.

hodiným štva
ním a lbaním, že katolíci chtějí snížiti úroveň
vzdělanosti. -Zatím jest jisto aspoň tolik, še se
surovění mládeže docela akademické nemají na
prosto ns. svědomí katolíci. Zde snižují úroveň
kultury lidé zcela jioí.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Prof. M.

MorawskiL.J.: V u jezera Genevského. Vsdě
Javací knihovby katolické sv. 45., seš. 2. Za 50
ba!, — Křesťenaká škola. Casopis pro šíření idef
náboženských v českém Školství. Roč. VII, č. 13.
Řídí V.Špaček. Spřílohou „Obrana“ pravdy křest.
ve veřejném životě. Vychasí dvakrát měsíčně za
roč. předpl. 7 K. — Přílohou Křesť. školy jest
také „Bodioné vychování.“ List pro šíření zásad
dobrého vychovácí. Řídí Jonef Šaner z Augen
burgu. Vychárí jedaou za měsíc za roč. předpi.
2 K Ročník II. čis. 6.—Rádce duchovní. Časo
pis kněžetva českoalovánského. Roč. XV., čís. 7.
a 8. Řídí Frt. Vaněček. Vychází měsíčně za roč.
předpl. 8 K. — Český jinoch. Časopis pro dospě
lejší mládež. Řídí V. Můller. Roč. XIII, čís. 7.—
10. Vychází 10krát ročně za 1 K. — Příslušníci.
Sebraných spisů B Brodského sv. XI., seš. 141.—
146. po 30 bal. — VI. Pittnerová: Na pensi v
sámku. Ludmily, ebírky zábavné četby pro lid,
roč. X., č. 3. Předplatné na Ludmila na celý rok
220 K (6 avazků) — Rajská zahrádka. Časopis
pro mládež. Řídí V. Špaček. Roč. 17., seš. 9. a
10 Roč. předpl. 160 K. — Zábavy večerní. Roč.
29, čís. 3: Otče náš. Dle románu J. Kaisrové vy
pravuje Vesecký. Cena 1 K.

Z nakladatelství R. Promberg'a v Olo
mouci. J. Sumín: Spása. Román. Sv. II Moravsko
slezské kroniky ročník 19. Předplatné celéhoroč
níku o 6 avazcích 3 K — Kazatel. Homiletický
čtvrtletník. R-č. 15., čís. 3. Ročaí předplatné 7
K. Řídí katech. F. Jirásko v N. Městě n. M.

Nákladem J. Otty v Praze. MUDr.Duch.
Panýrek: Lékaři a traviči z říše rostlinné. Seš
1.—6. po 24 bal. České knihovny zábavy a pou
čení, kterou vydává Ústřední apolek českých pro
feasorů, seš. 163. až 158 — Dr. 0. Polák: Pa
preky roentgenovy v lékafatví. Lidových rozprav
lékařských čís. 80. sa 45 bal. V čísle 81. pojed
pává dr R. Fibich o zkřiveninách páteře zvláště
u dětí. Za 50 bal. — Pařížátí Mobykáni. Román
Al. Dumass Přeložil dr. J. Sterzinger. Obrazové
knihovny Světozora seš. 27.—29., po 30 hal. —
Ant. Stašek: Na rozhraní. Román. Seš. 26.—29.
po 32 hal.

Z nakladatelství J. R. Vilímkav Praze.
K. Tůma: Garibaldi. Knihovny historické a kul
turníseš. 26.—29,po 48 hal.—Oldř.Kostelecký:
Boblinky. Č. 9. Vilímkovy hnmoristické knibovny
sešit A1. za 30 bal. — Dr. K. Maye: Old Sure
hand. Coatopisný román. Seš. 6. a 6 po 32 hal.
—Vilímkův kalendář studentstva českého, morav.
a Blezského. S přílohou: Latinská slovesa v abe
cedním pořádku. Na školní rok 1908-9. Roč. IV.
Řídí prof. J. Bradáč. Cena 1-20 K. — Vilímkův
kalendář Malého čtenáře na rok 1908-09. Roč. 18.
Sestavil F. Procházka,

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Vychází v 10 čís. do roka za předplatné
660 K. Roč. VI., čís. 6. a 8. Nákladem R. Ruppa
v Pelbřimově.

Serafinské květy. Časopis terciářů česko
alovanských. Řídí P. Jan Rabringer. Roč.VII, čís.
9. Předplácí se na rok s kalendářem „Sv. Franti
šek“ u administrace v Olomouci 2:40 K.

Causeriey frangaises. Besedníkfrancouz
ský, zábavný i poučaý. K prospěchu škol i samo
uků řídí a vydává Jos Kubía, prof. v Jičíně.
Vychátí měsíčně vyjma prázdnisy. Roč. VÍ, č. 7.
—10. Stojí ročně 3 K.

Obzor. Zábavně poučný měsíčník. Řídí VI.
Šťastný. Ročalk 31., seš. 6. Roč. předl. 4 K při

jm „p ladatolsy benediktinské knihtiskárnyv Brně.

Ze žápisků phil. stud. Filipa Kořínka.M. A. Šimáčka sebraných spisů. seš. 23.—42. po
92 bal., svazek VII. a VIII. Nákladem grafcké
společnosti Unie v Praze.

Vědecký socialismus Marxův a budoucí
společnost. Napsal dr. Methoděj Kubíček. Otisk

: „cký 1906—1908. Nákladem vlastním. Za
Jazyková otázka chebská. Otiskčlánků

z Právníckých rozhledů, které sepsali dr. L. Va
lenta a dr.V.Kassnda,advokátivPrase. Kolbovny
„Právnických rozhledů“ čís. 7. Za BO hal.

Hlasy Svatohostýmské. Měsíčníklidový.
Roč. IV., čís. 3. Redakce a administrace na 8v.
Hostýně na Moravě. Roční předpl. 1 K.

SS. Eucharistia. Orgán spolku kněží kia
nějících se nejev. Svátosti Oltářní. Roč. XIII., čís.
5.—7. Vychází každého měsíce. Zodp. red
K. Sojka. Nákladem spolku kněží klanějících se
pejsv. Svátosti Olt. Věšecky zásilky časopisů Be
týkajícípřijímáJan Blokša,em.farářv Olomonci.

Osvěty, listů pro rozhled vumění, vědě a
politice, redakc! V. Vlčka, vydán svazek sedmý

roč. 38. Obsah: Dr. F. Harlas: Naše letošní ju

bilejnívýra — F. Oupěka: Svoji k svému.MDr. J. Uzel: Cesta do Východof Indie a pobyt
v Bombeji. — F. Vykoukal: Jan Kvíčala. — J.
Vrchlický: Dubům Rožmberského rybníka. — J.
Božek: Prameny k dějinám selského lidu v Čechách.
J. Holeček: Vojna. — J. Žemla: Den 8. listopadu
1620 — Atd... . Roční předpl. 1440 K u ad
ministrace na Král. Vinohradech.

Ve alužbách královny. Věstníkmarián
ských družin Českých. Re:akce Tovaryšatva Ježí

B“ RočI, čís.2. Předplatnénacelý
rok 150 K,

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Surové pokusy v Prostějově pří kato

lické slavnosti. Tentokrát ae sdružili rudí
s Červenobílými v dojemné shodě v práci za
„vyšší kultura.“ Chtěli jabilejní katolicko-ná
rodní slavnost hanáckou všemi možnými pro

valo, o tom tento zajímavý dokament 39. čísla
„Stráže na Hané“: „Našema radi .álnímu za
kročení jest co dókovat, že venkov se z ohrotm
né většiny nesáčastnil, ba i mnohé fary úplně
igoorovali oslavu a bály se jíti do Prostějova,
hlavnč když doslecbli, še bez četníků a vojáků
se to neobejde. Prostějov se zacboval dobře...
Kd bychom nebyli rázně zakročili, bylo by 86

rádo ukázalo velice macho ně a paniček...Zakř.kli jsme v čas... Mátento ctihodný
dochovní pastýř (farář Dostál) jen počsivé 0
chrané c. k. hejtmaoství co děkovati, že byl
ochráněn notného výprasku . . . Nebýti četní
kův a dragoanů, nebyl by se ani P. Kača ani
P.Dostál-Lutinov dostal do akciového pivovara.“

Zajímavé doznání, jak se přála českým
katolíkům svoboda! Již před slavností šířeny
byly na odstrašení po venkově správy, že po
teče krev, že budou pod koně házeny pamy,
jen aby se báli katolíci do Prostějova přijiti.
A také při průvodu v Petrské ici byly pud
koně banderistů vrbávy třaskaviny; oa oáměstí
pak policie při výbuchu satkla rudého předáka
Garšla, s nímž ihned sepsán protokol. Rozamí
se, že ihned několik ssudrahů přihlásilo se
k svědectví, že Gerši! pachazolem není. (Přípo
míná to anekdotu v cikáaovi. Když byl před
veden svědek, tvrdící, še viděl cikána krást,
nabízel cikán, že přivede deset svědků, kteří
bo krásti neviděli.)

Nabanderisty pokřikováno: „Vyhovada|“
Od protivníků se všech stran sehuauých volá
no proti katolíkům: „Hanba jim !" Mezi pove
denými učedalky křičel tak i professor reálky
Fridrich. Na „protiklerikálním“ táboru křičel
dav při zmlace o pořadatelích katolické slav
nosti: „Oběsití Hlava srusitl“ Nár. sociálové
patrně už zapomněli, co dostali krvavých ran
o své veřejné schůzi v Prostějově od radých.
— Docela žádáno na c. k. okres. hejtuiunovi,
aby zakázal tu slavnost katolickou, která měla
sloužiti oslavé nejen papeže, ale i císaře.

A po všem tom ještě farizeové se horší,
že na ochrana katolického průvoda bylo povo
láno vojsko a četnictvo. Vždyť dobře vědí, že
tak se masilo státi k vůli scbladoutí pokrokové
„Svobodomyslnosti.“ Brno jest nám důkazem,
co všecko sveřepí násiloíci dovedou protí la
tolictvu podviknouti, nezdržuje-li jejich bar
barskou ruku ozbrojená moc od krvavých činů.

Nevyléčitelní komedianti. Sociální de
mokraté bouřili celých 14 daí proti vládě. Dr
Adler promlavil v rozpočtové debatě velice
radikálně.„Užtoho mámedosta teď zahájíme
boj na odetrauění této nepřátelské vlády.“ Tak
to znělo ze všech úst sociálně-demokratických.
Ba dokonce soudruzi podali dva pilné návrby
a v řadách stoupenců tajil se dech nad tím,
co přijde. Ale když 26. června došlo k hlaso
vání o rospočto ve III. čtení, obrátila se vláda na
sociální d-mokraty. A ti, kteří do posledaího
okamžiku metali blesky proti Korytowskému
aBeckovi, hlasovali vesele pro vládu. Sociální
demokraté povstali pro piloost třetího čtení
sa boařlivého smíchu celé sněmovny a ministrů.
C. k. sociální demokraté v herecké póze za
brají si na oposičníky, ale 8 vládou Sí roz
umějí dobře.

Seelalistický rotormátor zkažené by
rokracie. Radý agitátor J. Veverka z Blovio
znásilnil žákyni II. tř. měšť. školy v Blovicich,
Barbora Kekovon, která s hanby nad zkašeným
mládím vrhla se pod vlak. Ona dívka byla
žačkou velice pilnou a pořádno«. V poslední
době však na ní bylo pozorovati sádaměivost,
tak še konečně seznáno, co Se etalo. Veverka
v Blovicích dnoe 12. května 1907 drsně napa
dal křesťanskéhořečajka,tapil klerikály jen coš!

Barbarství v Litomyšli. Natoo ještě
k předešlézprávě něco dodati. Radíi červeno
bílí přímo rafnoraně se starali, aby byla ka
tolická schůze znemožněna, Městem prochásely
patroly mladíčků; na místě frokventovaném,
na Podsíoi, obstoupili našeho řečníka P. Vo



Ďavku, vybrožajíce mu násilím. Naši lidé pro
cbázeti musili atředem řvoucího davu. Teprve
četníci zmírnili poněkud vztek našich protiv

„níků. Mozi přednáškou dostavil ce zkrvácený,
již obvázaný místní vůdce mládeže Al. Petrus,
který, ač značně ztrátou krve sesláblý, pro
mlavil několik elov a přečetl výhrůžný dopis,
který nedávno poštou dostal. Vyhrožovalo se
mo vněm násilím, budesli v další organisaci
naší pokračovati. — Rodí v den Božího Těla
si uspořádali trocprůvod, vedouce na něj malé
děti. Vedli dě:i místo do kostela do bospody,
když viděli, že trucprůvodem jim není možno
slavnost církevní překazití. — Kde se jedná o
potrestání bližního, o záštiplné dráždění, tem
vyvinojí rudí horlivost až příliš horečnou.
Jinak jest tomu, mají-li bližnímu věčím po
moci.Pěkná vyšší koltura|

rovného ovda
přijmedo učení
na celé za pitření —

Jos. Kieslich,
pozlaoovačství v Hradci Král.

Konkurs.
Obeoní úřad v Bukovině zadá

-offertním řízením

SarDu
jednotřídní školní budovy,

Oferty zapečetěné a 1 K kolkem opatřené
přijímají se včetné do 19. července 1908 do 12.

u polední ; na později došlé offerty sřetel bránnebude.

V plány, rozpočty a podmínky stav. lze na
hlédnouti u tamějšího úřada obecního.

V Bukovině, dne 3. července 3908.

J. Kvasnička,

ELD
(hrámové svíce

foskové "G svíčky a obět.před
dleliturgických před- měty pro místa pout

pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové = Přobené, obrázky o
(ceresinuvé) svíce prochrámové

Tustry,
svíce kostelní ste

arinové,

velikonoční svice

kal krůpěFryUk
též krášlené s be- | zápalkový drát,
ránkemvelikonočním, zvíce obětní "©

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

avi ke křtu, polovoskové,
" jakož i veškeré do oboru

B A ZE poměneáleddekrku
a případnými nápisy,

uchovním zejvětší speci
elní závod:

„MONOPOL“
akciovásvíčkárna a voskárna

w Bladé Boleslavi.
Vyznameonánona výstavách:

date oadyeVOB zá Fařiž1005, uatá
Aplomjčestnéhouznání *Vidod%000, nat močatis

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Yyrobkyvšestr. nanané,Voorikya osmníkysdarm a fraako

Čís. 74.725/08.
VIÍ.

Vylláška,
Zemský výbor království Českého zadá

ofertním řízením na dobu od 1. ledna do
81. prosince 1909 různé potřeby pro zemské
úřední budovy č. p. 6, 7, 8, 11—16, 176,
259, 302 a 518—III w Praze, pak pro zem
ské ústavy totiž: porodinec a nalozinea,
ústav pro choromyslné a donncovací pra
covou v Praze, kolonii prašského ústavu
pro choromyslné v Bohnicích, ústavy pro
oboromyslné v Kosmonosích, Dobřanech,
Horních Beřkovicích a Opořanech, polep
Šovnu v Opatovicích n. L., donucovací pra
covnu v Pardobicích a polopšovnu v Krá
llkách.

Ofertní řízení má zabrnovati dodávky
dříví k pálení, sukna, plátna a jiných
tkaniu, výrobků provaznických, potřeb ča
Jonnických a obuvníckých, vyrobků voskář
ských a mydlářských, Jihu, potroleje a
oleje různých drahů, lučebnin a potřeblé
kařských, slámy ložní, pak jiných různých
potřeb, konečně potravin, zejména počiva,
masa, mléka a másla, zboží koloniálního,
osta a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich druh a jakost
jsou podrobně udány ve zvláštním výkaze,
ve kterém přibližné množství celoroční po
třeby každého ústavu zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz, jakož i ustanovení zem
ského výboru ze dne 5. července 1907 čís.
73.360 týkající se zadávání dodávek hmot
pro ústavy zemské vůbec potřebných a ob

každý dodavatel z předu podrobiti se musí,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v ob
vyklých hodinách úředních v podacím pro
tokolu výboru zemského království Českého
a úředních místnostech ředitelství (správy)
každého z řečených ústavů a byly zároveň
dodány všem obchodním a průmyslovým
komorám v království Českém.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž
jde, ucházeti se mohou též družstva men
ších živnostníků, zejména těch, kteří dle
řádu živnostenského k výrobějsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno jest
právo vcházeti se o dodávky pro jistý ústav
anebo pro více, po případě pro všechny
ústavy, jest mu však spokojiti se také s tím,
svěří-li se mu dodávky, o něž se ucházel,
jen částečně.

K ofertám nutno použíti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež i u ředitelství
(správy) každého z dotčených ústavů bez
platně obdržeti lze.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
čes. zemské pokladny v Praze. Oferty pak,
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy,
pokud třeba též vzorky,teré se nevracejí,
opatřené, buďtež podány:

[ pokud se týče dodávek, jichž vzorky

obchodní a Živnostenské komory jako ukna,
plátna a jiných tkanin, výrobků provaznio
kých, potřeb čalounických a obuvnických,
výrobků voskářských a mydlářských, lihu,
petroleje a oleje různých druhů, sody, potřeb
lékařských, jakož i různých jiných potřeb
(výkazu potřeby pol. 4. až 99.) do 28, der
vence 1908 (12. hod. polední);

II. pokud se týče potravin jako pečiva,
masa, mléka. másla, zboží koloniálního, octa,
piva, vajec, dále pak jiných potřeb zejména
dříví, slámy a hřebenů [výkazu potřeby pol.
1, 2. 3, 100 až 131) do 25. srpna
(iž. hod. polední) u výboru zemského krá
lovství Českého.

L výboru.zemskéhonds Čeléh

V Praze, dne 25. června 1908.p
Li

Paliny
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2 3 Palmy ketovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10-15 zl. 3, 4-65 zl.

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—uměleckýsárod —

pro MAlU

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 nt., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohalému fi
guralnímu provedení a

sice t se belemým
rámy, sílémi vsasením.

Veške-: roepočty, skiszy 1 odborná rada besplatně, beze
všízáraznostl ku definitivní objednávce.

SBE" Nosčetnájvefejná iZpisemná:pochvalnáoznání, <
Založeno roku 1836.

"AraTATAVAVA-pav

22RNRACL

ETA

MKOEI>EE Ávavaravava'7č

C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

R kancelář
8 už. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré -předběžné práce jak teobnické,
tak právní vyřisojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,

Zápisné 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.ši
Nový. toho druhu jediný,
ryse Osský a hře fan závod

8 gramofony,
toilet. potřebami,

hračkami a po
hlednimi lístky

MILKAMALIROVA,Praha-Vll., 902,
nároží Bělského tř. a Rudolfovy u'. u výstavy.

MG"Hoopomoňtezávod tentonavštívit. U

Velkývýběr. —Levné, povné ceny.
+

r



Doporučujeme
m Kolin
NOU

Prmí daký katodoký zárodne Vídní

FrantišekŘuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
:korouhví (balda:
| chinů), nebes a
b ,

i spolkových prapo
„rů; na požádání
„obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd
Vídeň,

> VH 0., Kaiser
/ Wiraese5., vedle La

„ zaritského chrámo
| Páně.

< Na ukáskuzasílá

“ -se vše franpo.CP
K sv. biřmování

|

nejlepšídárky
| ,r 6.

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Prodej ae zárukou.

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, 8 i80
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

KY. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sderms a franko. Zástupci na všech místech
ble dání

e novinky

Bohatý výbir vzorků moderních
druhůna oblsky a asvrohníkyzašlu na požádánífrankoknahlédnutí.C II

Volodůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé,
Jan planěk, čís.19n.,rob
Kopviktské ul., vyučený paslř spe
clelné ma kostelní náčené, dovoluie

+ doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně praco
raných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance,kalichy, cibora,

py, avícny, kaditelnice, kropen
kv, patenky, nádob y at d., vše
v přesném alohu církerním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

inteuci o jem ©ohni slatá a stříbří. Na pošádání hotové

práce Du ukáska, rospočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějůcho.Sám kostelům úleva v placeni. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
fobky bezcenné. Vše posllám jiš posvěcené.

VÍ

Praha-l,o!. |

Nejlevnější a nejyhusnější

dětskévozíky V
4 M a a

Navštivenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy Biskupská
Jos. Ježek,| | | Enihiiskárna
v Hradci Králové. Hradci Králové.

Žádejte cenníky. né

Nojdstoj, diska. konsinň
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby ;sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, křížových eest atd. dokonale a elohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
e ploým zřetelem oa původní sloh. Krásné umě
lecké sochy nově. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Mírné ceny a solidnost závodu dosvěd
čují četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámeů a zasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zreadel
a uměleckých výrobků.
= Závod založen 1891. ——
OCO000000000000000

Spod, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradol Králové,
2 (proti Grandhotelu) .::

zárokujevklady4',/, 6" až 54
Záruka K 656.190'67.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 28. břesna 1907

Jednotou zálošen opětně revidována.

Ublí bornoslezgké la. re velkém

4"

korku!
KÁKÁŘÁÁŘÍ

Veledůstojnému duchovenstyu
doporučoje se uctivá

Jos. Mikulec
| odborná díloa pro veškeré práce

u kostelní a poslacovačatví ss
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. (45,
(dříve Praha II čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelon, soab, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Špocielní čistění zašlých maleb,

Odborné porady. nákresy a rozpočty se
ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporudení za provedené práce
k volnému nahlédnatí.FOLIO

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma ducho
venatvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k. opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

(nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zbotoruji úplně bezplatně a
k ústoímo jednání dostavím ge na požádání taktéž

bez nároku Da cestovné.
Mnoho pochvalných uzsání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v I'ardabicích.

OP*>Závod založen r. 1898, "p

RAKA KX
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o kvinkvenálky
(dle Ord. listu ©.8., str. 88

dostati Jse 1kus za 3hal. —50 kastza1K
wbiskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

XGEDX ED XEBI XCEI X KBDM

žJan HorákJ
soúkenník X

šv Rychnověnad Kněžnou
zasílá na požádání vždy X

dle roční salsony kollekci
nejnovějšíchdruhů pravých

"“ vlněných látek 5
CD své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

$ v zemských. $Cetná uzmámí zvláště z kruhů vele-.
X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo ryze křesťanského závodu za
debu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malsu objednávku na
zkoušku.

Volojemnélátky na talávy.
cex80bú Téžna oplátkybezzvýšenícen!

XG0BXG0DXG0BXG0B XG0



Z konsistofe přišel komisař, a rychtář babinský

před komisařem musel potvrditi, še všechno jestjdná lež a Tománka nacen odprositi. Rychtář
vše: s očerněním a konsistoře žaloval Tománka
u soudu v Naměstově, který odmítl svědectví far
níků, odmítl protokolované výpovědi rychtářo:y
před komisaří s odsoudil Tománka na 14 dní do
věsení a 100 K pokuty. Tak spravedlnosti dána
pouta. A biskup Parvy na domluva podžupana a
slušného Tománka konečně přesadil, aby žido
madaroni měli volné pole k svým rejdům.

Bankret šída J. Spltze v Plznizpů
sobi; poprask v obchodních kruzích židovských.
A cedivno. Klenotník Bpitz nasekal přes 2 mi.liony
dluhů, kdežto skutečného jmění jeho jest kolem
700000 K. Ale přes svoje obchodní nadání ocitl
se ve slepé uličce, nevěda kudy kam; aproto, aby
nemusel před úřady účtovat, náhle zemřel. Obcho
doval oa velko; na př. byl také nejméné pětkráte
na život pojištěn a pojistky dával do zástavy
svým méně důvěřivým věřitelům. A aby obchod
jeho táhl, byl nositelem důstojnického kříže tu
reckého osmanského řádu, perských řádů Iva a
slunce III. a IV. třídy, perských medailil slunce
a lva, srbského Takova řádu a důstojnického kříže
ruského řádu Stanislavova. Soc. demokrati a pokro
káři mají tu čistého bratra; ale ti o Děm ani mubk.
Zde by měli spíše co prát, a ne stále jen u Drosda.

Zase úidovoký velkokapitál. Před
několika dny konala se ve Vídni valná hromada
rakouského Lloydu, důležitého činitele v rakou
ském zámořském dopravnictví, a jejž i stát účinně
podporuje. Předsedal komerční rada Sioger, debaty
se účastnili akcionáři Friedman, Stern, Kind a
Sioger. Do správní rady Llojdu zvolen český
pražský žid Leon Bondy, jehož volbu jako Čecha(!)
některé listy s jásotem provázely. Generálním ře
ditelem rakouskóbo Lloydu jest Fraukfurter. Jak
vidět, nese rakouský Lloyd cejch židovský.

Náreda. Šlechotná paní AnnaŠedivá, vdova
starostovi českobrodském, v Praze ma Malé

Straně semřevší, odkárala dobročinným a národ
ním účelům přes 40.000 K.

Obrovský požár. Bleskemsepálenybyly
petrolejové doly u Boryslavi v Haliči. Oelé pe
trolejové doliště podobalo se plamennému moři.
Plameny až 200 m vysoko šlebající, strašlivý žár
a otravné plyny při tom se tvořící znesnadňovaly
omezení požáru. Hořící nafta (petrolej) rozlóvala
se po okolí, obrožujíc blízké vesnice. Vybázením
příkopů požár omezen, ale přes to 6 dolů, obsa
hujících na 1500 cisteren naftových, vyhořelo.

Kuřím městem jest Petalama v Kali
foraji. Čítá přes 6000 obyvatelů, ale všichni, až
na uěkolik řemeslníků, zabývají se pěstováním
drůbeže. Kašdý rok se tu vylíhne na milion kuřat
a vyveze se do celé Ameriky přes 120 milionů
kusů vajec. Majitel největší drůbetárny má 7000
alepic a vydělá si ročně čistých 24000 korua.
Čistý zisk z jedné alepice páčí se průměrně ročně
na 4—5 korun. Bylo ovšem třeba dlouholeté práce
a mnoho kapitálo, než obyvatelstvo v Petalumě
po různých nezdařených pokusech dopracovalo 8e
k racionelnímu a ovšem i výnosnému chovu drů
beže. Nyní poušívá Be i všech vymožeností vědy
Město Petaluma slyne blabobytem i spořádaností,
Cizinci se mu však vyhýbají pro nesnesitelné kdá
kání slepic s kokrhání kohoutů. Domácí obyva
telstvo mu však už navyklo — slyší v něm hadba
svomivých dolarů.

Po čem poznámořádnou obec. Správu
obce a vlastnosti občanstva poznáme na první po
hled po zevnějšku vesnice neb města. Kde jsou
cesty náležitě srovnány, štěrkovány, příkopy pro
bloubeny a čisty, stromovím obroubeny; kde lávky
a můstky přes potoky a příkopy jsou v náležitém
pořádku na každém vhodném a potřebném místě;
kde ploty jsou bezvadné a ponejvíce dobře oše
třované ploty živé vronbl zabrady i návrší; kde
domky vesměs pěkně obíleny, na návsí řádné
studné neb vodovody s dobrou pitnou vodou, na
domech bleskosvody, škola jak zámeček, kostel
nádherný, chorobinec a nemocnice, fara jako klicka
úhledná, na každé bodově tabulka pojišťovací spo
lečnosti proti ohni, málo bospod, zato však ná
kopní a prodejní drušstvo, mlékárna, skladiště
obilí, hasičský sbor dobře vedený, pěkné zahrádky
kvítím osázené, plno pestrých květů za okay 8na
všeob stranách slyšeti blahol národních plsní: tem
je správa obce dobrá, tam bydlí šlechetní lidé,
am sídlí spokojenost, sbožnost a blafenost. Kdo
pověří, at se přesvědčí.

Jak sklídíme obllí za mepohody.
Postavme obilí do panáků v podobě košele a při
kryjme ze deště stříškou z rohože slaměné zho
tovenou (stačí mnohdy pořádný došek). Jakmile
slance se ukáže, stříšky sejmou se a panáky ro
zastaví tak, sby větřík mohl je profukovat s osušit.
Slaměných roboší v simě si může každý hospodář
ahotoviti bez nákladu, kolik potřebuje.

Rada sadařům. Nasadí-li strom velmi
madho ovoce, pak jsou plody malé, neúhledné,
médě cenné. Vadu takovou Ise snadno odstraniti,

U ovoce protrbáme. Kde totit na větvici visípříliš mnoho plodů, tam měnší, zakralejší se 0

pstrně otrbají před obou zrání a ponechají se

-„gpállením,devílíme úbledajeh -plodů. dobře -pra

dejných. Kde třeba, nesapomeňme na přiměřenou
oporu větví ovocem obtížených.

Ce s padavkami“ Vkaždépadavcejest
nějaký čerr. Sebereme-li je a upotřebíme v do
mácnosti, zničíme hmys. Ž toho plyne, te je ne
rozumem nesbírati opadlé ovoce a to tím více,
anoťt z padavek lze vyráběti ocet, ovocné sava
řenioy, anebo alespoů dobytku za krmivo se hodí.
Denně tedy z rána a k večeru padavky sbírejme
a sušitkujme.

Jak zacházet! s vibkým obllím. Za
vlhké povětrnosti třeba sklizené obtlí ihned vymlá
titi, neboť zplesniví a ztuchne, zůstane-li ve stobu.
Zrno takové pak není prodejné a za osivo také
se nedoporučuje. Zrní vymlácené rozhodí 86 na
sýpce hodně na široko a pak denně ge prohasoje.
Neškodí, přimíchá-i se prachu z dřevěného uhlí,
kterýš za 2—3 neděle mlýnkem se vyfouká. Také
nebašené vápno žíravé, v koších na sýpce roze
stavené, podporuje sušení vlhkého obilí. Na me
trickou krychli prostoru se tu počítá 1 kg vápna.
vápno rozpadne se v prach, jež dá se pak do
kompostu. Za pěkné pohody sýpka co nejvíc 86
větrá.

Máme při bouři topit? Mnozídomní
vají se, če aa bouře není radno topiti. Posoro
váním však zjištěno, že kouř du výše vystupující
tvoří bezpečný vybíječ pro napjetí elektřiny vzdušné
a statistika tento názor potvrzuje. Kdešto z tisíce
kostelů bleskem poškozeno 6-3, komíny tovární
jenom 03 byly zasaženy. Z toho plyne, že topení
sa bouře není tak nebezpečným, jak se domní
-úme, naopak dým z komínu vystapující může
budova před bleskem ochrániti, zmírňujíc napjetí
ku sjetí blesku potřebné.

Uposornění v příčině stěhování do
Ameriky. Dle sdělení c. E. ministeris vnitra
jsou podmínky k vystěhování do brasilských států
Paraná a Rio Grande de Sul jako dříve velmi ne
přiznivy a evropští dělníci průmysloví a řemesl
níci, právě tak jako zemědělští dělníci nemají vy
hlídky, še tam najdou živobytí, zvláště proto, že
ceny všech denních potřeb jsou nepoměrně vysoké
(o 509, až 5009, vyšší než v Evropě). V státech
Goyaz a Matto Grosso činí nedostatek všech vý
hodných a laciných komanikačních cest, jakož i
vládnoncí tam nejistota osoby a majetku semi pro
usídlení vystěhovalců nespůsobilou. Pokud jde o
stát Rio de Janeiro, jest čtvrtina jeho země nízko
položena a periodickým povodním na pospas vy
dáza, která pro bahenní zimnici zde vládnoucí a
jiné nakažlivé nemoci nebodí se pro evropské vy
stěhovalce.

Technologické průmyslové museum
(ústav pre zvelebování šivmosti) obchodní
a živnostenské komory v Praze pořádati bude v
době od 10. srpna do 12. září mistrovský kurs
knibařský s následojícím pregramem: odborné
kreslení; výklady o slozích a dekoračních techni
kách; praktické práce knihařské, z nichž uvádí
me: hotovení různých vazeb papírových, plátěných
a košených, zlacení hřbetů a desek knižních, mo
saikové práce, zlacení aciselování ořízek, barvení
a moření kůže, mramorování ořízek, hotovení škro
bových papírů. Hlavní zřetel věnován budo ex
taktol, technickyi umělecky správně provedené
vazbě knihy. Školné obnáší 80 korun, nemejetní
jsou zpravidla od placení školného osvobození. Do
karsu mohou býti přijati mistři a pomocníci ve
stáří od 22—46 roků. Obledně stipendií odkazují
se nemejetní uchazeči us příslušné obchodní a
živnost. komery, okresní výbory a městské rady,
jež jednak stipendia byla zřídila, jednak jsou 0
chotna od případu k případu podporu udíleti. V té
příčině ochotno jest museum podati bližší vysvět
lení. Přiblášky ke kursu dějí se listy přiblašnými,
které vydává technologické museum k ústní neb
písemné žádosti. Žádosti za osvobození od škol
ného a přibléšky do kursu přijímá technologické
průmyslové museum v Praze (Purkyňova ul. č.6.)
do 30. července.

(Zaaláno.)

Pozvání

k řádné valné schůzí
ústředního svazu katol spolků diecése
královéhradecké v neděli 19. července
1908 o 9. hod. dop. vsále Adalbertina.

Pořad:

L Zahájení ooběuo.
n. 5 vy fankcionátů.IU. Volby nového výboru.
IV. Volné návrhy.

Za ústřední ovas dicoósní v Hradci Králové, 10. čer
wenad 1908

Dr. Fr. Reyl, Fr. Jutkl,
předseda. jednate).

Pospámka. Žádáme anašeš věnokysdrušené
jedaoty, aby během měsíce Července uspořádaly po
radní schůze za příčinou účasti na katolickém ajesdě

jdéle do konoe července saslaly vyplněný
dotasník o účasti„přímo příprovnému konitáta v Prase.Zejména účast pří manifestačním průvodu Prahou je
šádonoí. Doufáme, še uvědomělé saše šiky katolické

v Prazea

(Zasláno).
Koma s p. t. pánů ú'astníků pastorální komís

rence v Kokos omylem raměnén byl bílý doštník sa
černý, nechť laskavé obrát
, o věobrátí se na děkánskýúřad

V pavilonu pro zařízení bytů ua Jublelnívýstavě v Praze, vedle výstuvil kaple vystavoje
firma

František Jirouš v Slatinanech

gothický oltář dubový,
který jest levně na prodej. Sochy možno vyměniti.

Mešní vína.
Nejdůstojnější Biskupské komaistorium

v Bradel Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a sasílám v soudkách od 25
litrů výše:
Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné I. druh 88 hal.,

II. drah 80 hal. sa 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpolci,

c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v Čechách.

Dražba
v obecní

zastavámně Xrálovéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude
— v sobotu dne 25. července 1908 —

od 9. bod. ranní
do 13. hod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůstávající s klenotů, hodicek, řetízků zla
tých, stříbrných atd., rovněž i se šatetva,

"prádla a rozličných druhů látek, obuvi, kol,
šicích strojů atd., které

de konce května 1908 propadly.
Veškeré do dražby propadlé zástavy lze mej

by de čtvrtka před dražbou buďto zároi aneb vyplatřti. Po čtrnáct dní před dr:

M
účtoje se dražební poplatek mimo ú

sice 2 balóře z jedné kornny.

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.

V du, že byse všechnyadslavyne j,
odbýváse dražbanováv sobotu1. srpna 108.

Za sprárního odboruSana
v E se A : 2
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í úředně koncessovaný závod elektrotechnický

systémprof. Zengra v Hradci Králové.
* x | S viceletou zárukou zařizuje a zkouší (E Jiříkovatřída254. diříkovatřída24. | x x |

' Zařizování aloktr.světla, telefonů atelografů. —Dynama. —Motory. —Voškoréoloktr. potřebyna skladě. :

m , a»——————>
p“ ě vvělo! Jediný závod tohoja na českémvě vyšlo < severovýchodě,

Všemrodičům, VengataBone, || Arnošt Dvořák
" bandagist

kterým,sáleží na mravní a vlastenecké w Hradoi Král., vedle krajského soudu.
výchově dcer, vřele doporučujeme

2bě Densionát 4?

oisaře Františka Josefa I.

Nabojišti=
Královéhradeckém.

Odporučuje vlas'ní výrobu a
sksad veškerých druhů bendáží,

"| jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy, suspensoria, put

Básně. čochy a obínadla pro krečové

v Hradci Králové. Cena 80 h, poštou 85 h. kkřivanépáteře přímidlapro

(Bližšíviz v částitextové.) " proepěeomnět K vodních le„právy se vyřizujírychlea
Na skladě

Poštou zasílá se nenápadně,
stačí udati druh a míru.

Závod založen roku 1888.

Vyspamenán zlatou medailí.

u Východočeského knihkupectví

B. E. TOLMANA
- VHradci Králové. =

Rospodyůská Škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy

ve anole obecné přípravného v ání, vadělaly seretickyi praktickytab, jk ft toho třebs ke s rávě
doménová vůbec a rolnické zvláště. Aby škola v
tému účehu vyhovovala, musí míti v zátadě povahu ia
ternáto, kdež vykonávají se vedle theoretického učení
veškeré práce v domácnosti a hospodářství obvyklé.

Theoretická osnova učebná obrthuje: mravosku,

jasyk český, počty, naaka o vychování, chovavířat hor
opodářských, mlěkařství, domácí hospodářsuví, příradopopisapřírodozpyt, země- 2 dějeple, zdravovědu, a
tická cvičení provádějí se ve všem, co 8 dom postí sou
visí: vaření, uklízení, praní a žehlení, ženské ruční
práce atd.

Nový, 32. školní rok počne dne 10. září 1908.
Přihlášky choranek přijímajíse stále Za celé za

opatření platí se měsíčně 36 K, ákolného60 K za rok.
Veškeré bližší vysvětlení ochotně zašle ředitele :

ství školy.

Betty KozáKozáková,

jest aby dívky, na vší

H. Srdínko,
předseda koratoria.

thěřěběěřěbtětětiěbřřřběbětětiět

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady

A440
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny,
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna

“
ni
i
i

břhhěěbětřěběěěitětE
Akciovýkapitál K 4,000.000-— Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
+ devis, valut atd. Výměna kuponů. :

Založeno roku 1868.

Majitel: Poliášckédrněstvotiskové v Eradel Králové, —Vydavatela zodpovědnýredaktor AntonínPoshmen. —Tiskembisk. kníhtiskárnyv Hrade! Král.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna

U
m | Záložní úvěrní ústav |

Ě v Hradoi Králové. i
č - 4

Vl ady napoklad.poukázky4 odednevloženído dnevybrání.

Stayvkladů koneemčervna X 17,009.10060.

feletonč. 9, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.



OBNOVA
V Hradci Králové, dne 10. července 1908., Obmerevodí v dědekvdoledne. | Ročník XIV.kPředplatné na čtvrt roku 2 Ago h

Číslo 28. > Mapdloreku Sk — k

Utrpení českého rolnictva.

Osobní přítel Husův, aprávce husitské
efrkve mistr Rokycana, napsal poválce husitské,
kdy šlechta kališná provedla „reformaci“ zkon
fiskováním duchoveoských statků, o zpupnosti
a brabivosti rytířstva a pánů: „Těžká břemena
zkládajíce, roboty zamyšlají, pomoci rozličné,
vozby dání k stavení: a vše svežte, chlapi!
Pánt jest přikázal! Dajte po úroku, dajte
z robůvl A tof jsou zamyslili, tak elyšeti na
ně, aby z každého robu sedlák z krávy groš
dal.. . Opět: dajte králi berní, po polu (pc
lovici) úročí a pánu po celém. A zlí páni, ne
věrní! A běda bude duši, nastojte! Nébrž kdo
tuto pýchu těmto pánům mosf zjedoati! I se
dlácil Kdo kolby, tanec, freje, kdo kvasy jich
a hodování, kdo na to nakládá? Sedláci, nebo
žátka, vše musí nésti. On nebožátko pojí chleba
suchého a napí se vody a pánu daj, ať hoduje|

I aby, toho Bůh nechal bez pomsty? Aba, oikoli
Podobně peal vrstevník Rokycanův Cbel

čický, jemuž se hoosil kšeft, jaký šlechta hu
sitská pod záminkou reformace provedla. Pro
stomyslným, upřímně zbožným stoupencům
Chelčického zprotivila se praktickáreformace
husitská do té míry, že houfněpo válce hu
sitské tvořili oddělené náboženské společnosti,
davše tak vznik jednotě českobratrské. Chel
čický hřímal do svědomí „reformovaného“ pan
stva: „Aniž odpuštěno bude pánůma vladařům
nehodným, ježto sedláky své tepouce hanějí,
chlapy, výry, psy je nasývajíce, u vězení sá
zejí, aby vždy jim bezednáhrdla plnili...
Neslnší na vás (páni) lidi cbodé své dráti a
bezpráví jim činiti robotami, pomůckami při
myšlenými a jinými břemenyjich tisknouti,“

Co se to tedy jen dělo se stavem rolni
ckým v „svobodomyslné“ a „reformované“ době
husitské? Věru málokterý trest by byl pří
padnější pro moderní velebite.e doby husitské,
jsko dáti jim okusit aspoň desátý díl té „svo
body“, pod jakou úpěl tehdy český rolník.
Pěkná svobodomyslná doba, v níž dány na race
českých rolníků, kteří přece tvořili jádro ná
roda, pouta otrocká.

A hledíme-li k povaze hnatí hositekého,
k pohnutkám přečetných sištných chamtivců,
kteří pod lákavým heslem reformace pro sebe

přímo nesiydaté brabali a jiné ojařemovali,nesmíme se konečnému výsledku náboženského
a sociálního převratu pranic diviti.

<“ V době předhusitské byl český sedlák
mužem svobodným, hmotné jeho postavení bylo
lepší než za časo nynějšího, kdy pozemková

daň a Dp hkérní předlaženítolik stav rolnický tíží. Kmetové (čeští sedláci) byli od nej
| starších dob svobodní. Jejich majetek byl evo

bodný a dědičný. Pouze vojenští zajatci (kteří
8e mohli ostatně vykoupiti) anebo proviniloi
byli stižení odnětím svobody. Později přiči
něním sv. Vojtěcha, sv. Václava a pozdějších
českých panovníků stala 60 ještě uápravaa to
tak, že nesvobodnými sůstali nadále toliko po
trestaní provinilci anebo ti, kteří se vsdali
ové svobody dobrovolně, vstoupivše sa: jistou
nábradu k někomu v poměr služebný.

Když se vyvinul v Čecháchtak jako v 80u
sedních státech stav šlechtický, ta rolofci

imo platy práce, jimiš bylipovinníknížetia zemi, sačali odváděti jisté dávky přírodní a
práce vykonávati i šlechtickým pánům statku,
na němě měli svůj majetek; zato pošívali 6e
dláci ochrany šlechtické proti škůdcům. Když

"mastalo v Čechách právo zákapní, ta sedláci
usasení právem tím nebyli již dědičnými ná
jemci pozemků,ale majiteli zákupními; koupili
od pánů sa jistý plat čili „úrok“ pozemky, jež
mohli sase prodávati. Účastníci práva zákap

"ího byli zbaveni všech povinností a břemen
státních i semské roboty. Zato však povinní
byli svým pánům pololetně „úročiti“, t. j. dá
vati jistý počet buď hotových peněz, anebo
také obilí, slepic, vajec, másla atp. Dávány
páném příležitostně mimo obvyklé dávky různé

„pocty“, které již byly značnějším břemenem.
Ještě horší bylo, že pánům propůjčeny na máu
ských statcích patrimoniální (vrchnostenské)
soudy nad rolníky. Přes to ovšem sedláci ne
volníky nedyli, poněvadž jejich poměr k šlechtě
zakládal se na svobodné vzájemné úmluvě.
Sami sedláci chápali se všemi deseti práva zá
kupoího, jímž uuikali z podračí královských
úřadů a které jim zabezpečovalo pro přítom
nost aspoň značný zisk. Leč sociálním rozvojem
toho drabu st,upala zvolna moc šlechty, která
brzy chtěla zkoušeti právo silnějšího nad slabším.
Šlechta počala si vlastniti větší práva nad rol
pictvem; za rozháraných časů před vládou
Karla IV. šlechtické útisky se množily. Leč
Otec vlasti dovedl na dlouhou dobu šlechtické
panovačné choutky zkrotiti. Zlomiti moc šlechty
naráz bylo tehdy holou nemožností. Moc mc
narchova byla proti dobám nynějším vůči
šlechtě velice skrovná. Šlechta před Karlovou
dobou chtěla viděti v panovníkovi jen prvního
šlechtice mezi sobě rovnými; chtěla-li centrální
vláda zajistiti si spolupůsobení šlechty, masila
často hráti úlohu prosebníka, různé úslahy
šlechtě za její služby konati atd. Nu př. Jan
Lucemburský ocitl se v plné finanční závislosti
Da šlechtě, jíž dovoloval největší přebmaty za

n že ma půjčovala na jeho dobrodružství penize.
Karel nastoupil trůn v době nejvýš kri

tické a přece se mu podařilo panský pych na
úsdě držeti. Zlepšiv své finance a vyplativ za
stavené královské statky, stal se samostat
nějším. Šlechta snažila se obmeziti svobodu
volného stěhování stava rolnického, leč Karel
zabezpečil rolníkům právo vyprodati se a na
jiné místo se přestěhovati, třeba že právem
zákupním sedlák byl více závislý na bohatém
šlechtici než na králi. Hrdelní pravomoc snažil
se Karel vyhraditi pro sebe. Při obvyklém udí
lení práv a svobod šlechticům vymiňoval si
Karel, že poddaní mohou se odvolati od roz
sudku soudu vrchnostenského k soudu králov
skému. R. 1356 také zakročením Karla IV. byl
na sněmo vydán zákon, kterým bylo utvrzeno
právo poddaných, poháněti pány a vladyky na
zemský soud. Šlechta lekala se rostonol moci
královské a proto poslouchala, když byla po
háněna k soudu královskému, jemuž dle mož
nosti sám panovník předsedal. Karel docela za
sedával k zvláštnímu sondu veřejně ve vratech
svého paláce na hradě Prašském, kam se
k němu utíkali ubošáci, kteří téžko jinde spra
vedlivého zastání nalezli. Dělal vše, co za da
ných poměrů činiti pro spravedlnost mohl.
Udržoval se vzácnou | prozíravostí sociální
rovnováhu, zvelebil vlastním důvtipem zname
nitě semědělství. A tak v jeho věku dařilo se
stavu roloickému dobře. Sedlák měl svoje po
vinnosti, ale i značná práva. Selských hromad
lekali se šlechtici úzkostlivě, Povinnosti rol
níků nebyly veliké; v době, kdy vůbec nebylo
stálého vojska, kdy Karel mnoho bojů odvrátil
obratnou svojí diplomacií, nemusil býti rolník
vyssáván militarismem, jak se nyní děje. Zá
možnost rolnického stava rychlým krokem
stoupala.

Tehdy ovšem obrovský díl pozemků če
ských náležel i duchovenstvu. Na statcích du
chovenských přijal též rolník právem sákop
ním povinnosti ke kněžské vrchoosti. Z histo

ooh pramenůvysvítávšak, že zde rolníkůmdařilo se lépe než pod mocí pánů světských,
že sedláci rádi přebíhali ze statků šlechty na
panství duchovenská. Kněžstvo bájilo svá rol
níky [řed spupností světských vělmožůa proto
uvalovalo na bebe velikou nenávist člechty,
která chtěla opanovati všecko.

Co nastane, až bude porušena jakž takč
udržovaná rovnováha sociální za Váelava IV?
Co učiní pánové ti, kteří docela vlastního krále
dvakrát drželi v zajetí, s českým rolnictvem,
ně jejich moockoofiskací jmění dauchovenského
snačně vzroste? O tom měl uvažovati Has,
když dával na jovo touhu, aby jmění dacho
venské bylo sebráno a uby kázně církovní ojali

se volmoši. Kdo viděl v příčině kovývoje sspoňí dva kroky před sebe, mohl

uhbodnouti,co se stane, až statky duchovenstva
se rozeberou. Kdo měl mnoho pozemků, měl
v Čechách i velikou sociální a politickou moc.
Dachovenstvo při své bohatosti představovalo
znamenitoa sociální a politickou protiváha
vůči zpupné šlechtě. Co se stane po převratu,
až z kněžstva učinění bodou žebráci? Kdo statky
dachovenské uchvátí? Budou to opravdu jenom
lidé chudí? A kdo so zastane pak rolníků, je
stliže statky shrábne výhradně Šlechta a tím
svoji moc zvelebí? Prospěje v ohledu sociálním
převrat či lépe klidný vývoj? Místo lesklých
a prázdných besel mélo se pilně přemýšleti
tímto směrem. (Dokonč.)

Dopis z Prahy.
Pronájem historické památky. Pravé rog

horlení zmocní se člověka, jenž poměry n8
Staroměstské radnici sleduje, velice často nad
usnášeními, která od působnosti proslavené
rady v městě Kocoarkově nemnoho 8e liší, ba
moohdy je i předstihují. Kaupodobným náleží
téš úžas veřejnosti vzbozojící usnesení městské
rady pražské, aby loaského roka obnovou do
končený kostel sv, Martina ve zdi pronajat byl
anglikánské církvi v Praze k účelům bohoaslu
žebným. Takového překvapení zajisté nikdo
neočekával, tím pak méně všichni, jimž starc
bylé památky pražské nejsou nijakou vetaší,
se kterou by Staroměstská radnice mohla ob
chodovati. Když s velkým rámasem hlásanou
myšleoka husitského mosea uskatečniti nelze
pro nedostatek památek, není přece snad pc
třebí, aby kostel byl okamžitě pronajímán
anglikánské olrkvi, která se pak z něho do
dobledných dob vůbec ani nevystěhuje. Kostel
av. Martina ve zdi na Starém Městě pražském,
do něhož jest nyní z Ferdinandovy třídy u
volněnvstap, byl původoč katolickým. Za zmatků
husitských zmocnili se ho hasité a podávali
v něm pod obojí způsobou. Později stal se chrám
opětně katolickým a byl zrašen císařem
Josefem II. Chrám byl nyní obnoven, moseum
hositské askntečniti nelze — což nemohl by
býti opětně zužitkován k účelům katolických
bohoslužeb?

Obyvatelstva pražského ohromnou počet
ností přibývá, v místecb, kde chrám stojí,
vznikly řady hastě olidněných domů a nic
nestaví se v cestu askotečnění této myšlenky,
která by u všech, kdož česky v Praze cítí,
došla zajisté nadšeného souhlasu. V době
celého minalého půlstoletí obnovila rada měst
ská příliš málo chrámů, v nicbž by se konaly
služby Boží. Tahanice s chrámem sv. Václava
na Zderaze jsou skutečně tak nekonečné, že.
v době dohledné nelze mysliti na askutečnění
bohoslužeb v něm. Přimlouváme se vřele za
obnova katolického kdysi kostele av. Martina
ve zdi, najdou 86 zajisté četní dobrodinci, kteří
k účelu tak velkého výsnamu přispějí a tím.
získají si záslab velikých, Praze pak nového
chrámu.

To, 00 byM oo nájem chrámu sv. Martinave zdi, obyvatelstvo pražské zajisté rádo oželí.
* +“

Fond VelkéPrahy. Ještě nešli sbor obec
ních starších schválil připojení obce Střešovic,
Bráníka a jiných předměstských obcí ku Praze,
upozornili jsme, še smutné výsledky připojo
vací akce jistě jednou se dostaví a těžce po
stihnou obyvatelstvo pražské, ježto nemůže

řece z připojování bezvýznamných obcí, jako
feon na příklad Střešovice, Praze vzejíti ta
prosto žádný prospěch. naje
plnouměrouse vyplnily. Je to zásluhou radalč.

o Bě
honího kompromisu, „prelskoa neobypoškozujícího, že v poslední schůzí obe

zastupitelstva pražského z čista jasna objevil
Se na programu návrh, abyPraha sřídile fond,
s něhož byly by hrašeny výdaje a náklady,

porsavší z připojování předměstí ku Praze.úvrh veškerým právem vyvolal u obecenstva,
zasedací síně platoího, veliké

překvapení, ba sděšení.,



Vdobě, kdy obec pražské tone v dluzích,
kdy nejsou opstřeny prostředky k dokončení
aesanace, kdy Praha k malé své slávě postrádá
tnimo jiné i vody pitné, zřísovati desetimilíonový

fond, jest prosbě, nejmírněji řečeno, věcí nadmíru povážlivoo. Tedy nová břemena, nové dluhy
a potíže Mnanění má přinésti Praze připojování
předměstských vesnic? Tohoto překvapení za
jisté nikdo neočekával, tím méně pak poplat
nictvo pražské, daněmi a dávkami postižené.

A k čemo, ptejme se, bude potřebí tak
-obromného kapitálu, k čemu třeba učiniti tak
nemírný nový d'ub, a obec pražskou ke sto

mionovým dlobům dále ještě zařezati? Dlevyjádření starosty draK Groše, jenš ve echůzi
byl nucen ujati 8e slova, má nový fond, jemuž
dáno již v denním tisku pražském i jméno
„Fond Velké Prahy“, sloužiti k tomu, aby z
něho byly hrazeny nejen různé potřeby připo
Jovaných předměstí, jako kanalisace, dlašby,
komonikace, nýbrž ikoupě posemků, dílem v ro
kou jednotlivců, dílem v majetku připojovaných
obcí jsoucích, k účelům Velké Prahy. Zdá ee
nám, že se vždycky, když jde o velké finanční
podniky pražské, panstvo na Staroměstské rad
nici dopouští chyby, a také v tomto případě
jde se s bubnem nu vrabce. Což není ani
prosíravějším mužům na Staroměstské radnici
jasno, že podobná taktika, s jakon ovádí se
obromný fond do veřejnosti, jest vyvrcholením
nepraktičnosti, nepolitiky a osadnéhbo přímo

B Jest přecesamozřejmo,žejakmileylo vysloveno z úst Starostových slovo koupě
posemků v obcích předměstských, že pozemky tyto
okamžitě stouply v ceně nad veškero očeká
vání, ba slušnost. Což obci pražské podařilo
še získati kdy nějakého většího komplexu s ú
spěchem? Nikterak! Vzpomeňme jenom, 8 jak
neobyčejnou chytrostí byla zakoupena restau
race s občanskou plovárnou mezi Akademií
hraběte Straky a novým mostem Svatoplaka
Čecha. Napředbyl sbudovánmost a teprvepotom
se kupovaly poremky na levém vltavském břehu —
sa dvoj cemu! Pozemků bylo třeba, proto
se zakoupily — jak obyčejně bývá — na dlab.

Všem, kdož a oboí prašskou dobře emý
člejí a na radnici zasedají, proto otevřeně a
přímo prohlašojemo: Fond: VelkéPrahy hned
v začátelch jest pochybením. Obtíší obecní fi
Bance, rozmnoží dluby a na nekopečnom řadu
let bude břemenem obyvatelstvu pražskému.
Když připojování předměstí má důsledky tak
neblahé, pak nechť děje se s větší opatrností,
s větší prozíravostí, s odkladem, až bude možno
prováděti je k oboustrannému prospěchu jak
Prahy tak obcí připojovaných. Do té doby
nechť se vyčká, otázky tyto podrobně studují
a až bodou sevrabně ováženy, že věci povedou
k oboustrapnému prospěchu, pak nechť se te
prve stane tak závažné usnesení, za něž zod
povědnost nemůže přece před obyvatelstvem
pražským, ba před celou českou veřejností
převzíti ledakdos.

Třeba ovšem dološiti, že když se přichází
do sboru obecních starších s návrhem takového
dosahu, nutno, aby byl aspoň ve stručných
rysech nastínén i program, jak fond podobný
epravovati, kdo správou jeho bude pověřen a
kdo sa ni bade odpovídati.

Dopis z Ameriky.
Boj kapitálu s prací. Příčiny stěhování

s Ameriky. Poslední mne došlé číslo Obnovy
oznamuje, še „Amerika už neláká — že totiž
téměř dvakráte tolik lidí Ameriku opouští
proti těm, kteří sem přijíždějí“. Na posouzení
tohoto zjevu nutno znáti poměry. Předně je tu
6ama vláda, která, chlíc ohromné číslo přistě
hovalectví omeziti, klade mu v cestu různé
překážky. Proti přistěhovalectvu bojují též
zdejší velmi mocné „Trade Uniona“, dělnické
koalice, jimž ovšem dělníci přistěhovalí jsou
nemilou konkorencí. Přes to však statisíce
bruuly se sem ze zámoří. Leč v dobách po
sledních Be poněkud situace obrátila. Jindy
parníky do přístavů amerických plující vylo
dovaly tu ohromné spousty lidstva, nazpět
vracejíce se poloprásdné, nyní poloprázdné
přijíždějí a přeplněné Ameriku opouštějí. Co
toho příčinou? :

etošní volby jsko každé zdejší volby

jsou bojem„práce proti kapitálu. A letos zdáee, že kapitál do toboto boje vypravuje všechny
svoje reservy. To bude boj na život a na smrt.
Zdá ge, že nikdy nebyl kapitál tak rozhodnat
znemožnit zvolení stran sťojících na straně
dělnictva, jako letos. Co jiného byla ta oměle
nástrojená a ve vhodoý čas přivolaná krise
únanční, než seslabiti dělniétvo a ukázati po
Jitice, jak siloým činitelem v blahu země je
—kopitél. Říká se zde, že kapitál může při
voditi krlsi, kdy se mu uúzdáza dobré, a še
to pravdou, viděti s toho, že při Každých vol

(presidenta a vlády) je zlo v zemi, ne
Jbsrává se práce, dělníci jsou pouštění v ce

lých zástapech, veškeren obchod a průmysl
« zemi se sastavůje. Proč doštavoje se taková

krise všdy v periodách, právě před volbami,
proč na př. letos po tek nebývalé prosperitě

krise přirozená, ješ by nastala následkem špat

oje bospodářekých poměrů, nebylo by v tomnic sábadného. Ale obodí-li jako na objedná
nou po úrodném létě, po době, kdy ceny stou
pojí na měřítko prosperitní, kdy na objednávky
musí se čekat po týdoy, než pro nával sakázek
možno je vyříditi, ta je před námi něco, co
8e nám musí sdáti záhadným.

Tyto finanění paniky opakovaly se však
jiš častokráte, takže lidé jich vědy každou
volbou již očekávají. Velcí finančních byli si
tim i letos jisti, že krise nadejde a — ne
mýlili se.

Ovšem náš farmář, ač následky taktéž
těžce nese, přec není daleko tak jí poškozev,
jako dělník, který žije, sbych se tak vyjádřil,
ode dne ke dni, spolehaje na svůj pravidelný
výdělek. Několikaměsíční nezaměstnanost jej
dovede zničit, zvláště v amerických centrech
průmyslových, kde potřeby životní jsou dosti
drahé. Mezi těmi sástopy vracejících se z Ame
riky jistě jsto, snad bez výjimky, neviděli aui
jedocho zemědělce. Ať dělníka nebo hospodáře.

A proč tedy v době této, kdy touží se do
nedostatku zemědělských sil pracovních, nevě
nují se nezaměstnaní obora tomoto? — Totéž
jako v Čechách. Msda dělníka zemědělského
jest v Americe 200—300 doll. ročně. Dělník
zaměstnaný v průmyslovém závodě dostává
nejméně 2 doll. až 5 doll. denně. Tudíž asi

tent ji poměr jako v Čechách. A také tytéž následky. A ač práce v průmysiových všech od
větvích snad těžší než na farmě (ač na ame
rických farmách pracaje se v pilných dobách
„parou“), přec továrnímu dělníkovi na farmě
nikdy „nevoni“. Zase jako v Čechách,

Byl bych pokládal za zbytečno o věci té
se tak široce rozepisovati, kdyby redakoe Ob
novy mne svou poznámkou na konci mého do
pisa ve 22. čísle nebyla nepřímo vysvala
(£. j. proč, kdyš blahobytu lze se domoci ame
rickému farmáři, lid tak houfně do staré vlasti
se vrací).

* +*

Jak se v Americeupravuje domácnost. V po
sledním čísle „Šťastného domova“ četl jsem
zmínku o „americkém skládacím nábytko“ a
pod dojmem článku toho pokračaji — —

Vzpomínám, jak kdysi ve Vídni obdivo
val jsem se v jakési slévárně meidliogské dosti
velikóma kostelu zcela ze železa gestrojenému,
jejž, na zkoušku sestavený, dělníci právě ro
zebírali a připravovali k odeslání kamsi prý
do Orientu.

Vzpomínám, jak tehdy byl jsem udiven.
Does už se tomu nedivím pranic.

V Americe téměř všechno, ©o vůbec
možno, hotoví se v továrnách tím způsobem,
aby každý neodborník sám doma si předmět
ten mobl k své potřebě upravit. Ne nadarmo
říká se, že Amerika je rozkládací a skládací,
a předmět, kterého snad se tu nejvíc potřebnje,
je „Šroub“. Ani jinak není možno; je to notný
následek zdejších poměrů. Zde není řemeslníků
jako v Evropě. Zvláště ne oa venkově. Nelze,
když potřebujete nábytek, stroj, Šaty, vůz,
kamna atd., zavolati si řemeslníka a jema vy
světliti, co si přejete, a dáti mu vše na starost;

dámy (I), není strojníků, není truhlářů, není
hodinářů, vše obstarávají továrny nebo tak
zvané „mail order house“, které zasypávají
vás svými nabídkami. Vy jen vyplníte po
drobně objedoací blankety a dle toho zašlou
vám potřebný předmět s přiloženým přesným
návodem, dle něhož každý si vše „dá dobro
mady“ sám. Příčinou tohoto zasílacího způsobu
jest také trochu zdejší zasílací sazba želez
niční. Poplatky vyměřají se nejen dle váhy,
ale i dle toho, jakou opatrnost od zřízenců že
lezničních ten neb onen předmět vyžaduje a
jak mnoho místa ve voze proň nutno. Na př.
nejlaciněji Ilse zaeflati těžké massivní před
měty ze železa, naproti tomu úplně sestavená
skříň na šaty jde dlesazby 4kráte vyšší, nož
na př. železné roory. Tatáž ale skříň na Šaty,
zašle-li se rozložená, jde dle sazby více než 0
100*/, nižší. K tomu přimyslete si ty ohromné
mnohdy vzdálenosti, ješ mnohé zásilce jest vy
konati, a pak tu „rozkládací“ Ameriku pocho

píte. Zde totiž staví se továrny přímo„uhrmene". Kde json veliké lesy, místo aby dříví
káceli a do příslušných továren posílali, zřídí
továrny přímo na místě a odtud posílá se věc
již hotová. Na základě toho jsou pro různé to
vároí výrobky různá střediska, z nichž celá
Amerika je zásobována. Veškeren téměř ná
bytek pro celou Amerika vyrábí se v Michi
gana; Otícago je známo jako zásobárna sme
rická masem, uzeným sbožím, oděvem. New
York dodává doutolky, Washington, Minesota
dřlrí a materiál stavební, Ohio lelésné pro
dakty atd. .

Jak k smíchu je obrázek „Stastaého Do
tnova“, Ubohá bospodyška stojí tam nad kapoo
dříví, z které má sl aložiti úhledné křeslo. Jak

by teprve směšně musel vypadati n. př. obrázek
můj, kdyš mi z dráhy přivezli 4 fóry rour,
šelesa a s tobo oblěl jsem vl sám (vé své už
americké domýšlivosti na vsdor blízké továrně,
která za práci evou žádala pro jednoho člevěka
75 centů platu za hodímu) sestaviti, do sdi a
stěn svého domu vpraviti a v čipnost uvésti(!|)
ústřední topení borkou vodou o vysokém Da
pětí, pro dům o 11 olstnostech — — —

Nejsem eice prach-nešíka, ale prach bych
byl nikdy novynalezi, rozhodně ne, a teď £ té
spousty železa dáti dohromady tak slošitý sy
stém vytápěcíl Škoda, še nedal jsem se foto
grafovat, jak smutně, ba hloupě jsem ae na to
díval. Farmáři se mi až pomalu začínali smát.
Nu a vidíte, za 14 dní jsem si mohl až nechat
gratulovati k velkómu vítězství nad tou naší
„Skládací a rozkládací“ Amerikou.

Ovšem še továrna sestaví vše tak, že
přesně vše k sobě se hodí, vše „na vous“ je
přizpůsobeno a přilužen podrobný plán, návod,
jak při sestavování si počínat. Takovýmto způ
sobem možno objednati si celý domek, vila
k letnímu pobytu na vemkově a „dáti to do
bromady“. Potřebujete pousu šroubovák a —
trochu šikovnosti.

Ubrana.
Alasování Weolfove,Hasarykovo a

Driinove prý jest „práce pre českom
kultara“. Takaspoň míní „Čas“, který píše,
že dva čeští podporovatelé návrhu Woltova
svým hlasováním „vyslovili se pro věc sprave
dlivou a české koltuře nezbytnou.“ Rozumný
člověk maně se táže, považuje-li čacbrářský
masarykovský tisk naši zemi za blázinec.
Z kruhů samé akademie výtvarných omění sdě
leno bylo (v „Národ. listech“ dae 6. t. m.)
mnoho výzoamného, co všecku ubohou sofistika
„Času“ poráží na hlava. Německý professor
Thiele dostal se na akademii proti stanovám,
jež počadají znalost obou zemských jazyků.
Týž professor jest krystalisačním bodem ny
nějších soah o německou akademii v Praze,
ačkoli mají Némci jiš akademii ve Vídni bohatějí
vypravenou,nešli í v Praseapolskáv Kra
kové — obě dohromady.

Akademii české, umožoěné výhradně vla
steveckými dary Hlávky (300.000 K) a obce
pražské (160.000 K) schází L. oddělení pro mo
dorní malířství monamontální se zvláštním zře
telem na potřeby církevního umění, 2. oddělení
pro grafiku, 3. oddělení pro stavitelství. Tedy
sehásí jí všeckoto, čehopožaduje resoluce Wolfova
pro akademii čistě měmeckou a k čemu Němcům

ls hlasováním Dytina a Masaryk, ačkolé
mohli věděli, še choseWolfod státu daleko více
pro Němoe v Čechách, neš čehose dostalo Čechům.

Ještě zajímavější však jest, komu má
vlastně bohatě vypravená akademie německáu
nás sloužiti. Jest v Prase hotovou sbytečností.
Ačkoli dosavadní utrakvistic | akademie (pro
oba národy) jest českými str.„ujícími přeplaéna,
stoduje tam poaze 15 německých žáků, tak še
na nově projektované německéak .demii snad
by bylo někdy více professorů než žáků. Němci
však chtějí míti akademii ua cizí útraty bola
těji vypravenou než našinci proto, aby lákali
do ní — české žáky.

Značná část českých žáků jest s Moravy,
tak že by spíše měla býti zřízena nová umé
lecká akademie česká v Brně ueš německá
v Praze. A Masaryk jest poslancem za okres
moravský!! Také vzhledemk velikému počtu
českého a vůbec slovanského žactva na akademii
německé v- Vídni měla by se tam zříditi od
bočka česká nebo obecně slovanvká. Hlavně
však mnástát povinnost předně postarati se o
spravedlivé doplnění akademie české. Na to
měl Masaryk poukásati s důrasem — a nikoli
k vůli radosti německých nacionálův a židů
podporovati šádost za zřízení dokonalejší aka
demie německé neš jaká jest Česká.

Další hlasy tisku © Masarykové
hlasování. Moravské „Lidové Noviny“ píší:
„Pokroková strana v království na svém ojezdu
sice echválila jednání obou poslanců avé strany,
avšak pokrokáři na Moravě, kde prof. Masaryk
získal poslanecký mamdát,jsou hlasováním jeho
pro Wolforu resolaci nanejvýše roztrpčení. Je
to zjev pochopitelný. Český lid na Moravě, proti
jehož požadavku ařísení anivorsity v Brně
všichni Němci zuřivě, a bezobledně se staví,
splnóní jeho maří, je rozhodně citlivější při
hlasování svého poslance pro sřísení nové,
soela zbytečné němec.ó školy v Praze. Proto
pokrokové listy moravské hlasování professora
Masaryka a dra. Drtiny ostře odsusají.“ —
Olomomcký „Pozor“ zaznamenav hias „Ostrav
ského Deonika“, vybízející prof. dra. Masaryka
ke vzdání se mandáto, v bísí prof. Masaryka,
aby věc předložil k rozhodnutí svým voličům.

se jistě prof. Masaryk v nejhlišší době po
stará (??). Moravské straně pokrokové nezbývá
ic jiné, než aby řešila svů! poměr k české

pokrokové straně. Toto vzjuseění ispělo byk vsájemné úp.avě politických poměrůna ko



ravě.“ — Zajímavý jetěž posudek bradnského
orgáuu pokrokového „Besby“, který platí za
moravský orgán prof. Masaryka.Povačaje sice

celý případ za „dosti platonického ráza“, ena
však činí pokrokovým poanokme tyto výtky:„Prcf. Masarykovi a Drtinovi mohlo by 6e
v tomto případě nanejvýše (??) vytknout, že
z důvodů taktických v dnešní situaci měli 6e
vůboc sdržet hlasování anebo vyjíti ze sně
movny. To, myslíme, že by nebylo bývalo na
újmu jejich sásadnímu přesvědčení a bylo by
více tlumočilo smýšlení lida.“

Pokrokový „Přehled“ napsal dne J. t. m.
ještě něco významnějšího v posudku o sjezdu
strany pokrokové: „Jediným zajímavým (arci
smutně zajímavým) bodem bylo jednání o +otu
poslanců Detiny a Masaryka pro Wolfovu re
solaci. Známá politická obratnost raalistů
byla snova osvědě:na. Pravý politik by si řekl:
Stala ge chyba, mičee tedy, a hleďme raději,
aby se neopakovala, Ale politikové realističtí
vzali věc za jiný konec; pokusili se zdvihoout
prach a první chybu hájí chybo:
Masaryk sice prohlásil, še dy realisté dyli pro
Wolfdv mdvrh nehlasovali, kdyby Národní Klub
sebyl animi dohodl, — ale tými dechem,sa
souhlas svých stoupenců, prohlašoval hlasování pro
německou akademií sa boj o Českou márodní očistu.
Politickým naivismem a jesvitismem“ nasval
by toto počínání prof. Masaryk, kdyby to chtěl
vytknout někomu jinému. Chtěl-li prof. Masa
ryk svůj „boj za národní očista“ prodat tek
lacino, jak sám řekl, pek mu ta národní očista
leží velice na srdci... *

Ovšem i beze zvláštní úrady s Národním
klubem přece český poslanec měl věděti, co
v takovém případě dělati.

Vyšší realistické mravní zásadyu
platněny v praksl. Jakmile ee poukážena
křiklavou chybu některého realisty, začne
se kančuková „zásadnost“ žaroalistiky masa
rykovské dle potřeby stahovat a roztahovat
jako had. Ta uskočí, tam se skroatí, onde
Štípne ze zadu, tam zas kalí vodu, aby se za
střelo jádro spora. Na útoky masarykovské
odpověděl dne 1. t.m. mladočeský „Den“: Posl.
cr. Masaryk a dr. Drtina dle Času uposornili
na sjesdu (pokrokovém) na to, že prý pštva
nice pro akademii, vynalezené klerikály, nejsou
než zástěrou pro fiasko mladočeské politiky.“
Kdo pak pořádá „Stvanice pro akademii ?“
Mladočeši? Kde? Co napsal Den, v tom ne
bylo ani olova Štvavého. Četli jeme však ostré
a příkré posudky tohoto hlasování . . . v li
stech nemladočeských, v listech pokrokovcům
bližších, oež nám . . . A tyto listy že „zastí
rají fasko mladočeské politiky ?“ Prof. Masaryk
a Drtina hlasovali pro resolaci posl. Wolfa na
zřízení německé akademie v Praze, v této
resoluci se nemluví nic o zrušení atrakvistické
akademie dosavadní, ani slova O „počeštění
jediné umělecké akademie“, ale sjezd pokro
kový jim vije kvítí kolem brdel za to, če hla
sovali pro počeštění — a podle Času „důrazně
ukázáno oa smutný fakt, že domněle (!) národní
strany pod vedením klerikálů (11)háji atra
kvismus v amění.“ Fíiáf Tolsk farsejsbví ve
dvou větách české noviny a česká liferatura ještě
neviděly! Kdyby koňský bandlíř přepracoval
oslíka a prodal ho oékomu za koně, dopostil
by se něčeho, na co je paragraf. Umění udělat
z hlasování pro resolaci Wolfova — počeštěví
jediné umělecké akademie, to už jest bora
concours|“

Rytíř originelmich eest. Cokolidělá
ee, čiňme hodné originelně! Takové pravidlo
vládlo mezi realisty pod vůdcovstvím Masa
rykovým. „Šosáci“ začnou habovati, vzbouří
se vody pro naši povýšenou kritiku, ale to
právě chceme. Upoutá se tak k naší domácnosti
pozornost, mladí nadatí pozéři přidají se k nám,
při své nemyslivosti badoa rádi přisvědlovati
k tomu, co zavání pokrokem, novotou. Pokod
realisté z galerie jako diváci kritisovali, měli
slaté časy; jejich peprné články působily bouře,
bodří občané zdvihali poplach, nepozvrajíce,
zu jakým osobním účelem různé realistické
komedie se sebrávají.

Kritikové však přikročili k reální práci,
sačali politika prováděti prakticky. A ejhle!
Sbledáni jako lidé neschopní. Protimluvy
v jejich spisech obsažené prominaly se snadně,
Ale praktická nedůslednost, ubohé přemety
v politice bily přímo do očí. Ale Masaryk dále
sa potlesku židovsko-německého tisku | šel
cestou originelní. Jen aby nezevšedněl, jen aby
etrana jeho nepřišla o důvod k existenci, o
důvod odloučení od ostatních stran! Že 6e
proti politice jeho hlasitě volalo i z krabů
mimokatolických, to nic nevadilo. Aspvň se
o něm hodoě mlavilo a to bylo to hlavní.

Nasvav tento homanitář katolíky černou
bapdou a přidržev ovůj štlt osad hlavami ně
mecko-židovekých násilníků, razil originelní
cestu dále. Nač. hlasovat s českým klabem?
Raději s Wolfom, aby svláště němečtí Židé
úspalí, že není tactovým Čecháčkem, že do
vede mysliti originelné. Již ei představoval,
jak na něho,apoštolanavédoby, na politick bo

Iva útočí v oračené řadě myší bavět, a jak
svojí lví tlepom k radosti. „přátel pokroku“
deptá myši po tnotoch. Bude sase hrdinou dne.

Poukáře,jaké mučednictví zakosil k vůli pkroka a sa krátkou chvíli sbylé myňi budou
so klaněti majestátní hřívě jeho. Zatím však
aspoň tentokráte probudili sei ti, kteří ze
slepé zášti vůčí církvi podporovali i největší
kotrmelce Masarykovy.

A tak ge „Čas“ utíká = nadostatko věc
ných důvodů k posledníma obrannému pro
středku, jehož horlivě užíval, kdykoli mu re
ální protidůvody scházely. Slyšel ©Mladočeší
a jiní nestydí se míti v příčině Masarykova
hlasování stejné názory s katolíky! | Vědyť ti
lidé dávají se do vleku „klerikálů“! Tak —
tak! Ubohý Catone, toble má býti pro stranu,
%terá prý jest zbavena předsudků a hledí k
jádra věci, věcným zdůvodněním správnosti či
nu Masarykova! Na jedné straně realistický
tisk bouževnatě bájí zásada, ža v dobré akci
má právo pokrokář epojiti 8e i s fanatickým
nepřítelem našeho národa — s Wolfem. Na
drahé straně pak hledí oslabiti věcné vývody
mladočechů, státoprávníků « nár. sociálů pou
kázáním, že tyto strany v příčině pověstného
blasování zaujaly stejné stanovisko s katolíky.
A tohle má býti reální obrana! Naposledy oude
utlonkati „Čas“ ještě české ovusičníky pouka
zem, že židovsko-německé listy hlasování Ma
sarykovo schvalují.

Zkrátka patrno, že žádná komedie na světě
dlouho neadrží na tváři škrabošku vážných
snah a že i originelní cesty, jsou-li příliš krkc
lomné, a bezvýsledné, naposledy i borlivé pout
níky unaví.

Veliká šidovská defrandace v de
bročinných spolcích. Dno2. t. m. objevila
se ve „Dna“ reprodukce zprávy „Prager Local
correspondeng“, dle níž rozmařilý žid Arnošt
Busch, člen výboru židovské obce, který skou
čil sebevraždou, zanechal po sobě velice vý
znamnoa památku. Na jmění sebevrahovo ova
len konkors, jelikož má 500000 K passiv. Až
doposud zjištěno, že Busch poškodil „Krejca
rový spolek“ o 50.000 K. Spolek pro „lásku
k bližnímu“ v 30.000 K, kromě toho poško
zena sama židovská obec, spolek „Pvale Touw'
o 6.400 K a rovněž spolek „Věrní bratři“ o znač
nou samu. Defraudace Boschovy odhadují Sena
150.000 K. Mezi židovským ob;vatelstvem ko
lojí zprávy, že předseda židovské obce Dr.
Arnold Rosenbacher uvolil se část škody na
braditi. Zástupce pozůstalosti Baschovy Dr.
Schmolka a příbuzní sebevrahovy nabízejí rov
něž 50"/, úhrady, r-vněž zednářský spolek
„Benei Brith“ sbírá peníze k odčinění hanby.
[sraelský a požidovštělý tisk pro velikou po
zornost, věnovanou posud Drozdovi, neměl kdy,
dívati se na prsty marootratnému šidovi. Po
židovětělé listy raději psaly o „shoubných
účincích katolického bouti.“ Vyčkali jsme, jak
se bude tvářiti po ohromující zprávě té dome
stik židovstva „Čas“ který tak dlouhou doba
za husita Orta a Drozda mrskal katolictvo
vůbec. Leč — byl tich jako hoch na luskách.
Židovský „Rozvoj“ také ani řádečkem o tom
skandálu se nezmínil. A tak listy, které i z ne
patrných afér křesťanskýchdovedou vytloukati
Sensacina delší čas, jsou najednouv příčině
šidovské velkodefraudace velice — loyální.

Němečtí křesť-sociální dobrodineč
kové. Dobře s důrazem vytkl dr. Horský v
Nov. Městě n. Met. nepřátelské stanovisko něm.
křesť, sociálů vůči právům našeho národa. —
Kdo chce bojovati vůči útisku židovského ka
pitalismu, nesmí zase projevovati násilnické
choutky ve směru jinému, chce-li si získati s3m
patie všech spravedlivých lidí. Liegrova strana
se nazývá čistě rakouskou. Dobře. Ale slouží
to k jednotnosti, natné vzájemnosti a svornému
postapa rakooských oárodů, jestliže Be Slo
vanstvo dráždí otevřenými kopanci? Snad tím
má býti získána láska našeho národa kVídni,
ža v jtomto říšském městě jest postaráno 0
kulturní potřeby obrovské mas3y českého (tedy
rakouského) národa hůř než mimoRakousko?
Na rozkaz Luegrův i každý Čech, který chtěl
býti zapsán v seznam plnoprávných občanů ví
deňských, musil skládati slib, že chce bájiti
německého rása Vídně. tOpatření to bylo na

po nespravedlivé, namířené blavně protiecbům. Má-li býti Vídeň matkou všech náro
dů, pak toto říšské město má míti dle toho

také svůj ráz. Co by M Vídeň bez obrovských daní, jež ce jí z Čechodvádějí? Co by
byla bez 450.000 Čechů tam sídlících, kteří její
velikost udržují Takové němectví, ješ smo
butnělo na cizí účet a které stojí dosnd na
vypůjčených nohou, nemá práva k veliké pýše
a pohrdání Slovanstvem.

Světovým pak skandálem zůstává stano
visko Vídně k českému školství. To jest ta ně
mecká péče o zvýšeníobecnékultary? Lueger
na interpellaci člena obec. rady Tomoly ohlá
al boj českému školství ve Vídni téš. A takové
roshodnatí jest netoliko nekřesťanské, ale pří
mo nelidské. Naši katoličtí poslanci, kteří to
lik péče vídežiskému českému školství věnovali,

ovšem se nezaleknou a povedcu v té příčině
rázný boj i proti těm, k jichž sociálním sna
hém zaojímají stanovisko kompromiací. Edo
dobrý Čech, kašdý e plným důrazem protesto
vat: mas proti drskonickým útokům na lid
ská a kulturol práva 50.000 českých dětí ví
deňských.

Politický přehled.
Botra překoná bar. Beck jednu obtíž, má

tu nové nesnáze. Tentokráte potíže působí zase
Němci, totiž pouze z Čech. Jejich vyděračnost
v požadavcích nezná mezí. Nebylo dost na
množství pilných návrhů, které zavalají cesta
k projednání uchystaných předloh, přispěchali
ještě něm. poslanci z Čech, Pacher a Pergelt
8e svými 4 pilnými návrhy, žádajícími odstra
nění prý „neudržitelných poměrů na poště a
v soudnictví v Čechách.“ Baron Beck dal ei
zavolati všechny ty, kteří podepsali tyto pilné
návrby a tu se ukázalo, že většina o podpi
sech svých nevěděla a že celá věc byla dílem
posl. Pachura a Pergelta. Tím Němci z Čech
uřízli si pořádnvu ostadu. Proti této vyděruč
nosti německé způsobeno rostrpčení především
v Národním klabu, který jménem předsedy dr.
Kramáře prohlásil, že podá také pilné návrby,
peodvolají-li Němci z Čech své. A ostatní strany
německé naléhají také na Němce z Čech, aby
odvolali návrhy své. Bar. Beck hrozí pak od
stoupením celého kabinetu a ndročením říšské
rady, novezmvu-li Němci z Čech své návrhy
zpět. Německo-liborální a oěmecko-nacionální
vyděrači nemají se však k ústupu. Čekají asi,
že těmito Štvanicemi české poselstvo se roz
booří, a pak že čeští ministři odstoapí a oni
sami zasednou na jejich místa, aby tím snáze
provedli své tužby. — Sohválena pilnost ná
vrbu stran sterobního a invalidního pojištc=
vání a pilnost návrha stran zákazu bílého fos
foru vůbec a při výrobě zápalek zvlášť. —
Ministr financí Korytowski podal sněmovně
předlohu o dudatečném úvěru 4'/, mil. K na
zlepšení hmotného postavení nižších kategorií
státních služebníků ještě v posledním čtvrtletí
tohoto roku. Od ny čjška státní služebníci
mají od nejnižšího platu, který se z 800 na
900 K zvyšuje, postupovat každé tři roky do
vyšší platební třídy. Po dosažení nejvyšší pla
tební třídy (1600 K) mají míti nárok na slu
žební přídavek po 100 K, který se do pense
připočte. Mimo to podal ministr předlohu o
domovní dani.

Ministerstvo veřejných prací dnem 8. čer
vence zahájilo svou Činnost a úřední list při
náší jmenování celé řady úředníků pro toto
ministerstvo, do něhož povoláno i několik
Čechů, ovšem z ostatních ministerstev.

Všeněmci interpelovali ministra obchodu
dra. Fiedlera, že oběžníkem ze dne 30. pro
since 1907 upozornil rakouské obchodní ko
mory (tedy i německé) na bojkot prováděný
Poláky proti pruským výrobkům. Ministr konal
tu svou povinno:t, aby ukázal rakouským vý
robcůu nový pramen příjmů; ovšem všeněmci
mají větší starost o německou říši než o Ra
kousko.

Ministr orby dr. Ebeohoch v poslanecké
sněmovně prohlásil, že oařídil již rozsáhlé še
tření o sachem ohrožených brajích Rakoaska,
především v jižní Moravě, kde se ukazují zhoub
né účisky sucha a tím nedostatek píce.

Při doplňovací druhé volbě do českého
sněmu ve venkovském okr. karlínském (mandát
vo zemřelém dra Heroldovi) zvítězil kandidát
strany národ. 800., říš. posl, V.Choc 4610 hlaey ;
mladočeský kandidát dr. Vejvar dostal pouze
3981 blasů

Z Německa z katolické strany protestoje
se proti záplavě rakoaských universit německý
mi baršáky, Jamo bavorské ministerstvo kultu
otázkou touto se zabývalo a dá stadentetvu
příslušnou výstrahu. V Prosko ovšem si také
přejou, abyse Rakousko co nejvíce rozeštvalo.
Nervosní jsou však v Berlíně nad tím, že ra
kouský vyslanoc v Londýně hr. Menedorff vy
jednává o přistoupení Rakonsko-Uberska k do
hodnotí rasko-anglickému.

Zoámý ruský politika diplomat hr. Ni
kolaj Ignatěv zemřel. Patřil k nejlepšíin mužům
ruským a k nejhorlivějším obhájcům zájmů
veškerého Slovanstva. Narodil se r. 1828. —
Válečný soud v Rovalu odsvadil 66 osob pro
pokas odtržení baltických provincií od Raska
k nucené práci od 4—16 roků. .

Šach perský svítěsil sice nad rovolncív Persil, ale vření proti němu nestachá. Při
pravoje si vojenský sbor 25.000 perských ko
sáků po: ruskými důstojníky; vůbec jeví se
v Persii hodně vliv ruský.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení se kněšství. J. B. M.njdp.

Jes. Doubrava posvětí: v neděli 12.t m. v
m chrámu sv. Ducha následajícíol.a



vipp. na kněze: F. Augustin z N. Dvorů, J. Bata
se Lboty. J. Bílek ze Zachraštan, B. Blecha s Rych
nova, J. Borth z Niederólsu, V. Buřil s Velímě,
F. Daněk « Kroané, A. Doležal s Chvalkovic na
Mor., J. Filip se Žehušlc, J. Flegr se Semonic,
R. Flieder z Dobrušky, Ed. Franc z M. Habrové,
V. Gartner z V. Mýta, J. Hanslík z Týnce na
Mor., J. Hlaváček s Vrdů, F. Houdek ze Smidar,
Jos. Kapouo svob. pán ze Svojkova, A. Kašpar
s Hrabenova na Mor, K. Kerhart z Rychnova,
8. Kordule z Bavorova, J. Kozel z Rataj, F. Ma
cek « Proseče, F. Mareš z N. Holic, J. Navrátil
s Vraců, J. Pich z Liebthalu, F. Římek z Libáně,
L. Sokol z Hlinska, F. Vacek s M. Čermné.

Jubileum kněžství 5Oletéoslavujíletos
vadp. M. Mosil, kanovník a děkan v Hradci Král.
a vidp. F. Rychlík, vikář v Kuklenách; 40leté
vldpp.: J. Čížek, děkan v Dobré, P. Aug. Dufek,

pro v Něm. Brodě, J. Dvořák, děkan v Úpici,, Gebert, pens. farář hradišťeký, J. Hůusler, bisk.
notář na odpoč. v Kostelci n. O., P. T. Kouřil,
prof. v Rychnově n. K., P. J. Křepinský, profesor
v Klatovech, J. Kuhn, em. bisk. vikář v Opatovi

cích n. L, F. Nožka, děkan na odpoč.v E éporku,F. Severa, kněs na odpoč ve Sloupoici, F.Tomí
ček, farář ve V. Oařímě, V. Uhlíř, bisk. vikář
v Přepyších, J. Zukrigi, farář v Uileradorfu.

Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: vsdp.
Frant. Kerner, kanovník a kaneléř, b. komisarem
při dívěím lyceu v Hradci Králové; vadp. dr. Frt.
Šulc, č. kanovník, konsisto:ní rada, professor theo

logie, radou církevního diec. soudu ve věcech
sporných a trestných ; vdp. Václ. Frůbbaaer, prof.
při c. k. gymnasiu, vdp. dr. Jozef Novotný, prof
bohosloví, a vp.Jan Brabec, kaplan v Hradci Kr.,
assessory téhož círk. soudu; vdp. Václav Erychleb,
děkan a farář v Dešném, čestným bisk. konsist.
radou; dp. Jan Šole, archivář b. konsistoře a dp.
Frt. Jakl, katecheta při měšť.dívčí škole v Hrad.i
Králové, obdrželi ordinariátní pochvala. — Usta
moveni jsou: p. Jan Hejtmánek, b. vikář, děkan,
farář v Něm. Bělé, za faráře do Bystrého; p. Fr.
Prokůpek, farář v Práčově, za faráře do Uhelné
Příbramě: p. Frant. Rauch, admivistrátor, sa fer.
ve Sv. Kříži; p. Lamb. Vichta, farář ve Stěžerách,
za faráře do Dohaliček; p. Frant. ; čter, admin.
Heřmanický, za admin. do Kohoutova; p. Aot.

Zikeš, k Svinčanský,za admio. do Práčova;. Jan Schwaller, koop. v Pohledu, za kapli. do
Žleb ; p. Frant. Macek, admin. v Příbrami, za

kopl. do Redimě; p. Jos. Šalša, katech. v Chra
dimi, za kapl.-do Týniště. — V Pánu zesnul: p.
Jan Šrámek, (V Vala.) vik. sekretář, b, notář, far.
v Nebeské Rybné, + dne 10. června, (nar. 1848,
vysv.1872).—Uprásdněnámísta:Nebeská Rybná,
fara, patron. hrab. Bobuše Kolovrat-Krakovského,
od 20 června; Práčov, fara, patron. nábož. ma
tice; Něm. Bělá, fara, patronát Jeho Veličenstva
císařeFrant. Josefa [; Stěžery, fara, patron. brab.
Jana Harracha, vesměs od 1. Července 1908.

Farní a katochotský konkurs v let
ním období určen jest na dny 14., 15. a 16. čer
vence vždy o 8. hod. v bisk. residenci. V příčině
ubytování a stravování blásiti ge jest u ředitelatví
bisk. semináře.

Sehůze městské rady dne G.července.
Zřídí se veřejný záchodek na jihozápadním rohu
nového dobytčího tršiště « v Po píšilově třídě
v parjíku býv. střelnice, poblíž cesty vedoucí
k Pouchova. — Návrh techu. kanceláře za posta
vení jiných ještě záchodků, předloží se krozpočtu
na rok 1909. — Návrh živnostenského odboru
stran úpravy tršního řádu ze dne 1. t. m. před
loží se právnickému odbora a potom městskému
zastupitelstvu. — Vzato bylo na vědomí, že řed.
c.k. priv. severozápadní dráhy ve Vídni zamítnulo
žádost, by zpáteční jízdní lístky výstavní měly
také platnost pro rychlíky, a že dle zprávy p.
měst. zvěrolékaře prodalo se v měsíci Červnu prů
měrně denně 3221 1 mléka a to 2426 1 mléka
dobrého, 478 | sbíraného a 322 | smetany. —
Dále vzaty na vědomí výkazy pokladní hotovosti
ze dne 29. června a6. Července 1908. — Žádosti
fy Holiman, Jindra a spol. za povolení stavby slé
várny a strojírny na parc. č. 169/1 a 171/1 bylo
vyhověno. —
assistenta, za přiznání druhé kvinkvenálky dnem
1. Července 1908 počínaje, postoupí se městskému
zastupitelstvu. — Dramatickému sdružení „Tyl“
propůjčí se městské Klicperovo divadlo na day:
18./1., 2./2., 7./8., 4/4., 9./5. 1909, jednotě divad.
ochotníků „Kliopera“ pak na dny 27. září t. r. a
6/1, 156/2., 1/8, 26,/3. a 930/4. 1909. — Dvě
chudinské podpory byly zvýšeny, jedna mimořádná
a dvě nové řádné uděleny, dvě žádosti o svýšení

-8 jedna o vyplacení podpory na Gměsíců předem
bylyzamítnuty.

. Účastníkům kursu sociálního. Mže
av.jest v kathodrále o 8*/, h. ráno, nebo 7'/, h.
v kostele P. Marie. — Po příchodu nechť každý
ihaed jde do Borromaes (pod Bisk. residencí); tam
se všichni přihlásí a vysvednou ai legitimaci.

Z katolické Besidky učňů. Minalýtýden bylo na útraty přátel Besídky vypraveno
učšů do Prahy na výstavu. Výpravu vedip. Jen
dovský, jenž účastníkům vysvětlil také

pražské. Ježto náklad výpravybyl dosti unasjsk takové poučné oxkurseje patrný, doufá
správa Besldky, še přátelé kato mládeše budou

také pamětlivi jejích dobrých smah, až někdy za
klepe na dvéře. .

Výlet jednoty katol. tovaryšů ma
Hrádek. Nedaleko Hradce Král. v útulném zá
tiší skryto je letní sídlo českého kavalíra hraběte
Harracha, Hrádek, o jehož půvabu a uměleckých
památkách je málo v městě našem známo, ačkoliv
na celém českém východě málokteré sídlo šlech
tické můžesvými interieury koakurovati s Brádkem.
8 výelovným povolením majorátního pána uepo
řádala tovaryšská jednota výlet na zajímavé toto
místo za účasti 100 osob. YVděčnýtento výlet se
pluě zdařil.

Výstavka učednických prací. V ne
děli 6. Červencet. r. zahájena byla v Hradci Krá
lové, v budově reálné: Školy, zdařilá výstuvka
učedoických prací působivou řečí p. ředitele Ha

něle 1a přítomnosti representačních zástapců ačetného obecenstva z kruhů řemesloických. JJ to
drabá výstavka sa posledních 7 let a jeví proti
předcházející pokrok v porozumění pro tatby satís
něbých poměrů řemesla malého. Okrah vystavo
vatelů je letos omezen na nejbližší okolí politi
ckého okresu našeho a přece počet i jakost vy
stavených předmětů vyrovnává se výstavce věcí
dřívějších, která byla obeslána i ze vzdálenějších
měst. Celkem je zastoupeno na výstavce 27 ře
mesel a 92 učňové, s nichž 54 z Hradce Králové.
Zdá se, že řemeslníci počínají již plně chápati
význam svépomoci a odborného vzdělání, přestá

zaslouží plné uznání za provedení prospěšného
podoiku.

Dary. Kuřáckýspolekbohoslovcův Hradci
Králové ©daroval letos 70 korun. literární

Jednotě bohoslovců v Hradci Králové, 40 K na
české bohoslužby ve Vídni a 10 K na fond „to
wafetwa swjateju Cyrilla a Metbodije“ v Budyšíně,
katolické organisace lažických Srbův.

Na pokrokářskou domumelací žaloval

telstva, který v zasedání zvolal, že žid nás stejně
odře. Jest patrno, že žalovaný pán jest posud ho
tovým spátečníkem aže sotva asi nějaký paprsek
moderních názorů vnikl do temnoty jebo ducha.
Má přece věděti, že židé zvlášté v Cechách nikdy
nikobo finančně nepoškozojí. Kdy pak čteme na
př. v masarykovském „Čase“ výslovně, že žid ně
koho okradl? Masaryk, který při známé „debatě“
tolik hříchů vyčetl katolictva, o defraudacích ži
dovských ani necekl. Strana masarykovská jest
stranou reformní, napravuje zbahnělé poměry,
shromažďaje pod svůj prapor židy šmahem. Roz
hodně tedy židé jsou poctivějšími lidmi než kato
líci. Jinak by jich neužívala masarykovská strana
za spojence proti „nepoctivým klerikálům.“ To
měl člen zastapitelstva věděti a byl by si nšettil
nepříjemnou nesnáz.

Schůze lsraelských stonponců Hu
sových. Nejvýš zajímavé panorama poskytovalo
Klicperovo divadlo minu:ou sobotu. Nadšenou
chválu Drtinovu na čisté křesťanství a na Husa
přišlo vyslechnouti přes 70 israelských dam, toli
kéž asi israelských pánů a pak četa israelské
mládeže. Křesťanské posluchačetvo bylo v mizivé
menšině. Zkrátka účastníků bylo daleko méně než
léta předešlá, třeba že „Osvěta lidu“ dne 7. t. m.
eměle lže, že „účast a zájem byly větší než kdy
jindy“ Takhle lhát můše a úspěchem jen těm,
kteří oné návštěvy neviděli. Přišel oslavit Husa
a velebení křesťanské reformace i p. rabín dr.
Klauber. Ty široké kruhy zdejšího skutečně če
ského obecenstva, jež mají samostatný úsudek o
Drtinově hlasování, daly odpověď důstojnou tím,
že přednášku prostě ignorovaly. Netropily pusté
randály jako akademikové židovští i nežidovětí
pro Masaryka borující. Tak jeto nejlépe. Nelíbí
se ti židovský krám, nedělej zbytečný povyk;
vědyt můžeš koupiti jinde. Máš-li něco proti ně
kterému kandidátovi poslanectví, uděláš nejlíp,
odevzdáš-li hlasovací lístek jinému. A uznáš-li,
že masarykovský professor blasující pro resoluci
fanatického Wolfa nemá práva Be blásiti k Husovi
a jeho vlastenectví velebiti, nechoď poslouchat jeho
umělkované oadšení. Kdyby se byly ve dvoraně
strhly protesty, snad by byl dr. Drtina ještě při
šel lacino k pohodlnému mučednictví, poněmě
tolik renlistická družina touží, aby mohla všude
na pranýř stavěti ukrutný fanatismus protivníků.
A tak přenechalo křestanské obyvatelstvo na 80
botu dvoranu semitům, Z přednášky Drtinovy do

vědělo se obecenstvo několika překvepajících objevů. Analogicky dle historika Husa (kterýna př.

poučoval svó posluchače o tom, že vládla porečkeAgnes!!) p. dr. Drtina sdělil, že prvenetví biskupů
římských mělo svůj počátek asi ve 4. století.
Patrně tedy originelnímu myaliteli Drtinovi stačí
místo bistoriokého zkoumání báchorka Husova.
Což na tom, še o prvenství biskupů římských jest
mnoho a mnobo svědectví ze všech tří století před
stoletím čtvrtým! To moderního myslitele nezmate.
-— A mlovil-li p. dr. o zkaženosti naší církve,
nebylo přece nevhodno pověděti, jak vynikli nad
tu ubabnělost kněží husitští, od nichž laikové
prchali. Jaké kněze přijímala církev hositské sa

ROTĚde Sadat eu rarp58 psůn 6) jsou ) pa
kněžími;nepraví-li příslová,by rtýnnj Němoůnašibeniciakolosedostal,vČecháchbyvědydo
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bře byl knězem? — A také reformovaní Čechové

p. dr. Drtina o svatokupectví katolíků, mobil si
snad vspomenouti na bozcitné svatokupectví kněží
husitských, kteří rafinovaně podvodným tyrsením
okrádali i sirotky po zemřelých husitecb. Před po
sluchačstvem, které ssaje vzdělanost hlavně £

Togblatta“ a „Nene freie Presse“, kladl chudák
Ďrtina důraz na Husovo češetví, Nevěděl snad, kdo
bude činiti kádr posluchačstva. Ke konci setázal,
zdaž jeme hodni Husa, zda ho ve všem následu
jeme. Velice vhodná to otázka před těmi podivnými
novohusity. Nevíme, zda se dle Husovy víry do
cela zreformojí a zda nazvou jiné židy dle pří
kladu Husova kacíři. Snad panu říšskému po
slanci také přitom tanula na mysli otázka, zda
by psal Hus nyní do „Neue freie Presse“ jako
Masaryk. Nežidovátí zvědavci, pokad sedo tavili,
divili se, jaký si tentokráte židé echystalí Sábos|
A trnuli, když iaraelité hodaě tleskali na důkaz,
že se chtějí dle slov Drtinových zachovati a Husa
následovati. Začnou prý přestapovati k víře Hu
ově ibned, jakmile jim dojde povoleníod redakce
„Neue freie Presse.“ — Drahý den odvezl p. po
slance z vděčoosti jeden jeraelita na motorové
trojkolce do Dobrušky.

Karabáčnícké chentky. O přednášce
Drtinově v Kliop rově divadle projevoval jistý
národní dělník ve vestibolu poněkod hlasitěji své
rozhořčení nad národní zradou Drtinovou. To silně
podráždilo p. dra. Tvrského, pokrokového předáka,
takže v záchratu „svobodomyslnoati“ volal po po
lieii, řka ku přítomnému strášníkovi: „Zatkačte
ho na mé zodpovídání.“ Dělník se ovšem nelekl
domácího pína a člena obecního zastupitelstva a
odsekl mu: „Na to jste ještě krátký!“ — Tato
episoda ukazuje, jak svobodomyslné by si páni
pokrokáři počínali, kdyby mobli podle své chuti
vládnouti. V divadle samém rozešli se pokrokovci
mezi publikem a cvičili se v úloze detektivů,
k čemuž projevili neobyčejné vloby, takže židov
sképosluchačstvo mohlo zcela nerušeně uctíti pa
mátku Husova Ubobý Hos v takové společnosti|

Úroda ma Královéhradecku. Sacho.
moří celý kraj. Tráva na lukách je zprahlá, jetel
a jiné ploniny nemohou z místa, žloatnou, stejaě
řepa, čekanka a brambory; zelenina, kdyby se
hojně nezalévala, nebyla by k ničemu. Obilí na
polích hlinitých jest překrásné,za to na písčinách
jako na př. u N. Hradce Králové jest přeubobé.
Žně žitné počaly již tento týden.

Hyenlsmue. Ke článku, uvedenému pod
tímto záblavím v 27. čísle tohoto listu, saslalo nám
ředitelství měšťanské školy dívčí v Hradci Král.
tato oprava: Není pravda, že slyšely děti ve škole
báchorku o „oběšené jeptišce“; není pravda, že.
světská učitelka nějakým nerozvážným jednáním
sváděla dítky ke klevetnosti nebo dokonce rosši
řovala před dětmi tuto zprávu, jak uvedeno jest
ve článku výše uvedeném. Pravdou jest toto:
V pátek odpoledne dne 26. června t. r. byl v klá
Šterním pensionátě, ležícím naproti budově mě
šťanské školy, v jedné « lošnic v I. posohodí sa
věšen na bílé stěně úploý řeholní šat ženský v ta
kové poloze, že mohl při otevřených oknech či
niti dojem visící osoby, zvláště u dětí, jejiobě
fantasie jest mnohem živější než a lidí doapělých.
Neobvyklým tímto zjevem přirozeně poděšeny byly
žákyně a to ve dvou od seba oddělených učeb
nách. Žákyně tyto samy oznámily svým přítomným
sleč. učitelkám, že vidí oběšenou jeptiškou. Slečny
učitelky, sblédnuvše obraz, vysvětlily ihned žákyním
klamnou představu a uvedly určitě, že jedoá se sde
pouze o zavěšený šat a všemožně hleděly uklid
niti mysl postrašených žákyň. Kdyžpak po 3.hod.
odpol. šaty byly z ložnice odstraněny, zdálo se,
že tím celá událost jest skončena. — Stalo-li se,
že snad některé dívky o příběhu tomto doma vy
pravovaly a celá věc pak přičiněním klevetivých
a pověrčivých lidí byla tendenčně upravena a do
plačna ns sensační událost, není tím vinna ani
škola ani její učitelstvo. — Ředitelství měšťanské
školy dívčí v Hradci Král., dae 7. července 1908,
Boh. Ryba, ředitel. — Dodatek red. Otiskujíce
ochotně hořejší vysvětlení, ujišťajeme, že lokálka
naše byla sepsána nikoli z nějské aespravedlivé
animosity, ale z nutné obrany. Jisto jest, še školní
mládež vomesla po celém městě balladistickou po
věsť, jako by se jednalo o skutečné faktum. A pak
se ujaly širšího zpravodajetví některé starší Šeny,
jež vynikaly bohatou obrazotvoraostí. Sszníno, že
čím více klepna stárne, tím více jí mládne jazyk.
Jedovatá ústa oapovídala celé krouiky, Jedna
klepna „viděla“ docela už rakev jeptišky, drubá
věděla, kdy bude fanas, třetí vypátrala, že bude
pobřeb tajný. „To védí, ti to dovedou samatgat,
aby ujzdo nic neviděl: ti se k tomu oepřitnají.“
Jiné klepny rosšiřovaly hrůzostrašné zprávy o pří
čině „sebovrašdy“ (každá věděla příčinu jinou).
Tak se řádilo v městě proti bezbranným šenám,
o nichž se vělělo, že šalovati nebudou. A jislivé
správy nalezly ibned ocbotaou důvěru v okolí
královéhradeckém. Nový dokument, jak so vyrá

Děj „klášterní ekandály“. A jsme přesvědčení, žei protivníci pretem nehnou, aby vyvedli prostý
lid s bludu.

Projev nelibosti dru. Drtinovi vy
slovita mimo městskou ráda tynišťskou i městská
rada v Novém Městě n. M. a v Holicích, jakaš i
Jiné korporace.



Župa obchod. gromjí kraje králové
hradeckého a místní gremium podniklo

-4e al. okresním výborem a městskou radou v Tře
bechovicích učinnou akci ve prospěch zřísení mezi
městského te efooního spojení 1 Hradce Králové
přes Třebechovice, Týništá, Častolovice do Ko
stelce u. Orl. Děkojíce sa platnou podporu vele
váženému p. říšskému poslanci Jind. Maštálkovi,
dostaly v těchto dnech uvedené korporacepříznivé
vyřízení vzdor tomu, že stavební plán je až dor.
1910 stanoven. Na intervenci p. řáského poslance
Jind. Maštálky nařídilo ředitelství pošt a tele

rafá šetření a učinilo rozpočet této trati a tice.

Č:lkový náklad činí K 18.200 a bude nutno
309, t. j. obnosem K 5460— ze stravy intere
sentů přispěti, obnos tedy nepatrný a musí bez
podmínečně při kašdé nové trati interesenty býti
ubrazen. Doufáme pevně, že súčastnění činitelé
vzhledem k tak důležitému modernímu dorozumíva
címu prostředku nepatrné oběti ochotně přinesou.
Další vedení akce převzal okresní výbor v Hradci
Králové. Bližší vysvětlení ochotně podá obchodní
gremiom v Hradci Králové obratem. Pány abc
nenty v Třebechovicích, Týništi, Častolovicích upo
zorňujeme, že při zřízení telefonní staoice neplatí
abonent žádných stavebních nákladů a výlohy ob
mezují se pouze na roční abonentní poplatek. In
terese ti v uvedených městech 8: tádají, aby boj
nými přihláškami rychlejší postup této nové tele
fonví linie umožnili.

Pozer ma cizí firmy no somsačními
nabídkami! Takovénacházejíse svláštěv Kra
kově, odkud židovská vynalezavost zasílá inserty
českým novinám, co všecko možno obdržeti sa
pakatel. — Leč tací dobrodinci českých kspo3 ua
cházejí se ve značném počtu i jinde. A dovedou
alibovati třebas ještě více. Na př. firma Mertne
rova (působící ve Vídni i prý kdesi v Německo)
rozeslala v mioulých dnech na adressy české na
bídku. že 10—12 dní po zaslání podobenky zašle
tot; 35 krát zvětšenou — a to zdarma. (Zas po
štovné a balení pouze 95 hal.) Prý firma saměst
nává 150 uměleckých a kancelářských sil a pro
dukoje denně průměrně 900 obrazů; zkrátka jest
to prý obchod toho obora největší na celém světě
(snad asi jako zvěřinec Kludského.) Taková firma
by ovšem už mohla dávati veliké presenty k vůli
reklamě. Leč — najedoou se dovídáne, že zasílá
firma ta jakž tak! zpracované obrazy nen.lepené
a že ten nejslavnější fotograf na světé dostal ne
milou, ale věrnou fotografii vlastní své „podoby
v časopisech fotografů jiných. Ocitl se 8 nimi pro
svoji baroumskoo a nepoctivou reklamu docela i
v soudní při. A takových cisích firem, které chy
tejí na lep svého bumbaku naše lidi, jest celá Bpou
sta. Myslíme, že na př. firma Langhansova, která
dovedla dobře obsloužiti monarchu apgického, per
ského šacha a jiné panovníky, dovede dobře vy
hověti prací svojí i nám. — Spousty různých pro
spektů firem vídeňských. pešťských, beriloských
zaplavují naši zemi. Ovšem že avědomělí našinci
valnou většinou lákavé nabídky jednoduše pohodí.
Ale bylo by potřebí poslati příslušným firmám
prospekty i s obálkou ihned zpět, aby věděly, še
te cizí dotěrnost nám není pranic vítaná

Ze Zálešního úvěrního ústavu v
Hrade! Králové. Stavvkladů: (na knížky,po
kladniční poukázky a běžný účet) v červou 1908
K 17839.186:68 | Splaceno na IV. emissi akcií
našeho ústavu K 402.469 —. Eskont směnek: V
červnu r. 1908 eskontováno kusů 1.329 v obnosu
K 2,926.889-06. Skladiště: V červnu 1908 ulo
ženo zboží v ceně K 275.400—. Vklady na
vkladaí kofšky a pokl. poukázky úrokují se 4,
ode dae vložení do dne vybrání. Vklady vázané
výpovědí přijímají se na úrok vyšší než 4%,

Z Kuklem. Jubileum SOtiletéhoknéž
ství slaví letos vldp. František Rychlík, biskupský
vikář. Duchovenstvo vikariát. u příležitosti vika
riátal porady sešlo se v domě jubilárově, kdež
p. vikáře oslovil vdp. AL. Soukup, bisk. vik. Be
kretář z Lochenic, a jako dar od vikariátu podal
mu mešní kalich. Pak veden byl stařičký jubilár
du chrámu Páně, kdež celebroval mší sv., při níž
domácí el. zpěvácký sbor účinkoval. Přejem“ vldp.
vikáři, aby ještě dlouhá léte mesi námi pobyl! —
Ředitelství chlapecké měšťanské školy, akončajíc
první tříletí trvání školy, pořádalo výstavu prací
žákovakých v místnostech školních dne 28. června
t. r. Výstava těšila se četné návětěvě i pozornosti.

Projev nelibosti dra. Driinovi. Měst
ská rada v Týništi m. Orlicí osnesla se ve své
sohůzi dne 90. června jednomyslně, zaslali p prof.
dru Fr. Drtinoví, Hšskému poslanci za náš volební
okres, že svým hlasem v roshodné chvíli přispěl
k tomu, že návrh všeněmce Wolfa za zřízení ně
mecké akademie v Prase byl přijat, projev vyslo
vesé nelibosti, což tímto v snámost uvádíme.

Rychnovská. Dne 29. červnaodbývala
se man'festeční ustavující valná bromece agrár
ního dorostu v zahradě „u Labutě“ + Rychnově
n. Kn. Na sts zelených plakátů rosvěšeno po dě
disácb okresu, ale účast agrárního dorostu nad
míru-slabounké.Busdneníještě opensta
„Yspelenost“ myšlenky agrární amvbo lid náš uš
sám a ros vá, 00 30 vlastně za tou
„vznešenou“ myšlenkou ográroí skrývá. Účast tudíš
elabá, svlášť dorost šenský ochásel aproto asi
odpadla řeč agrární řečalce, kterou jsme byli

svlášť svědaví vyslechnouti. Rečník p. Broboda
sloe svou řeč pěkně přednesl, upřímně však řečeno,
že ač malé procento z těch posluchačů pochopilo
asi smysl a význam slov jeho, přece mnozí po
znali dvojí tvář agrárního řečníka. Pan fečník
meci jiným pravil, že agrární myšlenka je tím nej
vzoešenějším, nejjistějším hnutím, které zachrání
náš venkov. Pěkné a potěšitelné slovo pro náš
venkoveký lid, ale — za nynějšího praktikování
agrárních předáků „vznešená“ ta myšlenka agrární
musí sdeptat samu sebe, neboť lid otvírá Oči,pro
bouzí se ze spánku lhostejnosti a staví se v šik
ruka v ruce 8 každým poctivcem, byť i měšťanem,
proti nepoctivé politice u všem hrubým násilaostem,
které v mnobých osadách dostupují výše inkvi
sičních činů ©Nepochopitelno, že pan řečník otřel
se takó o peusionáty, o ty zdárné instituce vý
chovné, vždyt přece mezi řečí k'adl dorostu na
srdce, ža víra má nám zůstati svatou, nedotkou
telnou. Není to směšné, zavrhovat pensionáty proto,
že prý se tam dívky učí měštáckým způsobům?
To je věra podezřelá domněnka a divný důvod!
Jame jisti, že každý agrární předák, který takto
proti měšťáctvu se staví, je rád, když svou dcerku
nějakému tomu měšťákovi odbude. Či nejsou Lo
oepopíratelač agrární předáci, kteří touží po ve
likém panování, brada zdvihají výš než nos a chtí
opanovat celý avět? Prostý lid venkovský jest
upřímnější, on ví, že potřebuje venkovměsto a
sase naopak. Proto Janus zůstane Janusem, byť
si třeba drahou tvář k nepoznání zastřel. Potěši
telno jest, že takovómato agrárnímu záhadnému
povídání přece jen se porozumí všude tam, kde
se přemýšlí a kde není farie a pýcby. Jest nám
otázkou, jak to vlastně p. Svoboda myslí s tím
„štvaním klerikálním“, o němž 6e zmiňoval. Kdo
je na venkově tím štváčem? Zajisé že volební
nepřístojnosti, ba možno říci namnoze skandály
otevřely lidu oašemu oči, že poznal ty pravé
štváče a násilníky společenského soužití. Jest samo
zřejmo, že všude tam, kde lid v obci je roze
štváu, patří hlavní díl a zásluha kvrtešům agrár
ním. Když p. řečník k radosti všech přítomných
ukončil, ujal se slova poslanec p. Cbaloupka, který
avou obyčejnou taktikou a praktikou sobě vlastní
povzbudil dorost k piloó práci v h utí agrárním.
Pan Svoboda nato oznámil výši peněžitých pří
spěvků, jež dorost odváděti musí, a nato zvolen
okresní výbor, načež „manifestace“ lato za velice
skrovného nadšení ukončena. -— Dvanáctá odbila,
chutě k dílu!

V Čivlcích u Pardabie vypuklepide
micky černý kašel. Po celý měsíc sužuje již dícky
školní a byl vyučování velice na překážku. Nyní
jsou jím stižení i dospělí, takže celá vesatce kašle.
U dospělých jsou však záchvaty prudší než u dítek

Dachovnmí ovičemí pro slečny učitelky
budou ce konati v paedagogiu Školských sester
v Chrudimi od středy, 19. srpna večer počínajíc,
do neděle 23. arpna. V úctě podepsané předsta
venstvo zdvořile prosí veledůstojné duchovní sprá
vy, aby laskavě upozornily slečny učitelky, zvláště
absolventky obrudimského ústavu na osadě bydlící,
na tato dochovní cvičení a vzdává za to předem
nejuctivější dík! Přihlášky buďtež laakově zaslány
do 16. srpna. Za celé savpatření po tu doba platí
se 6 K. Představenstvo.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazuje sa měsíc červen 1908: vloženo na knížky
K 158.519 33 h, vybráno K 147-796 18 b, vloženo
na běžný účet K 97 365 — b, vybráno K 79.766'89
h; zůstatek vkladů na kníšky K 3,281.215 81 h,

4.696.531:92 bh; hypotečních půjček vyplaceno
K 3457835 b, splaceno K 2.137 63 hb, zůstatek
hypotečních půjček K 2,470.33432 h; směnek
eskomptovánu za K 2556950 h, splaceno K
22.992-10 h, zůstatek K 312.915'78 h, do jivých
ústavů vloženo K 32400702 h, vybráno K
523.000 27 h, zůstatek vkladů v jiných ústavech
K 797.159 55 h; cenných papírů v zásobě za K
994.102 70 b, záloh lombardních K 6530— b,
hotovost pokladní K 35.73067 h; obrat úšetní a
pokladní sa čas od:1. ledna 1908 do 30. června
1908 K 12,843.467-47 h.

Jen me česky. Přiokres. soudu v Žacléři,
k němuž patří i česká menšina přes 4000 duší a
kdež se dosud vždy projednávaly české případy
v jazyku Českém, najednou už neumějí česky. Dne
2. července měla se tu projednati žaloba českého
borníka R. Jindry podaná na správa dolů žacléř
ských. Ale sástupce šalované společnosti byl proti
projednání žaloby českým jazykem, leč že by se
přibral tlamočník. Proti tomu ovšem ohradil se
zástupce žalujícího horníka; ale soudce Prinke,
který dříve uměl česky, stání odročil a spisy před
ložil krajskému soudu v Jičíně za účelem delegace
Jiného soudu, odůvodniv toto své toliko v jasyku
německém prohlášené usnesení nedostatečnou zoa
lostí jasyka českého na stramě soudcově, jakož 1
na strané zástupce žalované společnosti. Zástapce
žalojící podal tu ovšem stížnost. A ministr spra
vedinost: jakoby neměl moci pomčíti německé
soudce, aby se v otázce jazykové řídili platnými
nařízeními.

Z Kutnohorska. Agrárnístrane konala
vLásních Rostěřských robotní slavnost. Jak ovšem
dalo se očekávati, byla návštěva veliká. Pozero
vatel poměrů na našem okresu měl tu snamenitou

podívanou na ono množství osobností, které ještě
před několika lety na oněch místech provolávaly
sláva dra Pacákovi, mladočeskému programa a
podobnýmvěcem. Dness tímtéž zápalem, sjakým
dříve provázely obranu mladočešství proti útokům
p. Švejkovým, provázely útoky p. Švejkovyproti mla
dočešství a ostatním politickým stranám č-ským,
vyjma ovšem stranu agrární. Myslili jeme si, kdyby
tak doeska v5s.al ten muž, který tyto osobnosti,
apod starší, převáděl se staročeské strany do mla
dočeské, jak by se asi potěšil, že cesta jím nastoupená
zůstala otevřenou a otevřenou asi sůstane, nebcí

užprý začíná zas převádění ze strany agrární dopokrokové. Podvysocký kanton so drží a památka
otců žije. Historie ee opakaje, fakl jeden zname
nitý člověk a opakovala ae i u nás. Poslanec za
okres kutoohorský z Hšské rady opakoval svou
před 10 lety přednášenou řeč robotní, v níž zůstal
stále ještě na štíru a historií jako před 10 lety
a kterou přednášel jenom trochu sebevědoměji a
s trochu už odkoukanými parlementáraími gesty.
Měl takó svóho Sancho Panzu v kutaoborském
známém agrárníku Peřinovi s ku konci bylo
uděleno několik štalců přimichavším 86 sociálním
demokratům, jako dříve štulcováni bývali připletší
se staročeši ©Zs všech řečí ještě na vyšší úrovní
stála řeč posl. na Českém snému, který mlavil o
národohbospodářských otázkách. Ku konci byla
lidová slavnost. A staré kaštany a lípy si šeptaly,
jak to asi bude ze 10 roků, kdo a koho tu zas
bude oslavovat, kacefovat a štulcovat.

Z Čáslavě. S dokončením školoího roku
město se ztišilo, jakoby vymřelo. Jest viděti, jak
školy oživují města a jak moudrá jest politika těch,
kt.ří doporoučejí, aby město hledalo nové povtne
sení ve školství. Na dívčí škole bylo elavnostní
zakončení spojené s výstavkou prací. Na c. k.
gymnasiu bylo celkem 222 žáků. Nově přijstých
do prvé třídy jest 25, mezi nimi dvě bospitantky.
— V posledním zasedání městské rady a spolu
výboru pro stavbu sokolovny bylo usnesen), aby
byla stavěna na besední zahradě. Bude nyní jenom
předmětem porad, jsk má býti stavěna, zda poděl
zdi hraničící a ulicí, či podél Dusíkova divadla.
Ma-li býti sokolovna zároveň důležitým sončini
telem Besedy a divadla, pak nejlepší rozlnštění
by bylo, strhnouti nepraktické přístavky divadla a
přivtěliti ji přímo k Besedě, při čemí by ovšem
třeba bylo shody obou korporací. — Zábavnímu
životu v městě a jeho pořadatelům nastávají těžké
starosti. K nedostatku hadby přistoapil i nedosta
tek vbodných a účelných místností. Jediný sál, kem
se mohly zvláště u nás tak sv. neutrální zábavy
uchýliti, byl v těchto dnech uzavřen. Hotel „u Krá
levice“ změnil sál v řadu pokojů. Zbývá nyní to
liko divadelní sál, ale ten čtsem není k dostání
a tak příští masopust budeme slavit — smutečně.
Dáme se aspoň k „střádalům“. — Národ. sociál.
spolky: Havličak a želez, zřízenoi konají 12.t m.
v pravovárečiých lázních slavnost na paměť 10le
tého trvání. Mlaviti bude posl. Baříval a profes.
Zdráhal. — Byli jsme požádáni od některých 0
byvatelů © Kutnohorské ulice, abychom trocha
„Sťouchli“do té kanalisace. Jest to sice nepříjemné,
co si přejí, ale protože vahled povrchuího tohoto
eplachovacího systému jest ještě nepříjemnější, čí
níme jim povůli. Před několika. doy za úpalu
vyváženy byly fekalie pomocí pověstného stroje
s jednoho domu této ulice tak nedbale, že celý
potok smrduté vody tekl ulicí. Nebylo by záhodno,
aby po takové operaci bylo místo vodou omyto a
strožka koštětem vyčištěna? Tolik vody snad by
vodovod ještě dal? Zdravotní orgány by měly býti
posornější a přísnější.

Z Bonova nad Doubravkou. Posmut
ných dnech spůsobených povodní prožili jsme sase
několik chvil radostných V poadělí svutodašní
zavítal k nám toužebné očekávaný nový duchovní
správce, dp. Frant. Kašťák, dčíve farář v Sobčí
cích u Hořic. Obeení zastupiteletvo připravilo ma
skvělé uvítání. Čtyřčlenná deputace vyjela mu na
proti do Žleb; satím shromáždily se veškoré spolky
a městskou radou v čele za městem. Když depu
tace s panem farářem, kterého doprovázel vldp.
biskupský vikář Ant. Schreiber, přijela, uvítán byl
p. farář p. starostou a obecním sastupiteletvem,
jakož i zástupci jednotlivých spolků. Nato nastou
pen průvod « místní hudbou v čele do chrámu
Páně, kdež nový p. farář slavné installován. Zvlášt
ním dojmem působilo, že při průvodě uoucen byl
vésti školní mládež — městský polic. komisař p.
Jos. Vávra. — Nelse na místě tomto opomenouti
šlechétnosti dp. faráře, který při příchodu svém
věnoral 500 K na zřízení jubilejní nadace pro
mistní chudé a každéma spolku po 20 K. — D-n
5. července byl pro město naše dvojnásobně

pitelstvem oslava 600letého trvání obce a pový
dení téže na město. V předvečer dae uspořádán
ochotou místních spolků velkolepý pochodídavý
průvod slavnostně osvětleným a osdobeným městem.
V neděli o 9'/, hod. ranní posvětil vldp. bisk.
vikář Aot. Sebreiber sochu Ne, čného Početí
Paony Marie z r. 1693, jež péčí obec. sastupitel
ství na místo důstojnější přeneseně A opravena
byla. Nato následovalo krásné kázání p. faráře,
v němž vysvětlen význam sochy té pro město
sdejší. Zvláštní shodou jest, še socha ta oboovena
byla sa starosty téhož jména, za něbož postavena

kokan). Nato následovalaslavná polaí mše svatá



u sochy PŘ už chrámový sbor řízením p.ředitelechoru Em.Culka, horlivého učitele, zapěl dojímavé
spěvy Mariánské. Po měl avaté odvedla budba
spolky a obecenstvo k domu p. Nováka, s jehož
osdobeného balkonu měl historickou přednáška
ředitel měšť. Skoly a c. k. konservator p. Klim.
Čermák « Čáslavě. Pochváliti též dinžno ochotu
dívek z chrámového sboru, ješ za krátkou dobu
rozprodaly celý náklad dějin města Ronova a pc
hlednic e fotogr. snímky pam tných listin. Odpo
ledne pořádala místní sesflená kapela promenádní
koacert na oáměstí. I zde bylo na výkonech vi
děti, že při dobré vůli mnoho by se u nás dalo
přovésti.

Z Haberska. K minulémudopisu z našeho
okresu, v němě právem ukázáno na neslušné útoky
podnikané proli poslancům uašeho lidu, proti vc
ličatvu katolickému a dachovenstvu, čovolujeme
si podotknouti, že čáslavský list svobodomyslný,

. vněmž útok byl učiněn,jest vzor důslednosti.
V tomtéž čísle, v němž redakce uveřejnila dopis,
posmívající se protestu katol. poslance proti zvy
Bování daně z lihu. jelikož se tím navaluje nové
břemeno ns bedra lidu, a troufale prohlašující, še
klerikálové cbrání a podporojí pití kořalky, pra
víme v tomtéž čísle na drahé straně píše: „Ne
hledě k tomu, že stát při takové „sanaci“ vydělá
a strěí do kapsy !0 mil. K, předloha o dani vzbu
zuje odpor n lidových stran také proto, že zna
mená další zvyšování beztak ohromných daní ne
přímých, které v prvé řadě na svých bedrách od
nesou široké lidové vrstvy obyvatelstva. A za tuto
novou povinnost kde dává se lidu nové právo ?“
Atakové časopisy pak chtějí slonti seriosními listy
8 neochvějným, pevným programem. Inu, p'oti ka
tolickým poslancům je patrně všecko dovoleno,
jen když je účelu dosaženo!

Ze Želiva. V neděli, dne 28. června po
odpoledních službách Boích posvětil J. M, nej
důstojnější pan opat želivský, Salesins Roubíček
povou sochu P, Marie, postavenou nad portálem
klášterního chrámu. Bývalá socha, která déle než
200 let zdobila průčelí chrámové, byla odstraně
na, poněvadž jak stářím tak i loňským požárem
klášterním byla značně poškozena. Slavnost svě
cení zakončil nejděstojnější pan opat případnou
promluvou k shromáždénému lidu, v níž poukásal
též na rozšířenost a význam mariánského kulto
blavně v zemích s'ovanských. Nová tato socha,
dílo opravdu umělecké, více než 3 m vysoká, zhc
tovena jest z hořického pískovce akademickým
sochařem p. Antoninem Bílkem, jemuž návrh a
model koliaudova. jeho bratr, známý výtrarný
umělec pan Frant. Bílek,

Z Čánlavska. Dloahopřihlíželoobecenstvo
k rozličným výstřelkům některých osobností ze
stavu učitelského nečinnó a shovívavě, takže se
tito pánové domnívali, že jest jim vše dovoleno a
že zvláště proti katolickému lidu mohou užívati
všech oněch prostředků tak z. pokrokového hnutí,
jimit katolík postaven jest za pariu společnosti.
Když konečněkatolíci, uvědomělí svých sákonitých
práv, postavili se proti tomuto novodobému tyran
ství, počínají pokrokoví páni paedagogové volati
národ do zbraně proti prý na Cáslavsku se rozta
hající bydře klerikální. Stroufalosti jen sobě vlastní
ubodili na válečný tamtam v „Čase“, přinášejíce
zprávu z Ronova, že klerikalismus chce naeytiti se
novými obětmi Ala Konečný atd. A mesi tím, co
vyzývají okr. školní radu, která o případechv Ro
nové sběblých bade jednati, aby nepodlehla ter
roru klerikálů, štvou proti katechetovi měšť,školy
v Ronově jenž konaje svou povinnost, k uíž svým
úřadem kněžským 1 avon učitelskou přísahou se
zavásal, staví se proli otravným proudům, vnika
jicím přičiněním vadělavatelů mládeže do školy.
Nechceme předbíhati výsledek vyšetřování a proto
o celé záležitosti se nezmiňujeme, bude a dostatek
vysvětlena později, ale tolik již předem můžeme

ci, že celá uvážlivá veřejnost neprosto nesouhlasí
se způsobem, kterým nyní na Čáslavskusi někteří
členové stavu učitelského zvykli jednati. Zdá ge
opravdu, jako by byly agenty bnatí protikatolic
kého, úikoliv učiteli a vzdělavateli mládeže, pří
sahou zavázaní vychovávati mravně nábožensky.
Co říci má na př. obecenstvo učiteli, který roz
dává prctináboženské resp. protikatolické štvavé
letáky? Co má souditi o smýšlení učitele, který
na veřejném hasičském sjezdě nabádá členy ha
sičetva, aby nechodili na průvod Bočíbo Těla?
Jak ohovati se má k očiteli, který, trávě na do
volené u svých přátel, příchozí do závodu příbuz
ného poučuje o hnntí protikatolickém a s katolické
víry si činí paškvil? A takových přípedů dalo by
se vypočítat celá řada, případů svědky stvrze
ných. Může tu býti důvěra, že takovy vychovatel
vychovávati bude mravně-náboženský? Ne kleri
kalismus, ale toto nepaedagogické, úmyslně útočné
počínání připravuje učitelstvo o vážnost a lásku
občanstva. A stopůuje-li se agitace učitelstva pro
ideje podvratné stávajícímu řádu, není divu, že
lidem konečně překypí trpělivost a že pakdá vý
rat svému hněvu tím, že žádá, aby takový muž,
rozcházející se naprosto 86 zásadami, k nimž služ
bou jest připoután, byl odstraněn. Proč naopak
lid obsypává láskou učitele, který zůstává elužeb
BÍm povianostem věrný? Víme určitě, že většina
učitelstva naprosto nesouhlasí se stanoviskem oněch
mepokojných duchů, ale chybou jest, že nechává

volné pole a še nepoužívá i v korporaciob
onoho práva, které má. Mlaví-li pak ona nepo
kojná menšina, strbnouc liknavostí druhých na
sebe moc, ve jménu učitelstva, snadno může se
státi, že nedůvěra občanatva pokročí dále jk tém,
kterých si dosud váží. Jest tedy v rakách rozvét
ných živlů, aby poslední věcí nebyly horší prvých.
Podivoě se při tom vyjímá i činnost spoluobčanů
Tvang. vyznání. Oni, ktefí u svých učitelů žádají
naprosté konání náboženských povioností, kteří do
svých škol nepuatí ani paprsek ioterkonfesijnosti,
vědy a všudy drží ochrannou ruku usd učitelem

katolíkem jménem, ale protikatolíker. vystupová
ním. Měli by býti pánové důslednější, a co žádají
od svých učitelů na svých školách, proti tomu by
neměli podporovati akci učitelstva, jemuž svěřeny
jsou katolické děti. [ tu je celá řada dokladů po
ruce, Katolický lid dlouho mlčel a nynější jeho
vystoupení jest jenom defensiva — obrana stáva
jícího zákonitého pořádku, na protivnicich toboto
pořádku bude, aby počal offonsivu, a pak necht
nekřičí se o prcnásledování a obětech!

Antikvární

knihy
„4 ve velkém výběru má na ckladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvarlát

a závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý závod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké sklady umožňují
ei vyřizováníobjednavck

závod je jeho ješté téhož dce, kdy
stele*“ .:.,»; dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Různé zprávy.
Kostelní sbírka ve prospěch čen

kých služeb Božích ve Vídmí. O nábo
ženské potřeby Čechů vídeňských jest velmi bíduě
postaráno. Cbtějí-li míti české služby Boží, musí
si je sami platiti. Než jsou to z velké části lidé
chudí, takže při nejlepší vůli touze své po dosta
tečných českých službách Božích splační dáti ne
mohou. Jest tu třeba pomoci jich krajanů v Če
chách a na Moravě. Z té příčinynařídili nejdůst.
bisk. Ordinariát v Hradci Králové, by ve prospěch
jednoty sv. Metboděje, kteráž ve Vídni o české
služby Boží = o duchovní vzdělání Čechů horlivě
pečuje, konala se kostelcí sbírka v neděli dne 12.
července. Vybizejí se proto zbožní věřící, by v ten
den ocbotně přispěli na zbožný tea účel štědrým
dárkem.

Jednota sv. Methaděje ve Vídní, již
se podařilo ma zajištění českých služeb Božích
koupiti kostel a klášter, u:tivé prosí vld. pány
jubilanty, jimž Boží milostí dopřáno letos 25., 40
aneb SOleté slaviti jubileum činnosti na. vinici
Páně, jakož vlipp. primicianty, kteří poprvé k
oltáři Páně přistoupí, aby v těchto památných
dnech laskavě pamatovali J daoty a jí ku pomoci
přispěli, aby veliký dluh vásnoncí na kostele a
klášteře, totiž 236.000 K, brzo splatiti mohla.
Trpce a bolestně býváme vždy dotkouti, čtouce v
novinách, jak štědře 4© pamatuje v závétích na
rozličné podniky, jen na dílo Jednoty nikdo si
nezpomene, ač 0 to pečuje, zachráni.i lidu českému
ve Vídni av. víru, ač měsíčně šest měl sv. za své
dobrodince živé i zemřelé se slouží a při službách
Božích za ně se modlíme, posud jen dva duchovní
v závěti své pamatovali ma naše dílo, jeden od
kázav jí 600 K, druhý 100 K. Kóž tato enažná
prosba nezůstane oslyšena, abyi ten katolický lid
Český ve Vídni zakusil radostí letošních jabilel!
Později podá Jednota obšíraou zprávu o Bvéakoi.
Milodary buďte zasílány na adressu: Dr. Aut.
Horný, kapit. děkan Vídeň I. Stepbansplatz 6.

Katolický ajozd českoslovamský,
k němuž provolání přinesli jsme v čísle před
chosím, vzbudil v celé katolické české veřejnosti
značný rozruch a radostné očekávání. Přípravy
ku ajezdu jsou v plaém proudu; téměř denně
zasedá některá z komisí přípravnéto komitétu a
pilně. rokuje, Jak by sjezd katolíků českých atal
se důstojnon maa.festací katolického lidu a zanechal
po sobě hojných a pošehnaných výsledků. Mimo
jiné pracuje řečnická komise na pořadu řečí oje
zdových. Již dnes možno říci, že účastníc sjezdu
uslyší o dnech sjezdových nejlepší naše katolické
řečníky ze zemí koruny české. Themata řečí ro
lena velmi úzkostlivě tak, aby nebylo řečí theo
retických, únavných, nýbrž všichoi Fečnícistračně
s zajímavě pojednají o thematech časových a
praktických. Přípravné bomité vyjednává též se
ředitelstvím c. k. státolch drah « slevn jízdného

pro účastníky ajezdu, mimoto podaří se asi po
fadatelstvu sískati též značnější sleva při koapi

lístků do jubilejní výstny. Usnašeno při té příležitosti doporučiti členstvukatolických spolků a
organisací, aby si poneobali návštěvu výstavy až
ku sjezdu katolickému — ušetří na jízdnóm, na
vstupném do výstavy a i jinak při společné ná
větěvě výstavy těšiti se badou různým výhodám.
Do programu sjezdového zařazen byl též slav
nostní průvod účastníků sjesda a členů katolických
spolků na Hradčany, kde v metropolitoím chrámu
sv. Víta sloušiti bude J. E. nejdp. kardinál arci
biskup Leo Skrbenský pontifikálol mši svatou a
místopředseda sjezdu, metropol. kanovník dr. Jus.
Tumpach, prosloví slavnostní kázání. Sjezd elibuje
Již nyní státi se velkolepým projevem katolické
české myšlenky a je proto v zájmu každého uvě
domělého katolíka, aby již nyní se chystal k ná
vátěvě Prahy a sjezdu ku konci srpna 1908.

Dr. Ulrieh, atarosta Hradce Kráiové a
zemsky poslunec, obdržel řád železné koruoy III.
třídy.

Dr. A. Bráf, dvorní rada, professorna
čes. universitě v Praze, vyznamenán jest rytíř
ským křížem řádu Leopoldova.

Kšeft s Husem. Kácítaje se s Husem
netoliko u nás, ale i tam, kde bylo dříve mnoho
reptáuo, te Hus pokrotil zpupnost německýchstu
dajících v Praze. „Právo lidu“ dne 5. <. m. sdě
luje, že v Kostnici vám kustod (eprávce) musea
prodá dřevěnou Škatolku ze dřeva, které prý vy
rostlo na místě upálení Husova; ve škatulce je
hliněný medailonek Husův „vyrobený z hlíny,
která na tom místě byla nabrabána.“ Jakýsi Ri
gling pročává kusy Husova kamene, kusy litiny
z mfíže, kterou jest kámen obrvuben. břečťanové
listy 8 kamene a třísky « lípy, která tu vyrostla
a před nékolika lety bylu větrem vyvrácena. To
by konečně nebylo nic slóho. Leč socialista praví
dále o onom čilém obchodníkovi: „Usmál se li
Šácky, když jsem se divil, še už prodal tolik kusů
mříže a přece mříž je ještě úplně neporašená, a
když jsem obdivoval lípu, na ufž rostlo jedlové
dříví, které z ní prodával“ — Tedy kšeft hodně
odporný, nepoctivý, který jest v přímém rozporu
se zásadami Hosovými.

České škole Komenského vo Vídni
vlivem českých poslanců dostalo se tentokráte
aspoň drob.čku vládoí přízně. Dosud mosely dítky
z české školy Komenského ve Vídoi, chtěly-li do
stati vysvědčení propouštěcí, jeti skládati zkoušky
do Břeclavě na Moravu na tamní obecné škole.
Letos však učitelský sbor břeclavský přijel do
Vídné, kde se zkoušky za přítomnosti člena okresní
školní rady vídeňské odbyly a to 8 prospčehem
velmi dobrým. Z toho poplach v německém táboře.

Odebírají Inegrovel „Národní Poli.
tiku“ © Teď už jest otázka ta definitivněroz
hodnuta. „Nár. Politika“ totiž, která z kšeftu jest
tolik zdvořilá jak k rár. sociálům tak k němec
kým židům. Českým katolíkům i protestantům, vy
střelila s neslýchanou udatností proti luegrovcům
2 bmoždíře, nazvavší je kcátce „Černou bandou.“
Teď už jest jisto, že lu>grovci „Politiku“ nepřed
plácejí. Dr. Laeger ovšem Dísmé výtky zaslubuje.
Ale podívejme 8e, jak „Nár. Politika“ opatrně
mluví o židech, germanigujících Prahu. Napsala
4. t. m., jak v měsiských sadech před nádražím
Fraatiška Josefa bylo na sedadlech ronoho lidí,
„jichž stanovisko oáboženské, politické, národní a
sociální, tak jako jich stanov.sko na veřejných mlstech
ve mósté vůbec jest všeobecná známo.“ Tak dlouhý
tedy dává „Nár. Politika“ titul lidem. kteří mohou
býti prostě označení dvěma slovy. Není nad upa
traost při mluvení o chybách germanisujícího ži
dovstve, zvláště proto, že „jest věcobecně známo“
i stanovisko těch lidí k insertní agendě „Národní
Politiky.“ Před sedally na chodalku — tak sadě
luje dále „N. P“ — mnosství détl hodné povyko
valo Jeden z píoů radů náhodou odkopl míč,
jímž si děti hrály. Chlapec Gletý řekl radovi ně
mecky: „Neodkopujte mi můj míč!“ Druhý český
rada česky: „Tady se, hošíčku, nemá hrátil“ —
Pachole nato drze pa německu: „Co? Mlayvtene
mnou německy, tady se musí mluvit německy l“

| Sedící chorus patronů a matron spokojeně Be k
tomu usmíval. — Páni radové ocitli se v nemilé
situaci, z níž si pomohli dle známé kteatanské
zásady, že moudřejší ustoupil“ —Tak tedy „Nár.
Politika“, která, jak patrno, také moudře hodně
ustoupila, nejmenujíc plným jménem ani židovské
bo chlapečka ani vítězně se usmívající patrony a
matrony německ)-židovské. — Ergo, s těch dvou
případů lebce lze ubodnouti, jaký jest obebodní
poměr „Politiky“ k luegrovcům a drsým šidům.
Spravedlivý zásadový časopis by nalezl na utlačo
vatele češství ovšem stejný bič. .

Křesť.-sociální hovpodářetví vo Vídni
zase může se pochlubiti sdárným výsledkem. VÍ
deňské městské dráhy vykazojí za rok 1907 čistý
výtěžek 2,800 416, ačkoli zřísencům zvýšeny
platy o 941.000 K€ foud na obnova drah zvýšen
o 441.000 K. A v Praze prý ae městeké dráby
nevyplácejí. Ovšem tu mají jiný rosum.

Pronáslodování |vlastence olovem
ského. Kapisa Tománeks Hrušínane Slovensku
odsouzen k peněšité pokutě, še sa večera při chůzi
uliel neměl ovitilny. Obvisěn i u konsistořo ry

: obtářem babinským, jejž prý v kázání urazil.



Příloha.
Volby do obcí.

(Z přednášky vůp. Ford. Vléka na 600. kursu).

„| Nejprve připomeňme si, co je to obec po
litická a co je to obec místní. Obcí politickou
nazýváme obec, která tvoří samostatný celek,
jejíš usedlíci tvoří obecní zastupitelstvo, kdežto
V obci místní zastapiteletvo není. Tam je oby

Boa radní. Několik obcí místních tvoří obecpolitickou.
Dle zákona rozeznáváme v obci staro

usedlíky, jojieně předkové se dávno do obcepřistěhovali. Vedle tobo zákon rozeznává pří
slašníky čili společníky, kteří platí osobní daň
z příjmů, nebo přespolní, kteří se na čas v obci
sdržají. I společníci i tito mohou získati do
movského práva nepřetržitým 10letým pobytem.
Tento zákon má však také své vady, neboť ně
mecké obyvatelstvo české dělníky, když těmto
10letí má vypršeti, krátce před tím z obce vypo
vídá. Domovského práva nabývá se zrozením,
vysloveným přijetím do svazků občanského,
nabytím veřejných úřadů. Každý starosta má
vésti matriku o svých příslušnících, míti stále
v evidenci, kam odešel, a když někde 10 let
pobyl, má žádati, aby byl přijat do svazku ta
mější obce.

Platný řád volební do obcí byl uzákoněn
16, dubna 1864; je to zákon zemský.

Co je to aktivní a passivní právo volební?
Aktivním právem nazýváme to, že někdo může
voliti, passivní, že někdo může býti volen. Kdo
mají právo voliti do prvého sbora? Obce větší
dělí se na 8 sbory. Do prvního sboru volí čestní
občané a měšťané. Tyto dva pojmy často se
pletou. Čestným občanem může býti kterýkoliv
rakoaský občan a čestným občanem může ho
jmenovati kterákoliv obec, Čestným měšťanem
může býti jmenován jenom příslašník obce,
která ho jmenuje. Čestný občana čestný měšťan
nemusí v obci vůbec bydleti, ale při volbě
mosí svůj hlas odevzdati osobně. Toliko má-li
tam nějakou nemovitost a platí tudíž daně,
volí plnomocenstvím. Kdo dále volí do prvního
sboru? Tak zvaná honorace. Jsou to třídy oby
vatelstva, které mají právo výsadní: dachovní
křestanských vyznání, farář, pastor a rabín,
nikoliv všsk židovský učitel, který je do obce
na čas povolán. Úředníci státní a zemští, dů
stojníci, kteří v místě dlí ve výsložbě, neb kteří
kvitovali (vzdali se činné služby), ředitelé mě
šťanských a obecných škol, ředitelé i profes
soři jakožto státní úředníci. Mimo to volí lé
kaři a advokáti, kteříž nabyli diplomu doktor
ského na rakouské universitě.

Nastává někdy otázka, zda-li kněz, který
do obce přišel provisorně, má právo volební.
Tento duchovní, který je poslán provisorně,
nemá práva výsadního, poněvadž není tam de
finitivně dosazen. Platí-li kaplan nějakou daň,
volí ve II. sboru, jinak ve III.

Za úředníky zemské a státní možno po
važovati ty, kteří patří do některé z XI hod

postních tříd. Když má právo voliti učitel,mají právo voliti též učitelky, kteróhož práva
ři vydání zákona neměly, poněvadž tebdy ne

byly. Učitelka ručních prací, má-li definitivum,
má právo volební. Všichni tito, kteří nepatří
do VIII. hodnostní třídy, volí dle daní buď ve
II. neb III sboru.

Ostatní, kteří nepožívají výsadního práva,
volí dle svých daní, kteréž jim zeměpanský
úřad v té obci předepíše.

Ostatní občané volí dle výšky svých daní.
Dle toho, jak daň je vysoká, jsou zaříseny 3
sbory.

Při tom nutno pamatovati na pachtýře.

Velkoststek někde má svého poohetře a tu byho starosta mohl zařaditi doL sboru. Pachtýř
nemá právo voliti vůbec, třeba by i odváděl
daň „ Daň je předepsána majiteli velko
statku, který často bývá virilistoa. Mohlo by
se tedy státi, že by hostarosta zapsal do 86
znamu. Vy byste protestovali, ale mohli byste
se napáliti. Byl by někdy v právu. Mohl by na

příklad míti lihovar a páliti lih, z čehož máletý zisk a z toho má připsanou daří a on
platí osobní daň s příjmů a na základě té daně
mé právo voliti. Naproti tomu má právo voliti
pachtýř hostinský.

ři volbách mohou nastatí zajímavé případnosti. Volby v obci se blíží. Tuse stalo,
že v té obci 4 sousedé v května avé usedlosti
prodají a — v října budou volby.Tustarosta
myslí, že musí zanést ozy 4 nové majitele ja
košto voliče. Poněvadě však daně vypisují se
lž vJednu, jsou připsányna ony staré ma

a“ proto také oni budou ještě v té obciv . .

. | Konečněmáme tu ještě virilisty. Kdo to
Je virilista? Je to maš,majitel neodlosti, kterýš

jn ', daní, Všimošmssi jiného příkterý velkostaikář má vobci mimo
Jaště několik chalup, Ta menídovoleno, aby

al? volil ve sboru I. a potom ještě vesboru„ Jen jednou smí být pojat do volebního
seznamu.

Kdo posbývá volebního práva? Kdož byl
vinen zločinem, kdo byl vyšetřován pro ně
jaký zločin, kdo provedl zpronevěra. Proto
masíme dbáti, aby takový doseznamu nebyl
pojat. Pro politický zločin právo aktivní se
nepozbývá. Passivní právo strácí v tomto pří
padě po dobu zavření,

Kdo nemá právo voliti? Ten, kdo nesa
platil přirášky obecní, ale neplatí to 1.) pro
dluh z pachtoveného pozemku obecního, 2.)
kdo je dlužen za dříví obecní, 3.) kdo je
dložen úroky z peněz od obce vypůjčených.
Právo aktivní ztrácí ti, kteří jsou v konkaorsu.
Plnomocenství mohou dáti nezletilé osoby a
osoby ženské (majitelky usedlostí a živností).

Plnomocenství musí býti řádně napsáno a pedepsáno, masí tam býti vyplněno datum volby
a že ge dává tomu a tomu. Stane se vám, žo
přijdete někam k nějaké vdově a řeknete jí o
plnou moc a ona vám řekne, že již ji někomu
dala, bude to právě náš odpůrce. Ta vy jí
řekněte, že to neměla dělat, ale plaou mocna
ní nechtějte hned. Teprve před volbou dostavte
se k nía dejte si vystaviti prohlášení: Všechny
předešlé plné moci zrošuji « tuto prohlašuji
Jedině za pravou. Moohý agitátor si myslí, že
může předejíti časem a napíše tam vedle data
ještě hodinu. Není-li však na jedné z nich oné
formule, komisse obě dvě zamítne.

Neamí-li osoba plnou moc vystavující psát,
musí býti dva svědkové. Takó může býti ta
zajímavá okolnost, že ten, kdo plnou moc
dostal, dá opět plnou moc jinému, aby zaň
volbu vykonal. Chce-li někdo proti plné moci
protestovati, musí tak učiniti dříve, než ten,
kdo ji má, odvolil.

Kdo může býti zvolen? Rakouský občan
24letý, požívající všech práv. Nesmí býti volen
představený politického úřadu, úředník berního
referátu, policajt, poněvadž svým materielním
postavením závisí na obci. Jestliže je placen
od obce, pak jsa od obce vydržován, nesmí být
volen. Kdo je ve svazku čeledínském, kdo
užívá opatřesí chudinského.

Když blíží se volba, starosta sestaví
všechny občany dle daní. Pak rozdělí seznam
na tři sbory dle daní. Tyto se sečtou a rozdělí
na tři díly. První sbor má nejméně poplatníků,
drahý jiš více, třetí vyplňují ti, kteří platí
daně nejmenší. Když přijdou volby obecní, sta
rosta musí vyhlásiti, že seznam je vyložen.
Osm dol ode dne vyložení je určeno k rekla
macím. Kdyby se to nestalo, je to důvodem
k zrošení volby. Každý — i uevolič — má
právo nahlédnout do seznamu volebního, Jak
mile seznamy prošly osmidenní lhůtou, nemá
právo nikdo a takó nesmí je již měniti. Je
proto důležito, aby v čas nahlíželo se do vo
lebních seznamů, zda-li jsou tam zaznamenání
našinci.

Doatane-li někdo relativní většinu hlasů,
je zvolen. Kdyby do některého sboru se měli
zvoliti čtyři zástopci a někdo jich volil šest,
platí první čtyři. Je-li zvoleno 5 osob stejným
počtem hlasů, tu rozhoduje los. Jest dvojí
hlasování. Druhé je pro ty, ktefí se zposdili.
Když byl seznam podrahé přečten, nesmí býti
jiš žádný hlas přijat.

Proti volbě mohou býti podány námitky.
Starosta nevyvěsil na př. seznam, neurčil re
klamační lhůta, byla těsná místnost, porušena
byla tajnost volby, cuž je trestné. Trestáse též,
kdo kupuje hlasy, kdo falešnýmzpůsobem hledí
půeobiti na výsledek volby, kdo vymámil plaou
moc na příslušníka jiné politické strany, Do osmi
daů může býti podána námitka proti provedené
volbě. Nepříblásí-li se nikdo, vyhlásí se volba
výboru a starosty. Kdyby 80 někdo nedosta

l k volbě výbora, zaplatí 40 K pokuty. Úřad
starosty nemusí přijati kněs katolický, pastor,
komu -je přes 60 let, kdo má tělesnou vadu,
kdo je příliš zaměstnán svojí prací. Jestliže
ten, kdo byl zvolen za starostu, aechce toho
úřadu příjmouti a nemá-li některou z těchto

mínek, je trestán po druhém vyzvání po
utouK 0.

Kulturní hlídka,

ními; vroucnějším, pevnéjším spojením než jest
akókoliv jiné. On sapaluje oheň své lásky, která.

ku k sobě samému ubíjí « ohnivější jest než

kterákoliv jiná láska. Kterak bychom po těchto„Slovo“ — stvoři
tele světa? Dovedl jsem nadchnouti massy, které

pro moe umíraly. Chraniž mne Bůh, abych chtěliniti nějaké přirovnání mezi nadšením vojáků a
křesťanskou láskou, které stejně jsou rozdílné jako
jich příčiny. Avšak k-tomuto nadšení bylo třeba
mé přítomnosti, elektrisajícího pohledu; jeden můj
tón, jedno mé slovo dovedlo roznítiti obeň v srdcích.
Ano, mám tajemství té magické moci, která duše
unáší,ale nemohuje nikomuodevzdati žádný z mých
generálů ode mne ani honeobdržel, ani neodkoukal.
Ale stejnou měrou se mi nedostává tajemství, abych
zvěčnil své jméno a věčně trvalou učinil lásku
k sobě v ardcích lidských a abych v nich zázraky
působil bez bmotné pomoci. Nuže, když zde na
ostrově av. Heleny meškám, zde osamocen ke
skále připoután jsem, kdo řídí bitvy, kdo dobývá
říše pro mne? Kdo vůbec bne se pro mne
v Evropě? A v 50 letech — kdo mohl by chtíti
pro mne podstoupiti smrt? ... Vyznám se dosti

u n ale pravím vám: Kristus byl víc nežověk.“

0 politice Masarykově napsaly nekatolické „Hlasy z Pobečví“ : „Pan pr.fessor Masaryk
má jednu dobrou vlastnost, totiž, že pořádá často
voličské schůze. Publikum bývá totéž — 10 proc.
pokrokářů, 50 procent soc. demokratů a ostatní
pak jsou novoliči. Poslední jeho vystoupení v zá
ležitosti návrhu přimělo jej, aby v Novém Jičíně
voličskou sohůzi uspořádal. Objasňoval, proč pro
Wolfovu resoluci hlasoval a zase při tom ukázal,
že jest špatným, prašpatoým politikem a že ne
vystihl, oč se vlastně Wolfovi jednalo. Jsou jisté
věci, v nichž“ národní zájem jest vyšší, než tak
svaný kulturní, který jest oblíbeným heslem prof.
Masaryka. Této politice už pomalu nikdo v národě
rozuméti nebude, jakou chce dnes provozovati
prof. Masaryk. A ohání 8e obyčejnou výmluvou
— pátery! To jest už skutečná idiosynkrasie
(nervosita)u politika Masaryka. Jako příslušník
evangelické církve měl by se též jednou postaviti
proti evaogelickému klerikalismu, který bují ještě
více neš katolický, Na ten si Masaryk netroufá.
Prof. Masaryk vytasil se zase s návrhem na utvo
ření stran klerikální, radikální a pak na stranu
sestávající ze strany pokrokové, lidové a agrární,
Myslí to skutečně vážně, že by s ním aneb sa
jeho vedení Šla strana agrární aneb majorita li

dovésiranví I samy pokrokovéstrany kroutí dneshlavou nad jeho politikou! Což jest tak krátko
srakým, aby nevěděl, jak se jeho činnost na Mo
ravě posuzuje! Čekáme jen na okamžik, až této
říšské rady nebude, pak ukážeme, že u nás na
Moravě pro p. Masaryka místa není! My se uš
o vhodného protikandidáta postaráme.“

Čo získala Paříž vyhnáním milosrd
ných sester? Těžké obžaloby vznáší na nynější
obecní správu pařížskou brožurka tištěná v Patíži
pode jménem „Reforma chudinetví.“ pisek sdě
luje, že ze 100 milionů franků, ve prospéch chu
dých určených, poblcnje 67 milionů administrace.

Kdežto početpezocných v nemocnicích zasledních 16 let stoupl pouze o 2 procenta, byl
ošetřovací personál rosmnořen o 144 procenta.
— Ředitel nemocnice má ročně 18.000 fr. kromě.
jiných přilepšení, tak še rodině jeho dává ústav
ročně 60.000 fr. Ošetřovací personál bóře se od
kudkoliv, kdo se vůbec hlásí. Každý lump béře
se, má-li jen doporučení, bez ohledu na pravda.
Blužba ošetřovatele bývá posledním útočištěm da
rebů. Dle toho vypadá téš obsluha. Ze soudních
listin lze dověděti se, jaké ženštiny k obsluze ne
moených se přibírají,nejen osoby zkažené, ale
i nakašené. NemoonířHkají, od té doby, kdy se

odtud ytáhoraly milosrdné sestry, vystěhovalase odtud ctnost. Nejsou řídky případy, v nichž
nemocní s nedostatku povinné péče l, a ne
mocní sumi říkají: „Raději zemru, neš abych ta
kového lotra k sobě pastil.“ Případy, že nemoc
ným s ospalosti a nedbalosti ošetřovatelů dostává
se nepraávých léků, jsou velmi časté. Tak slovy
drastickými a ještě více uváděním pádných fakt
líčí brožurka „moderní reformu“ ošetřování ne
mocných a póče o chudinu. To ovšem vláda mohla
předem věděti, še žena, ktorá se zcela obětuje
trpícím s „nadšené lásky k Bohu, nemůže býti
prospěšně vystřídána lidmi, kteří se dávají do
nemočaiční služby toliko k vůli svému zisku.
„Přátelélidu“ obohacujíse ve Franciinaúčet
národa chamtivě dále.

Finanční stav Matiee. První
ÚstředníMatice Školakéskončiloco dopře 4

dání velmi .epříznivě. Bylo ato
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om zpráva s prosbou, by pisobili k tomu, aby

sbírky maúčelyménědůležité by„odloloay 1
ppoapěeů sbírek ve prospěch Uatředaí Matice

To je tak. Vlastenciv obní moderníhopo
kroku kalení mají zcela jiné národnostní starosti

než o vzrfist matičního jmění. Jodni vylučují
katolíky z národa, surově jim spílají a mohou sl
noby uběhati, jen aby dokázali, že jsou katolíci
vlastně největším neštěstím národa. Masaryk sve
likou horlivostí zastával se ve Vídni židovských
baršáků, „vlastonecké“ studentetro podniklo dle
přání německých židů herkuleskou práci prozé
chrana hrubého útočníka Wabrmunda, „Čas“ u
veřejnil provolání ve prospěch rumunských židů,
ktefí tolik bezcitně vyssávalirumunské sedláky.

Plno slonpeů novinářských pe potištěno ubájením resoluce Wolfovy. Tak ovšem zbude na
přemýšlení o Matici velmi málo času. Jestliže na
př. pokroková akademická mládež myslí, že spo
jení se židovskými baršáky Matici prospěje, my jí
ovšem její názor s blavy nevezmeme.

Jestlíže -socialističtí poblaváři vybírají na
woudrusích obrovské daně z hlavy, jestliče se platí
mnobo peněz na požidovštělou „Volnou myšlenku“,

se ovšem sejde na Matici peněz velice málo.
Ačkoli však katolíkům za jejich národní sou

Činnost dostává se nevděku největšího, přece od
poručojeme, aby našinci horlivě na Matici platili.
Zkoušejíce sami mnuho zlého, nechť si uvědomí,
že platí na spolutrpitele, kteří ve smíšeném území
prožívají mučednictví jiného způsobu.

Výsledky nové výchovy ve Francii.
Moderní paedsgogika bezbožecká ve Francii svíjí
se pod tíhou vlastních výsledků. Vklouzla do pasti,
kterou sí sama nastrojila. A nyní už atbeističtí
Francouzové ani se neosmělí avalovati vinu zbě
dačelých poměrů na „klerikalismus“; bylo by to
prostě směšné v době, kdy přitlačili katolíky až
k zemi. Čím déle a mohutněji působí školy bez
konfessní, tím více přibývá zložinců. Roku 1901
spácháno zločinů 96.686, r. 1905 již 129.255;
z posledních bylo potrestáno pouze 65.000, po
něvadě stoupající rafinovanost sločinců dovede se
trestu vybnouti. Tadíž při více než 74000 sloči
nech nevypátrání pachatelé. R. 1901 spácháno
163 případů zabití, zámyslných vražd 160 a smr
telných zranění 154. R. 1905 však statistika za
snamenává 274 případů zabiti, 168 zúmyslných
vražd a 171 emrtelných zranění. Hrozně stoupá
počet zločinců mladistvých. R. 1880 napočteno
jich 23.319, r. 1890 již 27.309, r. 1900 docelu
30.485 a r. 1905 dokonce 31.441. Už školákům
so stýská po slávě „apačů“. V Paříži jest na 60
sdružení takých pouličních loupežných vrabů. Kdo
chce býti přijat do takové společnosti, musí do
kázati svoji „zasloužilost“ aspoň tím, že tři léta
seděl ve vězení. „Apačové“ novračdí pouze pro
[op, ale často s krvavého sportu, aby se mohli
před soudruhy pochlubiti, jak velikou „práci“ už
vykonali. Nad řáděním těchto banditů přes roz
množení policie vsnikají v Paříši veliké rozpaky,
tak že uš začaly proskskovati návrhy na zavedení
tělesných trestů.

„ Nějteří najvní lidé myulili, jak bude rázem
učiněn v Paříši konec chudobě, až se,aebere církví
jmění. Posud však se zabavených statků rozmno
fili svoje jmění jen ti, kteří jiš dříve velikým
kapitálem vládli. V Paříži žije 410.000 šebráků a
taláků. Ovšem še mezi touto chudinou jest mnoho
rafinovavých podvodníků, kteří velmi dobře se živí
předstiráním bídy. Leš přes to přece jen t
movianých chudáků jest v Pařížiobrovský — v době,
kdy se má rozdělovatí chudým majetek církvi
ulospený.
- „Osvěta lidu“ proti politickému pro
jevu městských rad. Protesty městskýchrad

hlasování dre. Drtiny taly do živého. Z nouze,
vůli záchraně pokrokářského poslance utvořila

si „Osvěta lidu“ novou zásadu, která od e
dázorům pobrokového tábora z doby voleb. Hajnův

dne 16. t. m. píše o radách:
íme, že při volbách obecních zastupitelstev a

rad nerozhodují většinou politické pro
gramy a motivy, nýbrž důvody povahy čistě místní,
me-liosobní.Přes to korporacetyto osobujízisa
časté úsudek v aáložitosteeb politických a pro

M í se kprojevůmpoliticky stramickým.Vtom-zajisté odpor; osoby, k jejichž politickému pře
jv se při volbách do obecního výboru nebo
těstaké rady nebledělo, osobují si pojednou právo

projovovac politický úsudek jménem celé obce.“ie „Osrěty lidu“ městaké rady svolené na zá
kladě zastaralého řádu zneužívají svého Postavení
k rozhodování o poslancích zvolených na základě
všeobecného rovného práva hlasovacího.

Takový seufalý pokus o záchranu dra. Dr
tiay ovšem působí přímo komicky adokazuje, jak
zásadnost pokrokářstva dovede býti kaučuková od

Bobela k případu, dle toho, jak tý prospěch

| Predaj vo tysvati poslánoe kslošenímásak Jiboš
Ém wp u iměstská ruja pre,má sy

sta nekn

voleno“těmže vli korporacím promluviti také
proti jednání Drinova? A projevovaly městské
rady svůj politický úsudek opravdu sa občanstvo

| věbckot Jen podati důkari Oršem přes to tirmo
čily zcela správně mínění veliké částí občanstva.

Kdo by chtěl obmezovati svobodu města irad na úskou působnost věcí místních, kdo by ji
chtěl zakasovati politické ptojevy, ten by skutečně
byl hrubozraým spátečníkem. Zapovídali někdy
masarykovci městským radám velice četné politické
projevy proti přehmatům Němeů? A mají-li městské
rady právo k politickému projevu, mázase dr. Dr
tina právo buď poslechnouti vyzvání nebo je od
mítnouti.

Jestliže ostatně městské rady netlumočí ná
sorů občanstva, proě i jiné korporace proti Drti
novi se vyslovují, proč od jiných korporací není
důrazně hájen?

„Osvěta lidu“ vybízí, aby na odvetu měst.
radám se vyslovila nedůvěra. Mluví o „šosácích,
kteří o politice nemají ani zdání.“ Tudíž sa to,
že chtěly užiti městské rady politické volnosti.
mají býti potrestány. Ušlechtilý smysl pro svobodu!
Věru poplašenost a zvufalé rosběhy masarykovců
poskytují obraz velice komický. „Osvěta lidu“ štve
proti městským radám, dr. Drtina však z chytrosti
píše zcela uctivě těmže měst. radám: „Máte právo
pesvublasítí s mými názory.. , buďte ujištění,
že nesoublas váš i důvody, které pro něj uvedete,
badou mnou bedlivě váženy a stanou se mi smě
rodatnými pro další postup. . . to vysvědčení mi
všichni dáte, že se slavnými městskými radami
jsem udržoval stálou výměnu názorůa hleděl pro
jevepých přání“ Ku konci ještě dr. Drtina ujišťuje
městské rady o své „opřímné úctě a trvalé odda
nosti.* — Neryplísní teď „Oavěta lidu“ Drtinu?
Nadto „Ratibor“, bájící dr. Drtinu ze všech sil,
projevil v č. 29. touhu, aby dodal chystané ne
dělní Drtinově schůzi významu a váby avojí pří
tomností starosta p. dr. Ulrich.

Takovou pestrou acenerii tedy rozvíjejí ve
svém zmatku bojovníci Drtinovi. Jeden kurážně
brozí, drubý seká komplimenty. Zkrátka myslí si:
Cesty mohou býti rozličné, jen když se mandát
Drtinovi zachrání!

Čeští umělci o hlasování Masarykově
uveřejnili 19. t. m. v „Národ. listech“ tento projev
Byvše apostrofování (vyzváni), abychom se vyslovili
o aféře Wolf, Drtins, Masaryk, odvoláme se ke
avému memorandu všem poslancům českým Jed
notou a výtv. odborem Umělecké besedy v měsíci
říjau 1907 zaslanému a ke článku v Díle t. r.,
z něhož vyplývá požadavek náš, aby vláda zbavila
atrakvismu českou akademii uměnív Praze, úsilím
české akademie pro vědu a slovesnost a obětavostí
české obce pražské a Českého Hlávky založenou.
Doznávéme, že při té příležitosti řekli jsme, že
potřebojí-li Němci svoji akademii v Praze, najdou
dosti prostředků k její uskutečnění, myže jim
v tom překášeti nechceme. Řekli jsme také asi to,
co sa několik dní později prohlásila akademie els.
Frant. Jos. I. v memorandu vládě adresovaném.

Z toho dedukuje se (dovosuje 8e), že krok
pp. Drtiny a Masaryka stal se v intencích našich
— leč my naproti tomu pravíme, že jsme od
českých poslanců žádali boj za vrácení české školy
českému národu a nikoliv hlasování pro německon
školu ve chvíli, kdy nám ani akademie vrácena
nebyla a kdy Němci proti vysokému školství
českému na Moravě i obecnému školství českému
na Moravě i obecnému školství v usavíraném úremí
a ve Vídni tak úporně bojují.

S touto zvrácenou taktikou a nedomyšleným
hlasováním souhlasiti nemůžeme, Aťstalo de £a
předpokladů sebe krásnějších. Jednota umělců vý
tvarných v Praze. Výtvarný odbor Umělecké besedy.

Poslední útočiště. Jestliže pokrokářům
eolže všecko sofistické překrucování, kterým ne
snaží některou křiklavou svoji chybu omluviti s
krásnou barvou natříti, pak se utlkají k poslední
chytrácké, ale bodně nereální a nerytířské zbraní:
začnou totiž bušiti do klerikalismu, vystavují stra
šáka ve vlastní díloě utvofeného ve všech výklad
mích skříních a hlásají pověrčivým stoupencům:
„Tuhle vidíte největšího nepřítele. Co ten kdy

chtěl, co choe nk všecko bylo a jest špatné,všecky jeho y a skutky jsou pavučinou na
chytání prostomyslných much.“ Tak učí ti lidé
svoje stoupence „volně přemýšleti“, tak je učí,

ča,ak jet počobínař meprůvanpodaí, jest nasířati na pravou
adálodu bes zaujatosti vůči osobám. Dle mínění
Masaryka a masarykovakéhotisku největší nepřítel
všeho českého Wolf podal remolaci prospěšnou —
našemu národnímu postupu. Týmž dechem však
snaží so

převhé i ko jekčtenářstvo,ženásor tolichR orykověuž
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se: „Komu vlastně naše moudré městské rady pra
cějí do rukoa?“* — - Na to odpovídáme, Še do
rukou lidí těch, kteří ni zachovali ještě samostata
úsudek, kteří nevidí hneď duševní titásy v
pohodloě proti katolíkům útočících a v politice po

Kval neobmánýc Kdosechge udržetív lesklésáři pokroku hlavněsplláním katolictva, má míti
na mysli, že takovou práci svede uoela dobře i
šestnáctiletý výrostek, který se sotva podepesti

mstvo konečně chce víd po
kroku positivního, Kdo nyní před jasný srak Čecha
přemýšlejícího snaší se dávati černou záclonu se
soačkou „klerikalisma“, již málo pochodí. Právě
lidé svobodného úsudku nemohou věřiti hned kaž
dému zbrklému dogmatu pokrokářskému a nahlí

ni že není potřebí klaoěti se pokrokářskémuDalajlamovi, který svoje neomylnictví tak vášnivě bájí.
Jak reteruje m kovský denník.

Jak by referoval, jedná-li se o udolání soka?
Zeela sákeřnícky. Dokázáno „Času“ tolik případů
súmysiného podvádění čtenářstva, že vlastně by
ani nebylo potřebí usvědčovati tento orgán z jeho
nepolepšitelné mizernosti doklady dalšími. Leč
přece vhodno aspoň konstatovati, jakou stravou
„svobodně přemýšlející“ a „S pravdou ven I“ hlá
sajleí čtenáři „Časn“ dosud se živí. Dne 3. čer
vence v říšské sněmovně byl ačiněn návrh, aby 86
vyslovila nelibost posl. dru Heroldoví sato, že křikl
na dra Myslivce „darebáku“, když týž vůči dru
Heroldovi zvolal: „Pro krále pruskébo!l“ Návrh
kárného výboru byl přijat. Tak ae stalo dle svě
dectví stenografického protokolu říšské rady. Leč
požidovětělý „Čas“ oznámil dne 4. t. m. toto: „Po
přečtení došlých spisů referoval posl. Hagenhofer
o soámém návrhu kárného výboru v aféře dr.
Herold — dr. Josef Myslivec. Výbor pokáral dra
Josefa Myslivce.“ — Ergos pravdou ven — ně
kam za oceán! „Vlastenecký“ list hledí škoditi
českému poslanci ve prospěch nenávistného Němce
dra Herolda.

„Čas“ ve svém vzteku spílá těm, kteří se
svobodně a taktně ozývají proti hlasování Masa
rykovu a už samou preblivostí neví, jak by se
šikovně pomstil. Napsal dne 19. t m., že „Ná
rodní listy“ napsaly v říjou minulého roku proti
„Času“ toto: „Dejte Němcům třeba tři akademie,
jednu v Praze, druhou v Liberci a třetí v Chebu
. +. My je přejeme Němcůmza všech okolností.“

„Národ. listy“ však chytily chlapeckého
pesbedu za vlásky. Napsaly dne 21. t. m., že
otiskly v říjnu nikoli proti „Č1su“, ale proti „Bo
hemii“ tato slova: „Dejte Němcům třeba tři aka
demie, jednu v Praze, druhou v Liberci a třetí
v Chebu... ale nekažte nám jedinou vysokou
školů uměleckou oktroyem tří německých „malířů“,
kteří by se jako tací v Německu ani ukászati ne
směli... Na c. k. akademii umění musíme si
dáti líbit i německé profesory i německé stadenty ?!
Není to hanba našeho umění, ale banba němec
kého, že se k tomu propůjčuje. Jestliže nesnesou
němečtí učitelé a němečtí studenti vlastní aka
demii, jsou-li na mi slabí, potom jí není prostě
sapotřebí. My ji však přejeme Němcům za všech
okolností.“

K tomuto odkrytí netřeba dlouhých pozná
mek. Kdo chce poctivě referovati, ten ovšem ne
musí vždy uváděti citát úplný, může přerašiti kon
text; ale musí si přitom vésti tak, aby nebyl po
rušen správný smysl, skutečná tendence citátu. A
dokonce není dovoleno citát falšovati, jako to
učinil „Čas“ větou „My je přejeme Němcům za
všech okolností.“

Proč uvádíme, jak dovede „Čas“ nepootivě
bojovati i proti mladočechtém? Aby Be tím lópe
pochopilo, proč pronásleduje „Čas“ lhaním přím
vikánským katolictvo. Ten list, který se neští
troufale lháti o mladočeších a docela i o pokro
kářích, nevěřících v neomylnost Masarykovu, ovšem
si troufé proti katolíkům ještě více, jak mnohé
doklady i s Času nejnovějšího uvně svědčí.
Strana „výšší mravnosti“ pracuje — mstivými
podvody.

Italský pokrok sa vlády zednářů postu
puje širokou cestou, upravenou prapodivnými sá
sádami. Na školství věnuje se tam peněz poměrně
daleko méně než v říši naší a — sami oniversitní
profesoři začali tam hrositi vposledních dnech
stévkou pro prabídné platy. Zlodějský ministr
není už v Italii vzácností. Z četných defraudací

usvědčenýbývalý ministr Nasi, který byl s nbpropuštěn, byl zvolen horlivostí občanů trapanský
za poslance. 400 jeho stonpepců vyjelo bo uvítat,
když se k městu blíšil. později navštíví tento
osvícenec dlouhých prstů Tunisa Ameriku, kamž
bosvoujinínadšenípřáteléitalští. Zkrátkamo
rájka—jak patrno—modernímpokrokemv Italii
radikálně se směnila.

Nové ikázky socialistické vziě
lavací a podpůrné práce. —
Při plné míse změnil zásady. Při jeli

lejní slavnosti socialistického svazu franosts

$chsasečů or rudýministrpráce+ Nantoo. Nasva) stávka ste 1
vtředkům "vboji; má %zoneovndaně



opskrívšakvynášíboské pouízea děláco
Sověkých Ivt hotové beráaky. AVivlani přece

velmi dobře ví, jak dělnictvo fraicouzské právě

p bylo hanebnězklamánood vlády,oduuaů s ode všech tědb, kteří vali
totvu radámu bory důly laphsobeni v
boji proti tatolické etakel.Až V přijde o
teplé místečko, spustí kanonáda proti „vyděrač
ným boržoům“ zoovu, aby jeho osobní kšeft
nestál.

Věrolomnost a zbabělý úskok sociál.
demokratů. Na den 5. července avolali si soc.
demokraté tábor lida do Ostrova u Sloupu na
Moravě, kde bydlí redaktor „Sele. Hlasů“, ka
tolický poslanec Šamalík Obecní výbor jim
povolil náves pod podmínkou, že zachovají klid,
udělí hlásicím se mimosocialistickým řečníkům
slovo a každého klidně vyslechnou. Socialisté
slíbili podmínku zachovati. Vítězně rozblašo
vali, že Šamalík musí přijíti a mlaviti; jestliže
by jel na schůzi jinam, pak by to prý byl sba
bělý útěk.

Na táboře rudý poslanec Filipínský růz
ným spůsobem se otíral o živnostnictvo a rol
ujotvo a veřejně proh ásil, že starobní a inva
lidní pojišťování nemá býti dle názoru socialistů
ani pro živnostníky ani pro rolníky. Když pak
vystoupil na tribunu Šamalík, jemaž bylo adě
leno předsedou slovo, vypokl v blízké obci
Vavřínci požár. Leč po odjezdu hasičů zmutek
v shromáždění ustal. Však Filipínský etal se
velice nervosním a dívaje se na hodinky, stále
něco šuškal s předsedou. Tu předseda najednou
vstal a chytře prohlásil: „Poněvadž mně není
možno udržeti klid a pokoj, rozpouštím tábor.
Poslanec Šamalík svolal spolkovou schůzi, ať
tedy jde s P. Plhalem mluvit tam!“ A byl přece
mezi katolickými účastníky naprostý klid.

Proti tomu podskoku zdvihl se veliký
odpor. Leč přítomný komisař i spolkovou
schůzi zakazoval, ježto prý nebyla zahájena
o 3. hodině odpol., jak bylo oznámeno. Zato
však socialisté si mohli zahájiti schůzi na návsi
o 3.hod. 20 m, ačkoli ji měli oblášenon na 3.
hodinu. Ovšem že rozčilení v lidu rostlo. Fili
plnský se zatím vytratil. Tak socialisté zmařili
raději vlastní tábor, aby lid neslyšel od kato
lického řečníka pravdy. Ovšem tak si připra
vili rodí velikou blamáž, ačkoli chtěli práve
v katolické obci vztýčiti vítězně svůj prapor.
Rodá manifestace skončila bez resoluce, bez
projevu, ba i bez písně „radého praporu.“

Kdo se nejvíce na starobní a invalidní
pojišťování dělnictva těší? Jsou to socialis
tičtí chytráci nedělníci, kteří čekají, aby Be
jim nějakým úřadem zabezpečila existence asi
tak, jako je tomo u nemocenských pokladen.
Po všech velikých radých alibech předvoleb
ních, jimiž mámili socialisté lid, napsala najed
nou sama rudá „Svornost“ dne 4. t. m.: „Děk
nické pojišťování rozhodně má býti postaveno
ns jednotný podklad. Základem jeho mají býti
nemocensképokladny,k tém se mají přidrušiti úra
zové pojišťovnya pojišťovací ústav pro starobní
a invalidní renty. Evidenci (přehled) pojištěných
dělníků pro stáří a invalidita vybírání příspěvků,
enad i výplaturent mají obstarávati za účelem zle
vměnÍ správy nemocenské pokladny, které budou
postaveny pod přímý státní dozor. Starobní a
invalidní pojištění nebude taodíž pro dělnictvo
úplně novým zařízením, nýbrž bude, jak jest
též nejsprávnějším doplněním stávajícího po
jištění. Dělnictvo bude přiapívati spolu se za
městnavateli. Stát bade dopláceti na každou
renta 9 K.“

K tomu posnamenávají „Selské Hlaey“:
„Tak! Kde pak jsou ty sliby o státním starob
mím a invalidním pojištění, kde pak jsou ty
sny důvěřivého našeho dělnictva, které těšilo
Ge, že ve stáří svém bude míti zajištěný státol
důchod? „Rovnost“ same se nyní ožaslému
dělnictvu přiznává, še dělník ei musí béhom
svých mladých let napřed pojištění naskládati,
že si musí nechati po celý takřkaživot ztěžce
vydřené msdy strhovati. O to, oč továrník
dá více za dělníka do pojišťoven, dá mu méně
na mzdáj“

Dělník bude tedy skládati těšce vydřené
groše dopojišťoven, kde se za ně dobře budou
živiti nocialističtí agitátoři, kteří se práce štítí.
Zkrachovaným veličinám oocialistickým povede
Ge na účet dělného lidu dobře. Dělníci již nyní
dobře vědí, jaký sisk mají s úrazové pojišťov
ny, jejíž správa jest zbarvena na rado. Musejí
hodně platiti, a když se jím stane úraz, tu
musí všecku námabu vynaložíti, často se i

adlnh aby vůbec něco dostali. Socialisté věruice chytře připravují přičlenění dělnicié

B k nemocensképokladně.Dělníkbyl by dle toho plána nacen připláceti na
Rosmnožený počet úředniotva, které by se rek
ratoválo s radého tábora. Ovšem rosvýšný

dm % sa radou „pomoc“ pěkně poděkuje,1 Nerykonávají naše orgazisace obrev
ou prácina duševní povznesení, navzdě

hn) Tak20tásplo hrdě „Pmhrolida“
„— I vykonávají při

vaků náctslíšou námabovdrsv adl. De
3. da. r dovárně ne lokomotivy vo Výdež,

Novém Městů začali zuřiti radí dělníci proti
těm, kteří se k jejich orgavisaci přidati ne

dostal jich několik také, až opadl na kusžba
vého železa, tak že se notně popálil. Nato ná
sledovala výleka dělnictva, mezi nímě bylo i
36 křest. sociálů. Soudruzi opostili dílnu. Čtyři
z nich vyzvali křesť. soc. spoludělníka Karla
Webra, aby 8 nimi šel do „Arbeiterheimu“ na
schůzi. Ten však odepřel, Tau to počali tlouci
svými tvrdými pěstmi a mlátili mo hlavou do
sonsedního vyčnívajícího mřežovíokenntho tak
dlouho, až klesl v bezvědomí. Byl odvezen do
nemocnice. Bylo na ně ačiněno tresfní ozná
meoí. — Když v Novém Hradci Král. hořel
bostinec, v níž měli místnost nár. sociálové,
tu dle zprávy „Lid. Proudů“ křičeli sucielisté:

Národní hořej" jako švábi! Malcova bospoda
boří, ale ta pakát národní nel“ „Lid. Proudy“
odpověděly sou. demokratům výzvou, uby vy
rovnali to, co zapomněli u Malce zaplatit.

V parilona pro zařízení bytů na J

výstavě v Praze, vedle výstavní kaple vystavujerma

- František Jirouš v Slatinanech

gothický oltář dubový,
který jest levně na prodej. Sochy možno vyměniti.

Jediný závod toho druhu na českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák
bandagist

v Hradci Král., vedlekrajskéhosoudu.

Odporučuje vlastní výrobu a
skiad veškerých druhů bandáží,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy, suspensoria, pua
čochy a obínadla pro křečové
žíly, šaěrovačky a přímidls pro
skřivené páteře.

rávy 06 1 rychle a
le U y 6e vyřizují ry

Poštou zaellá se nesápadně,.
stačí udati druh a míru.

Závod založen roku 1888.

Vystamenámzlatou modajií.

Kalechela
jakozástupcebe

(po dobujpnámdniní .
Naatoopiti.dnůže čhood. —Doktty do Uš.

“ = , , i

Dívčí vychovávací

| ústav vŠlatinanech
m

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád-JÍ 

nému vedení vlastní domácnosti; vyu- |čuje se všem druhům ručuích prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné | měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati Vyšší pokra
čovací kurs český 1 německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušceIndustriální [| *
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témě ústavě opravují se roucha

Ústav nalézá se v rozkošné
s © lesnaté krajině. | ::

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě- |

| lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy |

nebývalou ?
Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci

Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť |

ušetřím času i peněz a prádlo jest proeyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení.

První českákřest.-sec. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně doděvá

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a conník zasílají ne zdarma afranko
a požadují so nazpět jen tenkráte, nebylo-li hic
objednáno.vů



Doporučujeme=

Pri český katolický zárod re Vidal

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Pa zhotovení ko
+ stelních rouch,

korouhví (balda
+ chinů), nebes a
j spolkových prapo

jrů; na požádání
"obstarám též ko
+Vovénádoby, kříže: atd.
Vídeň,

3 VEL o., Kaiser
atrasse 6., vedleLa

(zaritekého chrámu

přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací,silným cínovýmplechemopatřeny,s iso

lací, dodává na každou stanici cís, a král. dvorní
továrna na nábytek

KY. Skuherský v Hradci Králové
. proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarma a franko. Zástupci na všech místech
hledéni.

K sv. bišnování

nejlepší dárky
savelísolevnéosmynabírí GT

V. Šolc, Ť
slataík a stříbrník,

přísežný
soudní snalec a odhadce

VHradei Králové.

| Prodej se zárukou.

Paramenta.

Ignáce VY. Noškudla Syn
(protokolovaná úrmaj |

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Š
(bratr P, 4. Belkudly, faráře ve Yýpracátisků) ji

je P. T. veledůstojm. duchovenstvu $
ovůj osvědčený a Často vyzaamepaný

výrobní závod i
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Prahasi, o!
dan blanék, 54s
E 6 ul, J čís.pb robonviktak

očalnína boričinínáčšele av obeidopornčiti svůjhojně zásobený
sklad ve vlastní dílné račně praco
vaných kosfiiních nádob a náčiní,

o monstrance,kalichy,ciboria,py, svícny, kaditelnice, kropoptenky, nádobky atd,
ém slohu církevním. "Staré

noze znovuopravuje v původní
Jntenci a jem ©ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce Da úkáaka, rozpočty, Báry neb cenníky franko.veškeré aslacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k Vinéma nahlédnutí. Provedení »d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšho. Ch kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky bezcenné. Ve posílám jiš posvěcené.
m

„Nesnáší 1ujvraněj

(dětskévozíky V
U

Narštířenky
všeho druhu:

-nabízí

E velkovýrobcefirmy Biskupská

Jos. Ješek,| || kaintiskárna
Žá dejte cenmiky. v Hradci Králové.

údNejdůstoj,tt konesořJí dpyněný
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné slažby el. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, kazatelem,
soch, křížových cest atd. dokonale a +lohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování oměleckých památek, oltářů a soch
a plným zřetelem ns původní sloh. Krásné umě
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.
bezplatně. Mírnéceny a solídnost závodu dosvěd

čují četná písemná uznání.
Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.

Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

—5006000000000000založen1891.——

V- úvěrníspolečnost| Xsepsané společenstvo s ručením obmezeným

wHradolKrálové,: : (proti Grandhotelu):

ulebrýe vklady 4',P/, 59, ně 54
Záruka K 050.180-57.

Složní lístky zdarma.

Spalečnont byle dne18. až 33.břesna 1907
Jednotou sálošen opětně-revidovámm.

i malémdodává rychle avýhodě

ODOO000000000000000

KŘÁŘÁŘKÁŘ

Veledůstojnému duchovenstru
doporačaje ne uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačství u
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelen, atd.
Křížové cesty a Boží hroby v každém
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmíroější ceně.

Spoclolní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnatí.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho

venetvu a sl. patronátním úřadům k opravovánía přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se osle
zajících ze ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústaímu jednání dostavím se na požádání taktóš

bez vároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v !'ardubicích.

MB“ Závod založen r. 1898. "©

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvemálky

E 7 (dleOrd.listuč. B, str. BS
dostati lze 1 kus sa S hal. — 60 kast

zal K
v blekupské knihtiskárně

v Hradel Králové.

XCODXCBI KEBIX682 XCBI

ŠJan Horák,
soukenník

F oaragpenaaateám |- v RychnověnadKněžnouzasílá na požádání vždy

dle roční salsony kellekci

S Ponča druhůpravýchvlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.

i: Četná uznání zvláště<kruhůvele
JÉ důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

É Sluze mébo ryze křestenského závodu za

3x

dobuvíce než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na“

oulku. KVolojemnolátky na taléry.
|Véž ne oplátky bez zvýšení 008!

X0D X0D NOD 0D k:
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Utrpení deského rolnictva.

Ujařmení rolnictva v Čechách přitužovalo
se v době protestantské dále. Nové víry „avan
gelické“ hanebným způsobem zneužíval šlechta
k ukojení svého sobectví, provádějíc houený
klerikalismus. Měla oporu v Lutherovi, který
del příliš jasné pokyny, jak má panstvo s u

„bohým sedlákem „reformovaně“ zacházeti. Když
chytrý spekalant Lother viděl, že sedláci ně
mečtí, kteří se proti nelidským vrchnoste..
vzbonřili, podlehnoa šlechtické moci, přidal se
na stranu utlačovatelů. Ubozí robotníci po ti
sících byli odpravováni. A co Luther? Ještě se
chlabil: „Ve vzpouře já sám jsem sedláky
pobil, ježto já sám jsem kázal je abíjeti.“ Se
dlákům v Německu začalo se pak hůře vésti
než před vzpourou. Lather pak, aby se aristo
kratickým svým zastaocům zavděčil, napsal:
„Vrchnost musí sprostý lid poháněti, bíti, du
siti, věšeti, páliti, odpravovati, v kolo vplétati,
aby se bál a na úzdě byl držen“ Ve spise
„Proti vražedným a loupeživým rotám selským“
sápal se Luther na nevolníky možno-li ještě
více, Napsal tam na př.: „Proto ustrňte se nad
ubohými lidmi, kteří vd rozzuřených sedláků
trpí; bodej, bij, škrť, kdo můžeš! Zemřeš-li
v tum boji, blaze tobě, jsi pravý mučedník.
Blaženější emrti dojíti nemůžeš než v tomto
boji. — Jest na čase, aby sedláci utrácení byli
jsko vzteklí pei. — Kdo slitování má se 80
dláky, Boba upírá, Jemu 8e rouhá,“ Věra slova
brozná! Mochý evangelický agrárník nechtěl
by věřiti, že se tak „lidumilně“ Lather 0 rol
pictvo staral. Ale fanatické výbuchy ty byly
již jednou od Luthera sepsány a bned tiskem
šířeny. Nadto „oteckou péčí“ protestantské
šlechty vyšly v témž století XVI. v českém
překladu. Takovoa tedy „náboženskou útěchu“
poskytli evangeličtí velkostatkáři roztrpčeným
rolníkům českým. Nebyl to nejhnusnější kle
rikolismas? Nebylo to bezcitné zneužívání ná
boženství na ujařmení lidu a k upevnění pano
vačnosti? © této práci protestantisma „ve pri
spěch rolnického lidu“ ovšem agrární agitátoři
mlčí a raději — vidí-li před sebou aspoň pů:
tuctu evangelíků, bodně minulosti českého
evangelictva pochlebují. Zato však před širými

FEUILLETON
Po 40 letech.

V roce 1860 jsme nastoupili do L tříd
gymnasia královéhradeckého a během osmi rok
někteří z původních 86 ubyli, jiní zase přibyli.
Ale všecky, kteří jsme v té třídě studovali,
spojovalo vřelé přátelství, které se osvědčovalo
a utužovalo našimi sjezdy — po dvaceti, po
třiceti a nyní po 40 letech odbyté maturity.
První i druhý sjezd konán s rozsáhlým pro
gramem v Praze, třetí v Hradci Králové ve
dnech 6, a 7. července letos.

Hradec jako místo schůze p 40 letechnás proto vábil, abychom ještě jednou prošli ta
místa, kde jsme nejkrásnější léta svého mládí
trávili, kde jsme ku svému povolání se připra
vovali Kdo za těch 40 roků Hradce neviděl,
nemohl se tam nyní poznati.

Dne 6. července jsme se sjížděli. Shro
máždiště naše bylo Adalbertinum. Do večera
byli jsme již skoro všiokni pohromadě a při
společné večeři oddali jsme se vzpomínkám
na léta studentská. Co tenkráte nadšení cho
vala mladá srdoe naše, co tu plánů snováno
v těch hlavách nyní zašedivělých! Život nás
ovšem v mnohém opravil, ale ideály naše nám
ponechal a v tom cítímese šťastnými.

Po večeřiujednánprogram na druhý den:
v 8 hodin mše sv. v kostele Panny Marie, kde
jsme jako studenti denně nejsv. oběti oboorali,

návštěva gymnasia, kde jamesodali, pro

městem a kolem města. Ujednáno také, aby
deputace složily hold všech účastníků zástupci

massami katolictva nestydatě Ihou o katolících,
jak jsme již dříve častěji dokázali.

Ujařmení rolniotva pokládáno v evange
lických kruzích za věc tak přirozenou, zcela
správnou, že ani češtl bratři, třebaže byli lidu
milní, nad zásady protestantských spojenců ve
století XVI. se nepovznesli. Někteří šlechtici
českobratrští chovali se k poddanéma lidu
otcoveky, ale nenapadlo jim, aby zpečetili pravon
svobodu poddaných rolníků ráznými vybláš
kami. Ostatně šlechta českobratrská stykem
s protestanty stále se kuzila, až byli v ní
mnozí byrokrati stejného zrna jako u Latheránů.

Liberální dějepisec Denis píše v příčině
situace předbělohorské: „Vyšší stavové lehko
mysiní, obmezení, ctižádostiví, měšťanstvo bez
přesvědčení a odvaby, hle to zbylo z Čech,
protože lid porobou byl podmaněn .... Zacho
Vala se jakási žaloba učiněná od lidu selského
Fridrichu V. (Falckému) při vjezdu jeho do
Prahy; skladatel její není podezřelý z katoli
ctví, a to právě činí: pohoatlivějším ducha zá

prodchnota jest tato žádost: „Nechť je to kdc
koli, jenž počal tato věc“ (odboj proti Habsbur
skému domu), praví sedláci, „nenalezne milosti

trpěti po všecken. život svůj a nejen my sami,
ale i děti naše, naše ženy a ti, kdo nejsou
ještě zrozeni...“ Poddaní jsou sí velmi jasně
vědomi, že povstáním neziskají ničeho. Proč
bybojovali -- Za svobodu? Jest jen privi
legiemstavů.Za vlast?—Zda majíjakon?...
Za víru? — Fanstism sevšedněl a většina sed
láků nevěří v nebezpečí; pronásledování ue
bylo ani dost úplné, ani dost všeobecné, aby
vytrhlo je ze ztronlosti jejich. Před bitvou
bělohorskou návrhy několika šlechetných jedin
cův na osvobození sedláků byly zamítány. A
pak měl sedlák, vydíraný lichvářským způso
bem na ubražení výloh válečných — bojovati
nadšeně ve prospěch zpopné šlechty! Rolnický
lid a měšťané byli přímo vyssávání válečnými
daněmi; zato šlechta, která povstání řídila,
netoliko na válku nic nedávala, ale ještě z vy
bravých peněz se obohacovala — v čuše kraj
ního nebezpečí. Vysvětlitelno jest tudíž, proč
právě krátce před bitvou běloborskoa zdvihali
v některých krajích sedláci krvavou revoluci
proti protestantským katanům.=-=-=-=—-=—=—=—-.
Jinde zaměstnaného c. k. gymn. ředitele panu
c. k. professoru Fišerovi, p. c.k. gymn. řediteli

když jsme byli v oktávě, našemu víceletému
professoru p. Norb. Hajnovskému, c. k. gymn.
řediteli mlado-boleslav. n. odpoč., p. starostovi
města Hradce Král. dru. Ulrichovi a ndp. bis
kupu dru. Josefu Doubravovi.

Program tento druhý den přesně zachován
a O 1 hod. zasedli jsme k společnému obědu,
kterýž hotelierka pí. Anna Sternbergová k úplné
spokojenosti všech připravila. Po obědě poctili
nás návštěvou slovutný p. c. k. praesident
krajského soudu ryt. Koschin, vletp. zástupce
c. k. gymn. ředitele professor Fišer, syn našeho
víceletého milovaného professora p. Fr. Fišera
a vlotp. c. k. gymn. professor Svoboda.

Řadu přípitků zahájil kollega dr. Novák,

Který v tklivých vzpomínkách a velice případněuvedl působení a zásluhy jednotlivých našich
bývalých pánů professorů a připil památoe
jejich. Druhý přípitek pronesl kollega Fr. Šubrt,
který vzpomínal, jak v tehdejších našich letech
gymnasium královéhradecké přeměněnona ústav
český, jak vlastenecky, moudře, otoovsky vedli
nás učitelé naši a připil pak rozkvětu města.
Nyní ujal se slova kol.kanovník dr. Marek a slovy

pohnutlivými olával vzpomínky naše, čím
nám byl v době našich stadií náš primus
kollega dr. Novák, svolavatel nynější naší schůze.
Vzpomína! jeho píle, jeho dobroty, jeho rozšaf
nosti, jeho neúnavné obětavosti. pro všecky a
pro každého zvlášť. Všichni jsme oftili s řeč

sovatelskou tohoto od nás milova
ného a otěného kollegy. Kollega dr. Flanderka

nserty se počítají levně,
(Olmovavychásív pálek v poledne. Ročník XIV;

To král Ferdinand jal se vyjeduávati
s rolníky. Sliboval jim svoboda a nejvyšší
ochranu proti povstalé šlechtě. Ta teprve
evangelická šlechta začala vyjednávati se sed
láky také přívětivě. Leč — nechtěla jim alf
biti zrušení poddanství; otázka ta jest prý

ky. A tak selské bouře se vzmáhaly. Při hra
nici moravské bouřili se sedláci, že páni ukládají
přílišné roboty. To se dělo po hladkých ali
bech! Ba docela několik dní před bitvou na
Bílé hoře sedm tisíc sedláků v kraji žateckém.
plenilo tvrze a zámky, vraždilo pány a rytíře;
tyto vzbouřené davy hrozily pomstou městům
sousedním, jestliže tatáď nepřipojí se k nim
proti šlechtě.

Takovou scenerii poskytovala -naše „ze
vapgelisovaná“ země před katastrofou Bě'o
horskou. V příštím čísle ještě promluvíme o
poměra katolických předáků k stavu rolní
ckémn v době té a o postavení lida rolnického“
po Bíléhoře. 7

Dopis z Prahy.
„© Národní hrdost českého apisovatele. Pouze

do malého okruho zasvěcenců pronikla v těchto
dnech zpráva o velice trapné ufáře, jejíč smot-*
ným brdinou jest také český spisovat:l Ema
nuel 5). z Lešehradu, sy0 známého vojenského
majora, smýšlením upřímného Čecha. Tento li
terát zažádal si o zřízení telefona ve svém bytě
a zadalpo obvyklém způsobu svoji žádost c.ak.
poštovnímu a telegrafoímu ředitelství v Praze.
Celá tato příhoda neměla by významu, kdyby
hlavní věc nevězela v následojícím: Emanuel
šl. z Lešehradu žádal za telefon německypsanou
šádostí! V době, kdy nejúsilnějším nap,etím
staráme se, aby na všech stranách byly útoky
na Českou naši řeč odraženy, kdy vedeme zou
falý takřka ještě zápas o Žeskost nápisa na
kasárnách četnických, přijde český literát, na
močí péro a píše německou šádosí.

Podobná afóra zamlaviti se nedá a nedá
se také omlaviti. Kdo dělá nárok na českého
litaráta, jako pán z Lešehrada, musí jednati
také jako slušný člověk, jemuž jde o charakter,
Nemá-li pan z Lešehrado tolik soudnosti, že v žá
dosti německé nemůže se přece vydávati ta

O
připíjel na zdraví koll. Schreibrovi, že o du
chovní i materielní potřeby sjezdu se staral a
tento zasp připil na další trvání lásky bratrské
kollegů přítomných i vzdálených. Ujednáno, že
ti, které Pán Bůh na živu zachová, sejdou se
nyní již po 5 letech, ježto při našem věku
doba 10 roků je dlouhá. Za posledních 10 roků
ubylo nás 18.

Po třetí hodině začali jsme se rozjížděti
a loučíce se druh s druhem, přáli jsme si na
vzájem: Kéž po pěti letech sejdeme se zas!

Sjezdu se súčastnili: Buddrek Josef MUDr.,
obvodní lékař v Kuřími n Brna se slečnou dcerou.
— Bukovský Josef, os. děkan na odp. v Podě

bradech. m Josef, c. a k. plukovník 18.pěš.
pluku v. v“v Praze (Vinohrady) — Planderka
BedřichJUDr., advokát v Rychhově“n. Kry—.
Holub Jam, tajemník spolku pro zkoušení a.
přehlížení parních kotlů v Praze, Jindř. ul. 25..

rubý Antonín r., obv. lékař ve Smiři
oloh. — Jedlička Václav, odb. učitel měšť. školy
v. v. a ředitel městského musea v Nymburoa,.
— „Kapras Jam Ph. Dr., gymn. professor v. v.

v NovémBydžově/— K are, farář na
Pouchově. — Macháček Karel, bisk. vikar. ta
jemník a os. děkan v Opatově (státní dráha). —
Marek Jam Th. dr. kanovník scholastikus metr.

kap. v Praze.— NečasJaromírMUDr.,Z:
okresní lékařv. Praze (ILŠtěp ul) —MJem Ph. dr, c k. gymn. ředitelv. v d
člen České. Akademie, král. společnosti |
Českého Musea,korespondent o. k. oeutr. kom- i
migse prozachování památek hist. a uměl/ —:

e0ése) — Bind Alol, o. k. vrohní komisař8



českéhoMO k ate vydávaje se sa pěmeck orrespon — —
at depřizná zcela otevřeně, k čemu tíhne,

Ří kaltare pe půjdemu k doho. V českéapo

lečnosti sa karovým takéapisovatelem nikdoslzičky seeroní, ale také sni kamenem opovr
žení nehodí. Podobné věci trestají se jinak.

Jiná věc všek jest, še tento pán sasedá
ve v | „Máje“, kruhu českých apisovatelů
belletyistů. Vyčkáme, co učiní tento areopag,
zda bude igaorovati čin takového významu u
člověka hospodářsky výbodně situovaného, a
to v době, kdy od odvislého dělníka se žádá
nejdůrazaější obrana národních idválů a zájmů.

třetina podobných jedinců, jakým jest
manuel 5i. z Lešehradu, nebyli bychom nu

cepi ani zápasiti za práva českéhonároda,
ežto všechen zápas byl by zcela marným.

reti i nevelkému množství podobojeh národních karikatur spisovatelských všechna dobrá
vůle rozplývá se v niveč.

Vyčkáme, oo odpoví „Máj“ tentokráte
v ošklivé této aféře.

Jest na něm, aby promlavil brsy.

, +.
Kulturní výsledkysjeedu českých šen. S ve

lihou pompou o hašovaný sjezd českých šen,
syolaný ústředním spolkem českých žen, mi
nul, nesůstaviv positivních výsledků. Již z toho,
že ejesd řídily a svolaly české šeny, kteréž o

ravém významu humánní společnosti nemají,
ak se sdá, tušení, dalo očekávati se, že sjezd

Podoba) bude míti všechny jiné, jenom nelahbodárnénásledky. Již první nanesení sjezdu,
aby zabráněna byla na něm účast ženám katc
lickým, sluší prohlásiti za nepřirozené, nemon
dré s troofalé. Všechny ty duchaprázdné fráze,

sponnéy vodnatých řečí proti klerikalismu(!!)— kdoby dnes nemluvil proti klerikalismu —
nevynesou ani tolik, kolik dá dohromady klidné
a svědomitá účasť několika szbošných Češek,
spravujících ten který ústav sirotší, který bez

uku, frází a dlouhého psaní v novinách zří
dily a vlastní obětavostí samy vydržují. Tato
ekutečnost nevyvrátí na světě žádné frázo
vité řečnění, žádné dlouhé polemiky ani re
soluce proti „klerikálním“ ženám českým.
Vezměte jenom do ruky spisy Boženy Něm
cuvé, Podlipské, probeřte se „Několika myě
lebkami o náboženství“ touto poslední spiso
vatelkou uveřejněnými, a budete ihned věděti,
že to nepstálé psaní a žvanění o klerikalisma
jest nejméně řečeno neustálým přeháněním a
fantastickým | tlachem. Předsedkyně| Eliška
z Purkyňů, majíc za manžela vnuka slavného
fysiologa českého, lékaře Jana Ev. Purkyni,
mohla by ponořiti se. jenom do minulosti a
hped by shledala, že to útočení na klerikalis
mus nemá té pravé podstaty, že jest uměle
vydýchanou bublinou, která se roslétne, jak
míle ei na ni pravý humanista posvítí.
;, Pohlédněme na příklad. Všemu českému

lidu jest zajisté eympatickým Sokolstvo a
najmě ženské odbory sokolské. Jest podivno,
že členky těchto odborů se rekrutují v Prase
i všech předměstích většinou « dívek, které
navštěvovaly dívčí školy klášterní, Jest zná
mo snad všeobecně, še odchovaoky škol kláš
teraích jsou proniknoty opravdovou láskou
k Bohu a také láskou k národu a snahám

——-—ě

nanční stráže v. v. na Král. Vinohradech (Bu
dečská ul. 28.) — Schreiber Antonín, bisk. vikář
a 08. děkan ve Žlebích. — Sova Frant, c. k.

professor reálky v. v. v Pardubicích. — míFrant., býv. ředitel Národ. divadla, nyní ředitel
městského divadla na Vinohradech, spisovatel
a mimoř. člen České Akademie císařeFrantiška
Josefa [| — TesómekJindřich, lékárník v Praze
(IL Spáléná ul. 31.) — Trubáček Josej, řídící
učitel v Náměstí nad Oslavou na Moravě se
slečnou dcerou. — Valeniin Leopold, inspektor
rak, stát. dráhy v. v. v Řevnicích. — Valentin
Vilém, revident rak. sev. záp. dráhy ve Vídni
(I. Táborská ul. 108.) — Voleník Frant. MUDr,
oby. lékař v Kouřimi.

Omluvili se buď prochuravost buď pro
úřad již napřed vřelými dopisy aneb ke sjezdu
zaslanými telegramy: B Eduard, člen
redakce „Národ. Listů“ v Praze. — Brechene
bamer Josef, řídící učitel v Řepči p. p. Opořany.
— Frant., c. k. gotář v Humpolci.—
Chudoba Karel MUDr., městský lékař v Praze.
— JimoušekJosef, professor o. k. ústavu učitelek
v. v. v Jandrově u Brna. — Kaldarar Bedřich,
c: k. pošt. správce v Mělníku.— Krihl Jowef,
farář na Hořičkách u ČeskéSimlice. — Pod
hajský Ait., mlynář v Chrudimi. —
Jar. JUDr., advokát a býv. starosta hlavního
města Prahy, romský potlanec, náměstek ře
dřísle' zemské banky království Českého, sta
rosta srazu ČeskéhoSokalstva/—Ruih Víseme
Dr:'Can., bislk. Kóns. rada a r
v:čp,-v Žabovřéskéchu Břna. — Atradyyl

Tiesdér:ec.k. ginorkilatoodakév. S C(t0x2- Weyringerg. 40X —- ŠbalduPoder, ee
kostrolor v Prase. — Turinobý Mário

česk
ě » Toho nelze podceňovati Proto mělyy podobné „vůdkyně českých šen“, které

amyslné přímo tažení proti šenám klerikálním

Út nobezpešíklerikalismu((),které oe národ — —?
Jedna z těch protiklerikálních agitátořek,

p na ojezdu (nevíme, s jakého důvoda bylaJeho pořádání propůjčena velká zasedací síň
ve Staroměstské radnici) tlačila se v popředí,
agitovala a proti klerikalismu mluvila, jest
ženou tax vynikající, že pro její vyaikající
vlastnosti manžel se jí podřezel — — —

a její syn byl vychován,o tom stydno
Jiná s „vůdkyň českých šen“ vodí si na

návštěvu v noci domů ojediněle svoje přátele
možského pohlaví — dle všeho ku poradám 0
klerikalismu — —

Poněvadž se ua sjezdu zahájilo a prokla
movalo s velkým nadšením tažení proti kleri
kalismn, budeme se blíže v příštích číslech
zabývati těmi, kdož se obtějí vyznamenati ve

sním tomto tažení a sískati ci nejvícevavřínů.
Post.víme ty figarky tak jak jsou, bez

pozlátka a dámských tretek, před širší ve
řejnosti, aby bylo zřejmo, kdo míní rozsóvati
nový konkol v české společnosti, kdo míní o
travovati dále ten vzduch našeho malého čes
kého světa, beztoho již tak zkorrampovaného
různými Masaryky, že ti, kdo přijdou po nás,
8 úžasem budou se ptáti: A to jste všechno
dovolili páchati, k tomu jste ke všemu dovolili
přiblížeti s lehkomyslnou shovívavosti?

Což netušíte, že následky padnou ina
hlavy vaše, neozvete-li se, rázem a včast

„Bohu díky | Ženy české se ozvou, a také
veřejné mínění pronese svůj bezohledný soud!

Obrana.
Pane dre Drtime! „Osvěta lidu“ se

horší na městské rady, že si dovolily svobodný
politický projev proti vám. Odkazuje veřejnost
na to, že jste byl zvolen na základě všeobec
ného rovného práva hlasovacího. Proto prý
zneužívají měst. rady svého autonomního po
stavení k rozhodování o volbách poslanců do
říšské rady.

Bylo by tadíž záhodno zcela určitě a
jasně ee přesvědčiti, pokud vůbec Vaše vo
ličstvo s městskými radami soublasí. Cítíte-li,
že voličatvo, že hlas lidu vysloví se pro Vás
přes protesty městských rad, pak se jednoduše
podrobte nové volbě. Při volebních schůzích mů
žete se přece hájiti dále tak, jako se pouod
hájíte. Lid pak rozhodne na základě všeob.
hlasovacího práva, zda si přeje, abyste jej dále
v říšské radě zastupoval. Vaše politická strana

přece tolik mluví o právech lidu! Nwše,nechfroshodne konečněprakticky! Dejme tomu, še
na některou Vámi jako poslancem svolanou
schůsí dostaví se výhradně Vaši přívrženci a
jiní ee této schůzi vyhnoo. Pak snadno bade
odhlasována resoluce ve prospěch Váš. Leč
bude to skntečným výrazem vůle většiny voličů
v městě? A naopak: jinde zase třebas odhla
suje se regoluce proti Vám. Tím se však také
nespočítají hlasy obou protivných táborů. Tak————————————— ŽP
tajemník pojišť. společnosti „Rak. Phěnix“ v
Praze, stálý přísežný znalec pro veškeré po
jišťování, majitel zlat. zásl. kříže s korunou,
stříbr. medaile král. hlav. města Prahy, váleč.
a jubil. medaile v Praze (II. Moraň 1.). — Vo
leský Vácslav, inspektor carského gymnasia
v Borisoglebsku v gub. Pasilovské na Rusi. —
Záma Jan Eo. Dr. Can., člen beuronské kongre
gace benediktinské v Praze.

Od posledního sjezdu r. 1808smrtí
nám ubyli: Baref? Josef, farář v Morašicích
u Chrudimě. — Dolenský Josef, c. k. ředitel
kanceláře české university v Praze. — Fiala

Eman.,pokladníkv HradciKrálové. ženeEmil, přednosta stanice v Turnově/— “Frá
Ani., ředitel zemské slavonské ústř. spořitelny
v Oseku. — Herzer Jam Phdr. c. k. gymnas.
professor v Praze. — Hruš Robert, ředitel c. k.
velkostatku v Ledči n. Sázavou. — Konečný
Frant., lékárník v Úpici. — LovitEnger MUDr.,
městský lékařv Hořicích/— NěmečekAug.,o. k.
gymn. professor v Lublani. — Bois
c. k. rada zemského soudu ve Veselí n. Lužnicí.
— Russ Karel, c. k. pošt. oficiál v. v. na Žižkově.
— Samek Josef, professor hosp. školy v St. Mi
chele v Tyrolsku. — Sehwars Fram, císařskýradaa vrchníúčetnízemskébankyvPraze.
— ček Vácslae, farář v Citově u Mělníka.

—Pánů Jm, bk, na vikar. taj k afmtf v Nebeské Rybné (+ 10,8. 1 — Tea
TomášMorie, čkonom v Josefově. — M ,

| c.. k: poštovní pokladník v Hradci Králové.
Odpočiňte v pokoji!

, Vi jo! i .

by se nedošlo ke skutečnému vyjenění nikdy.Tu badou hlasovací lístky rně nejlepším
svědectvím, sda většina voličstva naší skopiny
si přeje Vaše sastapování čili sic.

Zákon Vám ovšem dovolaje, abyste dále
poslanecký mandát podržel. Vaše strana však
se stále chlabí „vyčšími onásory, vyšší mo
rálkou a velikou lidovostí.“ Ona prý nochoe
šíti a růsti z milosti byrokratismo. Nuže tedy,
vzdejte se dobrodiní paragrafu, který Vás udr
žuje jako ochranný korkový pás nad hladinou,
dokašte demokrata každým coulem, ověřte osad
ového mandátu výhradně voličstvu, jež hlaso
vati bude na sákladě zlídovělého řádu. Nač
třeba tak únavně dloubých polemik? A my
alíte-li, že voličstvo jen z pošetilosti proti Vám
se staví, pak si vzpomeňte, še hlasy téhož vo
ličstva dříve byly označeny stranou Vaší za
výraz uvědomělosti.

Zkrátka tomu, kdo stále o demokracii a
zlidovění mluví, nezbývá v nynější situaci nic
jiného, neš praktickým činem opravdovost
vlastníhodemokratismo dokázati.

Wolf, Drtina, Masaryk. Marnojest
všecko. zoufalé eskamotéretví masarykovského
tisku, který jako pověstní „professoři magie“
hledí zaslepiti přirozený zrak. Oba pokrokoví
poslanci hlasovali s Wolfem, aby provedli něco
originelního — a pak teprvezačali vážněji pře
mýšleti o podstaté navrhované věci, když se
proti nim zvedl veliký odpor. Dr. Drtina sám
vstal vlastně na pokyn Masaryka,aby 6 ním
zachoval solidaritu a taky nějaký lupen z va
vřínu originelního politisování podržel. Leč
když vavřín uschl mimo vše uadání ryoble,
těžko jest se universitnímu professoroví při
snati, že vlastně před hlasováním otázku tak
důležitou ani nepromyslil, že zkrátka slepým

důkladně klopýti. Ve prospěch provokační žá
dosti Wolfovy porušili pánové solidarita ná
rodnostního klaba, aby se Němci ještě více
emáli malomoci, nespoleblivosti a rozháranosti
českého poselstva. A Wolfovi že šlo o otáska
uměleckou? Masaryk prý si nedá vzíti právo
na hlasování ve prospěch kultorního účelu!
Dobře; až všeněmci, fanaticky naše kulturní
snahy potírající, požádají stát, aby v některé
Lhotě pro 15 Němců zřídil měšťanskoo školu,
bude to také žádost o rozšíření kultary. Kdo
však s Čechů tolik odstrkávaných bude o žá
dostí souhlasiti?

Marné a směšné jest poukazování„Čas“
Da slova, která pronesl Wolfmimo resoluci.
Bismarck přece doprovázel svoje návrhy, smě
řající k utlačení národů a církve, taky slovy
velice Jahodnými, jako by ee jednalo o cíle
čisté, vznešené. Vždyť úskoční státníci docela
slibovali protivnému táboru nejrůznější pod
poru, jestliže pro jejich návrh bude hlasovati.
A po odhlasování zcela klidně sliby rušili. A
Wolf ani slibů nedal. Rada říšská není filoso
fickouakademií, tem| (a rozhodujefakticky
hlasování daleko ví.e než ato nejpěknějších
řečí. Oresoluci šlo sie zkrátka výhradně. Jak
mile by se měl přijstý návrh realicovati, ne
bode se do jeho slov vkládati nic méně a nic
více, neš co znamenají. Wolf předeslal sice
lišácky svojí resolaci elova: „Právě jako praž
ská universita byle .... rozdělena... . De
může se trvání této utrakvistické (dvojnárod=
nostní) školy sohvalovati“ Ale i přitom byl
tak úskostlivý,že neřeklařejmě,šejest potřebí
akademii rozděliti. Tím méně tak řekl v reso
loci. Resoluce Wolfova skrátka šádala sřísené
čistě německé akademiev srdci Čech, kde jí není
potřebí. Resoluce nedávala českému márodu šádné

, še sa hlasovánípro níbude nějakčeský
odměněn.

Jak Masaryk a Drtina prohloupili, jak
oba vědy čilý a chytrý Wolf předstihl, k tomu
se ostatně pánové sami nepřímo, ale významně
přiznali svým návrhem dne 16. t. m. Když po
krátkém a málo praoném rozběha Wolfově ho

řelo ploým ohněm nad hlavou, nejednou Vspěchali také s troškou vody k hašení. Podali
totiž reformní návrh,z něhožcitajeme:,„V prvmí
řadě za dnešních poměrů musíme žádat, aby
se nám dostalo akon'ené akademie, úplné, do
konalé a pravé české. Nynější akademie praž
ská neodpovídá těmto spravedlivým, ba samo
srozumitelným požadavkům kalturní politiky.
Akademie je utrakvistická v tom smyelu a
obsahu, že učitel musí přednášet česky a ně

ecky, že čeští a němečtí žáci se přijímají do
jednotlivých spociálek. Jmenováním prof.Tbiele
vláda otrakvism ústava v nynějším smysla po
směnila, neboť založile speciálku úploě němec
kon; kdežto profeseoři češtímusejí přednášet
také německy, prof. Thiole není vázán předuá
šeti česky, ačkoliv v jeho škole jsou lákové
čeští. Utrakvism 60 ..., Usnávámepo
žadavek Němcův b po vlastnía samo
statné německé akademii sa oprávačný, ale
rávě proto a tými právema = dá

Jidáme, aby bynější akademie byla roorgaub:
sovása! akadeuiie budí. česká,ne-oirakviotlené“
a :sbadomiekodiš zároveňd " Pnodé



orgaalmaci pražské skadoništ: ře
Trosečníci Skvetka se sili o zbadování
nové Joďky. Bez důrasných výtek české veřej
nosti by byli sotva takový návrh dro 1D.t. m.

podali.Samitéhoždnege, že českéaktdemil děje se od Němců bezpráví, ale — jiš
předtím chtěli „reformovat“ hlasováním ve

b postepa německého, ve prospěch
Wol „ který ve své „kultarní snašivosti“ ne
dávno prohlásil, še Národní divadlo nesmí do
Vídně, i kdyby měla téci krev. — Bylli po
litický postap Masarykův tudíž dle došování
„Časo“ správný, mají tudíž Čecháčkovétuhle

„pokrokovou“ maršrata: „Nejdřív se musíavovati se všeněmcem a pak teprve Be Ma
žádati také něcopro Čechy —aikoli obráceně.
Vždyť přece ostrovid Mauaryk dávno všecko
měl promyšleno (? I).

Proč jen pánové se odhodlali dae 16.tm.
k návrho, když dle masarykovského tisk vlast
ně resoluce Wolfova měla již sama působiti
k počeštění akademie?

Aby se p.dra Drtinovi pomohlo,
Jbali nadkoltarní stoupenci Drtinovi v „Rati
bora“, že „klerikálové“ agitovali proti dru
Drtinoví letáky, „Osvěta lidu“ zase lhala 0
dupacím odchodu „čtyř tovaryšů“ ze sále
a nyní zade zesměšňuje ve svých nesnázích
svobodný projev městské rady v Bychnové.
Čisté to zbraně v kultorním zápase! Aby se
odvrátila pozornost od pověstného hlasování,
začíná pokrokový tábor hodně mlavit o záslu
hách dra Drtioy o vídeňské Čechy. Co však
Masaryk pro tytéž vykonal, o tom opatrně mlčí
a také jest nyní ticho o tom, jak horlivě 8e
zastávali pánové Masaryk a Drtina židovsko
německých mladíků, kteří provokativně 8e do
bývali do parlamentu. K rehabilitaci Drtinově
vykonány obratné přípravy. V sobotu před
náška Drtinova ve prospěch školy „Komeneké
ho“ za spolapůsobení p. dra Jetela. Kdo by
chtěl tuto schůzi nesoucí prospěch utiskovaným
poškoditi ? Ale — p. dru Drtinovi má prospěti
tatáž ještě více. Pánové totiž čekají, že obe
censtvo při rozchodu bade bovořiti: „Vždyť
p. poslanec tak pěknó mlavil. Ten še by... 0“
A tak 60 aspoň Částečně vykouzlí příznivá
nálada k obranné schůzi nedělní. Tak aspoň
páni doutají. Uvědomělé voliče však nesple
tou; ti v sobotu klidně položí svůj obol ve
prospěch vídeňských Čechů a v neděli jedno
duše zůstanou doma, poněvadž nevěcných obran
Drtinova hlasování poznali už dost.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna v pátek 17. £. m.

ekončila své letní sasedání. Baron Beck opět
ukásal, že jest obratným politikem. V poslední
týden, zvlášť v poslední den zasedání vyřízena
celá řada zákonů, především předloba o platech
etátních zřízenců, o lihovém kontingentu na rok
1908 až 1909, o sestátnění české severní dráhy,
o poměrech obchodních zřízenců, zákon meli
orační. Do delegací zvoleni z Čech Čelakovský,
Kiodermann, Klofáč, Kramář, Katecher, Němec,
Seliger, Staněk, Wolf, Zázvorka; náhradníci:
Jos. Myslivec, čl. Str+nský. Čeští poslanci z Mo
ravy osavřeli na celé šestiletí kompromis
k volbém do delegací; letos připadl na stranu
katol. nár. 1 (hr. Thuo), na stranu národní 1
(Kolp), na stranu lidovou 1(Stránský), náhrad
uikem Kadlčák. V podzimním zasedání prove

dany budou návrhy nyní dané: vedle tří nových místopředsedů dostane sněmovna nové dva
pořadatele (4 míeto 2) a čtyři nové zapisova
tele (16 místo 12). Ministerský předseda bar.
Beck dosáhl ovšem úspěchu neobvyklého. Odtud
má choť v podzimním zasedání zasáhnout hlu
boko v osudy národů a státa. Přes tyto úspěchy
Beckovy udržojí se pověsti o přeměně mini
sterstva, která má nastati na podzim.

Katoličtí poslanci z Čech i z Moravy epo
jení v jediném kiabu mohoo býti sejména spo
kojeni se svým úspěchem rá aplynalý rok.
Disciplinovaností a prozíravým, rosšafným po
stopem pod vedením zkušených parlamentár
níků dra. Hrubana a dra. Stojana získali ci
sympatie nejen sobě blízkých, nýbrž i úctu u
nepřátel.

Pro podzimní zasedání poslanecké sně

movnoychystá se jaki poradní sbor pracovní,jehož úkolem bude přihlíšeti, aby důlešitější
Usnesení, návrhy a předlohy nebyly porášeny
nepřítomností, nepozorností a nespoleblivostí.
Ve sboru tom bode míti každá strana po zá
stapci. Jedná se, aby ta byl svorný postup
vládních stran při hlasování ve sněmovně Ozá
ležitostech smluvených, roshodaých a také

taktických. Tedy jakýsi dozorčívýbor, kterýse má starati,aby byli poalancínasvémmístě.
Rakouští Polácí neustávají ve svých pro

Jenech proti trojspolku. Ve schůzí éhoole . věnované volbám do delegací

ti ro
po Není + jhhrosi obstrukcína podsím,

mebudou-'i splněny pož.davky jejich; ovšem

způsobena byla bouře na straně české. Pro
testní sobůse v německých městech jsou pořá
dány vlastně na podnět něm. státních úřední
ků, kteří vo svém štvaní nebyli dosud vládou
rásně zakřiknuti.

Sněm království českého bade prý svolán
dne 10. září a bode zasedati dle všeho jen do
29. sáří. Vláda předloží sněmu volební oprava,
ale Němci prorokují, že předloha nedospěje
dále než k prvnímu čtení. Dle toho viděti, že
Němci jsou sami mařiteli vší plodné práce na
eněmua s tím příčinou neblabých poměrů v
království.

Panská sněmovna už také schválila zákony
přijatéenémovaouposl.Zákono svýšenípočtu
teměbranců a zákon o podporách rodinám chu
dých záložníků jest už císařemschválen. Vl.
a 19. roce ovičení ve zbrani zrušuje se až
od 1. října 1908. Záložníci povolaní na srpen
a zýří musejí ještě cvičení nastoapit.

Francouzský president Falliéres v prů
voda ministra zahraničních záležitostí nastou
pil cestu k návštěvám severoevropských dvorů.
Nejprve zastavil se na královském dvoře v
Dánsko.

V Turecku jest poplach, v sultanakém
paláci zmatky neuvěřitelné pro revoluční hnatí
v Macedonii. Mledotarecká strana působí re

vypovídajíc poslušnost. Turečtí revolucionáři
obmezají se zatím na vraždění důstojalků sul
tanovi oddaných. Hoatí toto směřuje prý nejen
k zavedení oprav v Macedonii, ale i ústav
ních poměrů v celé turecké říši. Saltán povo
lává na potlačení vspoory vojsko z Asie.

Z činnosti katol. spolků.
Křesť.soc. kurs v Hradci Králové

akončen v neděli ráno ze povznesené nálady. Hor
liví účastníci tak si na prospěšnou práci zvykli,
s takovou chutí podnikali debaty, že jen 8 bo
lestí se loučili. Obrovská práce přípravná vyko
nána sáslahoa vldp. dra Reyla, p. Jos. Poláka a
jiných pracovníků, než kurs svoji zásluánoučin
nost mohl rozvinouti. Oběti přineseny i od učících
Bv, jimž na prohloubení vzdělání tolik záleželo.
Zvláštní vděk ovšem si zaslouží piloé pořadatelstvo
kursu, jež neslo břímě nejrůznějších starostí jak
před kursem tak v době trvání téhož. Dík před
nášejícím i těm, kteří i zdaleka do Hradce spě
chali! Vykonána práce tichá, ale velice záslužná
a účinná! Kóž jen všichni účastníci osvěděí i na
dále stejnou horlivost, jakou jevili v kursu! Bude
potřebí vytrvalé práce další, aby z toho, co v
Hradci Král. zaseto, sklízely se hojné plody! Jen
stále vpřed!
"Sjezd mládeže východočeské. Kc

nečně vyhověno tužbám mládeže, konečně splněno
její přání, byl avolán sjezd do kulturního střediska
všehoruchn,dosídlanesapomenatelného+biskupa
našeho Brynycha na den 19. července. Čilé Sdru
žení mládeže východočeské převzalo úkol pořada
telský. A můžeme eměle tvrditi, že sjezd 6e vy
dařil, že budil obdiv u pražských hostí; sešlat
se do Hradce mládež s polovice Čech. (Celková
návštěva byla přes 600 osob. Sjezd zahájil sta
rosta Sdružení východočeské mládeže dp. Petrásek
po zapění bymny mládeže. Uvítal účastníky a na
vrbl předsednictvo, které bylo jednohlasně přijato.
Za předsedu byl zvolen dp. M. Voňsvka, za I.
místopředsedu dp. Jukl, delegát Všeodb. Sdružení,
za II. místopředsedu p. Adámek za katol. země
dělce, za III. místopředsedu p. Bartoš, delegát
Akademické ligy; za I. zapisovatele p. Matoušek,
za II. sapisovatele p. Petrus. Dp. Voňavka za
bájil schůzi a slovo udělil p. Brožovi, důchodníma
s Nuslí, který pronosl pozdrav za Prahu. Po něm
udělil dp. Jakl slovo dp. P. Voňavkovi, který ve
své nadšené řeči líčil org. mládeže děl. a doka
zoval její nutnost, Vysvětloval, jak mámo mládež
vychovávati a vzdělávati. Po bouřlivém potlesku
navrhl dp. Petrásek telegram nejdp. biskupovi a

zdravný dopis krajinskému sjezdu žen v Adal.
rtinu. Potom předseda přečetl došlé dopisy a

telegramy od české sekce diecósního komitétu a
od sekretariátu mládeže v Čes. Budějovicích, od
p. Sokola « Prahy, od p. Černého z Praby, od
0 mládeže z Vídně, od některých orga
nisací mládeže venkovské. — Po přečtení uděleno
slovo p. redaktora Šapkovi. Ten mlavil o organi
saci mládeže rolnické; líčil bědný stav nynějšího
rolníka, ačkoliv právě rololk je tak důležitým 6i
pitelem. Dokazoval nutaost odborové organisace
roluieké a s radostí vítal saločení odborové orga

„ Řeč jeho odměněna byla po

tieskem.— nany doporačejener ' organisaci, appeluje ma přítomné dívky, abyi ony

sály Po boku jinochů v bojích. Potom přihlásil
ob Boch, kterýproseslposdrav„ p. Řeicholtss besídka v Pr

který poděkoval pp. řečaíkům, pul dvojího
jabiles, které letosslavíme,s mečnévybláeí
mládeš, aby vo sjezdu doma pokračovala šířením
naších zásad. Dp. P. Vohavka ukončuje povsbu

zením ku práci za nálady velmipovznobené. Přimlouvá se sa nový sjezd. Za chorála „8v. Váe
slave“ a nár. hymny rozcházejí se účastníci. — Újesd
minul klidně. Toliko na účastníky králevédvorské
učinil nějaký socialista útok, strhnav jednomu
z nich značka a pak hrdinně utekl. — Pořadatelé
vzdávají erdečný dík všem mladým účastníkům, 
kteří vážili tak dalekou cestu, váženým pp. hostům,
katol. kloru, a všem, kteří o zdar sjezdu jakým
koliv spůsobem se přičinili. — O velikolepé schůsí
katolických žen, která byla pořádána současně
v Adalbertinu, přineseme obšírnější referát příště.
Schůze ta zaslouží zvláštní pozornosti.

Sjezd podkrkonošských katolických
jednot v Nové Vel mad Popelkou konal
se dne 19. července za velké účasti celého okolí.
Imposautní průvod, jehož účastnilo se na 2000
obecenstva, za zvuků hudby bral se k místelmu
chrámu Páně, kde pod širým nebem měl místní
farář dp. V. Mrštík slavnostní kázání. Při měi
av., již sloužil dp. farář Láš « Lomaice m. Pop.,
sapěny dojemné zpěvy a ku konci papežská hymna.
V poledne byl společný oběd, jehož vedle obe
ceustva účastnilo se kněžstvo a pp. poslanci slav
nostní řečníci V. Myalivec, J. Šabata a J. Prokop.
Bobužel, odpoledne. kdy velká účast z okolí ještě
ge čekala, nastala hrozná boaře — blesk na dvou
místech uhodil, takže mnozí byli nucení cůrániti
svých příbytků před zhoubným živlem Obecenstvo
bylo naceno opustit vkusně zřísenou zahradu a
natlačilo se do velkóbo sálu p. restauratera J.
Noska, aby poslechlo nadšené přednášky slavnost
ních řečníků. Od */,3 do */,6 úrvaly feči a vy
slechnuty byly bez únavy a odměněny potleskem.
P. řečníci zaslouží skutečně upřímnou pochvala,
neboť vedro, jež na řečništi panovalo, bylo téměř
nesnesitelné. Po té byl koncert a večerní taneční
vínek. Sjezdu účastnily se spolky z Nové a Staré
Paky, Semil, Libštáta, Jilemnice, Branné, Křížlie,
Studence, Lomnice n. P., Roztok, Bělohradu, Ho
řic, Nové Vsi n P. a mnoho členů katol. orga
nisací z okolí. Nadšení zvláště při průvodu bylo
velkolepé. Budiž zde poděkováno všem, kteří se o
zdar sjezdu zasadili, svláště p. J. Noskovi za
upravu místností a postavení slavnostních stožárů,
jakož i všem pořadatelům oelé slavnosti. Pozdravné
telegramy zaslali vdp. Dr. F. Šulc a ©. k. polní
kurát V. Knapp.

Antikvární

knihy
e

a ve velkém výběru má na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební

v Hradci Králové.
(Bývalý závod Pospížilův.) Založ. r. 1808.

Nejleplíreklamoupro| Velképr er: vyřizování 0 vek
návod je jeho ještě téhož dno,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Zprávy místní a z kraje.
Pětadvacetiloté kněžské jabileum.

Ordimandi s r. 1883 nešli se dne 20. a 21. t. m.
v Hradci Králové. Z pp. představených a profeasorů
jest jich 6 na živa a tři znich poctili sjezd evou
návštěvou: vsdp. Megr.M.Musil, jenž celebroval jab.
měj av., vsdpp. kanovníci Dr. J. Soukup a Dr. Ft.
Šulo, jenž k jubilantům promluvil nadšenou řeč.
Ze 27 kolegů tři zemřeli: Fr. Čujan, Fr. Khuat
s Václ. Šklíba; tři svoji nepřítomnost omluvili:
Jindř. Dudek, Ludvik Souček a P. J. Uliwer.
Průběb sjesdu byl velice zdařilý; již předteder
slučoval kollegy ve vzpomínkách na léta uplyralé,
v pravé lásce bratrské. — Vúterý byla v © bed.
mše sr. „de die“ a 2 koliegové celebrovali „de
Regoiem“. Vedp. p. kazovaík Dr. Šalo rosvímá
v řeči své minulost, ukásal na budoucnost |'ms
posila budoucnusti. Po „Te Deum“sa plně
sa dušičky, načež jedem z kolegů, podiátav ijře
bledně za minulost i přítomnost, psonášeí albrá
poděkování. Odeslány telegramy J. Bisk.
a vadp. gen. vikáři Momsg. Dr. Frýdkovi.
mátku stříbrného jabilea dali se spol

B!
fotografovati. Dopoledne věnováno prohlídes pi
mátností. U stolu, jejž pootáli:úzácnou

návštěvou uvedení pásdvé, rosprepdlí «R
oprardabratrký ě přátelskýkonortelegramy i sdbý v
přillíšilase doba roseboda.Ýedp.one. M.

U



-při,il jabilantům, kteří opět provolali „Slávu“
všem svým představeným a professorám. Kdo
mobil,zdržel. ne: o chvíli déle. ale. většina dříve
opůstila miloa schůzi. -jež byla dám -potěšením a
zároveň posilou. Srdečné díky všem za.:vroací
vzpomínky. Sjezd věnuje organisaci východučeské
mládeže 60 K.

Schůze městské rady -dne 20.: čer
vence. Panu V. Hoazovi,c. k. řediteli v. v., vzdá
se dík za darovanou velkou postel pre městský
oborobinec. — Výkaz klasaifikace místních stipen
distů na ©. k vyšší reálce v Hradci Králové na
konci II. pololetí 1907/8, Ot. Bergra, Jos. Ha
nouska a Fr. Petra, výkazy odměněnýchz nadace
Teubnerovy sa výborný prospěch v kreslení a
sice Buh. Kovaříka, Jana Kopeckého a Vojt.
Kreha, za výborný prospěch v přírodopisných vě
dách Jar. Matějkya Bob. Kabeláče' pisea
dějepise, vzaty byly na vědomí. —: t lesního
úřadu za povolení nákladu sa zřízenípůmpy ve
velké školce na Plachté, postoupí se lesnímu od
bora. — C. k. okres. hejtmanství podá se správa,
že proti sazbám tarifa ústava veřejných poslubů
Jos. Malinovského vzhledem k místním poměrům
není námitek. — Schůze svolané og den 9. srpna
t. r. na 2. hod. odp obecním výborem čeroilov
ským za účelem projednání projektu prodloužení
trati železniční Dobraška-Opočno přes Meziříčí a
Černilov do Hradce Králové, -súčastní se pp. ná

, městek, měst. radní Collino a Hubáček. — Vý
roční zpráva vbchodní akademie za školní rok
1907/8 byla vzata na vědomí. -——Na den 25. t.m.

propůjčí se měst. divadlo Klicperovo k uspořádání

spěch českého školství ve Vídni, tělocvičné Jednotě
„Sokol“ a dramatickému odboru Živn. čten, jed
noty k opakování dětského představení na den
43. t. m. -- Veřejně se ohlašuje, že voda užit
ková uzavírána bade o 11. hodině noční a oteví
nará o4. hod. ranní.

Rišský zákon pre Hradec Králové.
Minulý týden schválena na říšské radě osnova

1897 týkající se rozšíření dočasného osvobození
od. domovní daně činžovní pro přestavby prová
děné v obvodu obce královéhradecké z veřejných
asanačních a dopravních ohledů, jakož i pro novo
stavby prováděné tamtéž v místech, kde stávaly
hradby. — V zájmu krasocitu a také zdravotni
ctví bylo by třeba, aby povolení činitelé postarali
se j o to, aby staré bloky se zastavily dřívenež
86 dá povolení k stavbám oa nových blocích.
Prázdná místa ve starých blocích, která vyvikají
hromadami ramu, smetí, atd., jistě městu valně
neposlouží.

Výstava katolických časopisů a
kmih v Adalbertimm končila dne 19. t. m.
Ve smamení dvou velkolepých sjezdů katolickýca.
V den ten byla zvlášť četná návštěva; všichni při
cházející vzdávali chválu pěknému uspořádání pře
četných spisů a listů vkusně zde sestavených. Ka
tolíci poznali, jak obrovekou práci paši pracov
níci vykonali v oboru vědy a amění. Výstava vy
konala svůj výchovný úkol velice zdařile.

Stálé jeviště pro vídeňské Čechy
má se zbudovati, aby kulturníruch vídeňských
krajanů našich byl uvolněn. Zdejší městská rada
proto posílá po hradeckých spolcích vyzvání k
upisování podílů na Český dům ve Vídni. Výzva
tato jest velice vhodná. Podíly jsou po 200, 100
a 20 K. Sáúrokují se 49/,, tak že ochotní podílníci
o nic nepřijdou. Kéž nalezne vyzvání to náležité
pochopení u všech apolků, korporací, peněžních
ústavů a zámožnějsích jednotlivců! Pomozmepo
danajským bratřím trpitelům, kteří pracují o usku
tečační Českého domu, seč jim nyní aíly stačí!
Přihlášky přijímá Společenstvo Českého domu ve
Vídni L, Herrengasse 12, II. p.

Nalezoma starší. kniha obrásková, obsahu
jící životopisy svatých. Majitel nechť se přihlásí
a ©. k. poštovního úřadu zdejšího. .

jek eárgm škol p rálovéhradoe„ Vev zprávě c. k. vyššího i

sa školní rok 1907—1908podává. prof.J. Novák:
Pravidla anglické výslovnosti a uvedení do mluv
nice. Na ústavě působilo 30 učitelských sil. Kni
hovna professorská čítá 6512 svazků, žákovská
5024. Žákůbylo 810, z nichž jeden privatista;
s těch byl jeden rodem Polák, jeden Němec, ostatní

vé. 300 žáků bylo náboženstvíkatolického,

11 o "4 israniského, 96 žáků bylo8 vyznamenáním, 198 prošlo prostě, oprava

„volena8, vysvědčeníII. tř. dostalo 12, I. tb 3
šáci. Celé školné platilo 89 žáků, polovici škol.

12..září od 9—10
ných ústavů vstupující dae 16.
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zpamenáním bylo 66 čáků, prostě prošlo 977,
opravu tělo 23, vysvědčení II. tř. 28, III. tř. ©:
Polovinu školuée platilo 19 žáků, zoela osvobo

216380 K.: 1Baftipendiatů přijalo 8:4:38 K. Fuad
pro podporomáhsí „chudých žáků měl příjmů 9811-97
K, vydání 99399-K. Zápis do I. tř. 16. a -17.
sáří od 8—9', hod. dop, 20 škol měšť. dae 14.
září, do ostátefkh 17. zaří.
- Pomsledůt císaře Františka Josefa
i. v Hradci Králové má za účel mravnía
náboženskou:'výchova dívek. — Vpensionátě jest
pokračovací :ékola pro dívky škole odrostlé, Korg
kuvzděléká: pěstonnek, budební škole, kara ku
vzdělání jndůstriálek a kurs kuchařský. — V po

škole, v níš povinným předmětem jest
jasyk němboký,blavní klade ce váha nanejdůje
žitější práderuční: šití a atříbání prádla, bíléi
pestré vylévání ve všech druzích. Miro to mohou
se Šákymů,mauěč.ti i jiDým moderním pracím- umě
leckým=na- př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypálování a modelování ve dřevě a l. —
V kursu pěstounck nabývají freguentantky státof
spůsobilosti býti pěstonnkami aa školách mateř
skýcb.nebo vychovatelkami v rodinách měšťanských.
— V, kudební škole vyučuje se hře na piano a
harmonium, oa housle a citeru, zpěvu sborovému
i solovému, nauce o harmonii a dějinám bodby.
Na.-přání poskytne se i důkladná příprava ku
státním zkouškám. — V kurou sndustriálním na
bývají.abeolventky způsobilosti učitelské pro školy
oberné i měšťenské. — V kursu kuchařském cvičí
se dívky v přípravě pokrmů i vedení domácnosti.
Kura tento jest výhradně jen pro internát. —
Vústavě vyučuje se též cisím jasykům: ně
meckému, frenconzskému, anglickému. Při vyučo
vání jazykovém klade ge hlavní vába na kouver
saci. Na přání poskytaje ne i příprava ku stát.
skouškám z jazyků. Chovanky mohou navštěvovati

městské lyceum. — Všecky podrobnější informace
na přání ochotně sdělí správa ústavu. — Přiblášky
chovanek se již nyní přijímají.

Zvýúení aktivmího přídavku rozhod
nuto pro Hradec Král. a 10 jiných měst v Če
chách. Tato zpráva uvítána v našem městě « ve
likým uspokojením, jelikož pro drahotu ade pa
nující byly časté stesky. Hradec měl býti povýšen
do vyšší třídy aktivitní již dávno dříve.

Na výletě Jednoty státních zřínen
ců v Hrade! Kr. dne 12. t. m.do esa pořá
daného bylo pp. Svatákem a Machem vybráno 2
K 40 b ve prospěch pošumavské Jednoty. Jednota
stát. zřízenců z čistého výtěžku doplnila vybraný
obnos na 10 Ka zaslala týž na zakoupení jednoho
sloapce milionové sbírky 2 b na výstavě v Praze.

Následevání hodno. Nejmenovanýšle
chetný duchovní věnoval organisaci mládeže vý
chodočeské 20 K; při sjezdu vldpp. jubilantů —
sněží z r. 1883 sebráno k témuž účelu 50 kor.
Organisace vzdává nejsrdečnější díky a volá: Za
plat Pán Bůh! Kéž najde se k tak důležitému
účelu šlechetných dárců více! Při této příležitosti
prosíme:račte na nás při schůsích a všude pamatovati,

Lidumilnost vsvícených hlav ma
Nechaniekm. Jest prý potřebí nahrzditi katoli
ctví humanitou nebo aspoň nějakým tím dobře
upraveným husitstvím. Proto novohusité se činí, aby
dokázali lidu, jak etavitelé sochy Husovy zrefor
mují svět a pomohvu nuzným. Jest to na př.
zvlášť viděti na placení za škody v revíru. U nás
v Dobřenicích byla soukromá komisse, Pan správce
Šel jako zástupce revíru vyjednávat; když jeden
chudas poukázal, jak živil zvěř na dvou korcich
žita, byl p správce tak velikomyslný, že mu dal
jeden snop. Na jiném poli byla úroda tak požraná,
že uěkdo nemohl ani posnati, co tam bylo naseto.
Tu dával p. správce zrní, ale sláma žádnou, jako
by u Dobřenic rostlo srní bez slámy. Poškozen
Šel do Nechanic k p. Taichmanovi, jakožto vrchní
mu rozbodčímu, požádat ho o komissi. A tu máš!
Pau Taichman svlékl komisní kabát, oblékl si ej
sato p. Rašín, který se ho před rokem zbavil.
Zkrátka páni hnsiti z Nechanic to dobře umějí.
Snad si vzpomínají na „lidumilnou“ busitekou
šlechtu. Jsou členy okres. výboru, takše po delší
prakai už umějí paragrafy velice moudřevykládat.
V instrukci nestojí, že by měl dáti poškozený p.
vrcb. rozhodčímu zálohu, ale on ji ožaduje a k

tomu jakou! Pane Rajíne, který on námJŘkazuje, abychom vám, zastávajícíma čestnou fa i,
měli dávati předem 26? I ten obutník chcepe
níze teprve tehdy, když boty přinese Pan Taioh
man miluje ještě větší pokrok. Chtěl totiž 30 K
na poškozeném. Pánozé, požadujete-li tak borli;ě
peníse, máte aspoň věděti, mnoho-li vyroste žita
pa korci u Dobřenic. Jestliže tomn nerozumíte,
prodávejte : šafrán nebo krupici. Saad se někdo
nalosne, který lépe odhadne škodu svěří spůsebe
nou a kterýsi poredepřesnědle bonebníhozákona.

Novýprojev nedůvěry dru. Drtinevi
= Třebechovie. Zástapci společenstvarůzných

živností+K ok Se máděsídno18. červdn09 Ba po vající o Činnosti poslanne
naradě řfské, univer, prof. p. Frant. Drtiay,: u
snosli se na: projevu nedůvěryposlanci našemu
pro jeho urášející nás. hlesování pro návrh něme- |.
chóbo poslance K. Wolfa a dáno mn -na by
mandátu jemu svěřeného20 vadal. vm,
rozličných.čomasel: v Třobachoviclch, . KoaZVS toe

Ce pbudie měst.rada « Bychnově m KH.k projevu proti dru. Brti
noví. Starostové tamějších živoostenských apole
Čenstov rozedlali. oběžník a tímto. prohlášením.:

Městské, rady v Holicích,.v Týništi a v České
Škalici usnesly se jednomysně vysloviti řskému
poslanci p.. proČ dra. Frant. Drtinovinedůvěru
proto, že vzhledem k nynější vážné situaci kdy
český národ ae svými odvěkými právy je odstr
kován, hlasoval pro návrh všeněmeckéhoposlance
Wolfa ku posílení německé državy v naší slovap
ské Praze. Zástupcové živnostenských a řemesl
ných společenstev, jakož i obchodního gremia
v Rychnově n. K., sbromášdění na schůzi dne 8
července t. r. konané, rozhořčení jsouce hlasováním
p. prof. dra. Drtiny o snámé regoluci Wolfově na
Hšské radě, usnesli se jednomyslně projeviti mu
nedůvěru a žádají městskou radu, aby se kupro
jevu toma připojila a k tomu působila, aby 60 p.
poslanec dr. Frat. Drtina maodáta jemu námi své
řeného pokad možná nejdříve vzdal. Živnost
nictvo a řemeslnictvo české nesmí si nechati lí
biti tento poliček, jemu ve tvář vržený, neboť ono
přineslo a přináší velké obětí pro národaí a vla
stenscké zachování svého milého národa českého
tím, že jeho hospodářský vývoj vědy musí ustou
piti vývoji národnímu. Proto nemá nikdo práva
jemu sahati na jeho národní cit a poškozovati bo
v jeho odvěkých právech, jako to učinil pan posl.
dr. D tina svým hlasováním proti uám. Proto vy
zýváme veškeré české živnostnictvo, by spolapů-“
wobilo a vyslovilo současně nedůvěru našemu p:
alanci panu dru. Fr. Drtinovi, požádalo své městské
rady i jiné korporace o to, by se ku projevu při
pojily a se zasadily o to, by se mandátu vzdal.
V Rychnově n. Ku., v měsíci Červenci 1908. Josef
Ješina, starosta společenstva soukeníků, Josef Svo
boda, starosta společenstva pekařů, Ednard Jirsa,
starosta společenstva krejčí, Alois Vycpálek, sta
rosta společenstva truhlářů, Emanuel Praš, ata
rosta řezníků a uzenářů. Josef Nuc, starosta spo
lečenstva obuvníků, Bedřich Petrides, předseda
obchodního gremia.“

Hasiči jiš pokračají. Ovšemti pokro
kovi; cítí nutnost dokázati, jak kultorně vyspěli
od té chvíle, kdy avrbli „jho temného klerika
lismu.“ Na jedné ze stanic obchodní dráby Hra
dec Králové-Ostroměř dne 19. t. m. očekával ve

černí vlak od Hradce zástup basičů ve stejookroji,
vracejících se z hasičského sjezdu. Když vlak
přijel, v růžové náladě zaujali mlsta ve vlakn. Do
kopé 3. třídy, kde byl též jeden kněz, vstoupila
řada hasičů. Sotva ae usadili a shlédli knóze, pů
sobilo to na ně jako Červený šátek na krocana
Začali uličnickým způsobem hulákati nemravnou
píseň s růzaými nemravnými narážkami. Když
„píseň“ nenstávala, odešel kněs v nejbližší stanici
do jiného kopé. Ale páni hasiči vedli stále svou,
do čehož vřeštěla i hasičská trubku. Zdali chla
pecké zneužívání vigoálů hasičských je ve stano
všch dotyčného pboru, nevíme. Ale když kočz
odešel, vyvolali v kupé ještě protikatolickou bádku,
při které ukázali jen zášť a hrubé vtipy. Dopadlo
to jiš smutně, když při tolika našich krámých ná
rodních písní se musí vlastenecký sbor hasičský
baviti nemravnou odrhovačkou.

Podvodník. V minulýchdaech asi 14.t. m.
poctil v městském chudobinci v Pardubicích svojí
návštěvou tamější ošetřovatelky ze řádu Nejav.
Svátosti Olt. jakýsi muž, klerý se vydával za ko

stelnika u p faráře Dodka z Kostelce zaChru
dimí a předstíral, že v nejbližších dnech přivede

do chudobince jakousi chorobnou svoji neteř.Ros
umí se, že to bylo všecko lež. Poté dal se voditi
Ústavem a sliboval tamějším starcům značnou
částku penčs na pivo, až ge tam se zmíočnou pří
buznou druhý den dostaví. Odcháseje, počal la

men ovati, že mu ve vlaku museli z kapsy ukrad
noati peníze, za něž měl pro p. faráře obstarati
v Pardubicích jakési nákupy. Na to lamento
z útrpnosti půjčila mu představená -něco peněs,
aby snad nemusel 8e vrátiti domů s nepořízenou.
Ukázalo se však, že je to velmi prohnaný podvodník,
který chodí ve východních Čecháchpo takovýchto
ústavech a všude pod rosličnými záminkami do

pouští se nejrafinovanějších podvodů. Dareba má
jedto oko přimhouřené a četalctvo po něm již

trá
Městské mucenm v Pardabicich bo

nosí se velmi pěkofými a bohatými různými obír
kami a starožitnostmi, Zvláště má vzácnou sbírku
ptactva, jakou jen málolkde lze nalésti. Posud je
umístěno v zámku a otevřeno všdy v neděli a ve
svátek od 9 bod. ráno. Uo nejdříve odstěhuje se
do nových místností na náměstí a bude zajisté
v kašdém ohledu vynikající ozdobou města. Všem
návštěvníkům Pardubic museum toto vřele dopo
roučíme.

-| Maturitamac.k.reálcevPardu
bleleh. Od 16 do 21. t. m. konaly se maturity
ne sdejších reálných úkolách za předsednictví
ředitele Natuky z Vivohrad. Z 42 abiturientů u
Jalo skoušku dospělosti 7 s vyznamenáním a ostat

ních 85 jednohlašně anebo většinou Aprobováne
Takový skvělý výteděk maturitní zdejší :
Školy nepamatojí.

„dekproturistyv Re dete, p
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které ochotně k tomu účele půjčila zdejší pracovna
a je untatěna v místnostech dívčí tědoevičey,

- Na e. k, státal prám
" Pardabitích ukončenbylIX. škol.rokdod

4. července t r. Ze 104 zapenných žáků na škole
mistrovské setrvalo do konce roku 98, Při klasgi
Úkaci na konci roku obdrželo vysvědčení s vy
spamenáním 22 žáků, vysvěděení třídy první 68
dáků vysvědčení třídy druhé a třetí Ó žáků a 8
žákům povolena oprava. Cíle vyučovacího dosáhlo
tedy 879,- Od placení školného a poplatků nas
dilny aavobozeno bylo v simuím běhu 94, v letním
"91 žáků. — 49 žáků pošívalo stipeodil a podpor
v obnosu 8876 K. — Na škole pokračovací, jejíš
třetí třídy (pro femosla stavební a pro řemesla
strojnická) jsou s c k. státol průmyslovou školou
spojeny, zapsáno bylo 57 žáků (v oddělení sta
vebním 27, v odděl. strojnickém 30). Ofle vyučo
vacího dosáblo 02 žáků. — V I kursu pro další

" vadělání učitelů kreslení na průmys:ových školách

července, bylo 21 účastníků. Z těch bylo 5 uznáno
sa výborně způsobilé k vyučování kreslení a mně
řiekému rýsování na školách pokradovacích. — 19
účastníků obdrželo státní podpory, 3 dostali pod
pory od obchodní a živnostenské komory v Liberci
a 3 od výborů škol pokračovacích. — Zápis žáků
na kolu mistrovskou pro škol. rok 1008—1909
koná se od 16 srpna do 15 září Ředitelství zašle
každému «chotně na požádání návěští, kde jest
uvedeno, jské příloby jeet připojiti k žádosti o
přijetí. — Školní rok se začíná 1. října 0 8. hd.
fanní,

Z Chrastě. Dorost katolický atěšené se
vzmábá; jest naděje, až nastoupí mladí na místo
starších, že budou ještě statečnějšími bojovníky sa
„křesťanské idoe. Mládež katolická venkovská zři
snje nové knihovny, do nichž zařaďaje bezvadné
zábavné i poučné knihy. Katolická jednota v Chrasti
vychází všem našim orgavisacím vstříc. Půjčuje
jim své knihy bezplatné. Organisace naše pořá
dají též elušné zábavy, které mnozí přítetíčkové
by nejraději pokazili Naše mládež v Řestokách
pořádala v neděli dae 12. července 1908 odpo
ledne zabradní slavnost a koncertem; účast byla
dosti četná. Meri bndbou přednesena řestockou
mládeží řada kopletů, jež účastníky dobře poba
vily Na drahý měsíc pořádán bude okrskový
výlet všech katolických spolků do sadů městských
lázní v Cbr sti. Ditky v národních krojích budou
vítány. Jen dále vpřed, mládeži milená, a Pán
Bůb tvoji práci požehná. Pro Boha, pro vlast a
pro naše práva|

Z České Skalice. Den16,červenceutkví
nám dlouho v milé paměti. Na návrh předsedy
katol. organisace p. Hyaka Špáty bylo rozhodnuto
podatí důkaz vděčnosti a lásky horlivému prů
kopníku našemu p. c. k. adjunktovi Drdovi. Vy
pracován krásný diplom v ráma, který p předseda
za přítomnosti členstva p. adjunktovi odevzdal.
Praví. přitom, že zakladateli katol. organisace a
neúnavnému pracovníku vzdává jménem organisace
nejvřelejší d.k; p. adjunkt první v měste našem
vstyčil prapor organisac., pod nějž apěchalo nad
šené vojsko, aby po boku svého vůdce zdatně od
ráželo útoky našich nepřátel; nechť tudíž oslavenec
přijme za avoji podporu morálof i hmotnou avaté
věc. naší diplom a kóž jak dosod i na dále při
oás věrně setrvá! Ku konci provolsl p. předseda
neúmornému pracovníkovi slávu, což provázeno
potleskem přítomných. Pan -djankt byl překvapen
důkazem nadšeně lásky katolíků a srdečněprocí
těnou řečí děkoval. Daroval nám 10 K, sačeš vo
láme: Odplsť Vám Báb stonásobněl — Pak se
rozproudila zábava, jež potrvala delší dobu. S pi
těšením můžeme oznámit.. že naše organisace utě
Řeně skvétá; jest jednou z nejeilačjších. Stále ce
nám hlásí více členů, ješto ae poznává krásný
účel našeho snažení. Zdař Bůh našemu postupu
který jest tolik nadějný! '

Z Úpice. Dne 19. t.m. uhodilo do hospo
dářekého stavení p Hejmy v Radči, jež shořelo
celé se 7 kusy dobytka. — Na Sychrověv Úpici
pracuje táž na 100 mladičkých Polek, které jsou
zde samy beze všeho příbuzenstva, Dojíždí si pro
ně do Polaka p. Buršik, úředník na Sychrově.
Jednou za rok a nimi jede do Polska. Některé
zůstanou doma, jiné jedou zpět do Úpice. Posledně
tady byl jejich farář, kterého dívky vítaly s ne
ličenou radostí. Socialisté ovšem dělali při tom
kyselé obličeje. Někteří docela s podklebkem na

podob Jak se budou dívky zpovidati. Ina —
de není ideálů, tam těžko bledati porosuméní

pro vroucí náboženské city. Ze srdcí vyprahlých
čiší ovšem nejvýš sprostota. Jizlivé a sáštiplné
projevy svede lehko každý nevzdělanec. Leč polské
dívky šly č čtyřetopem 8e svým panem fa
rářem do kostela. Nejprve zazpívaiy litanie, pak
vyelechly promluvu. Nato se vyspovídaly a drahý

deg šly k av. přijímání. Pak yelechiy novou řečana f-ráře, kterou se povabudily a potěšily: Věra

ný to příklad, jak prosté dívky, nezkaženéotrarným „dechem různých pod ch hesel, ma
nifegtovaly bez bázně svoje náboženské věd

čení, m Ideální cile. Navšecky lidi vůlepůsobila vrohcí zbožnost polských dírek mohutným

dojmen. akyov
Duch největšího básníka polského M

srie, r Jy ndlenřejatjsám, kraje td

8 námi náš p. farář Jos. zob šterý sde působllSněr.20 let jako borlivý a vzorný čžeb ne lou
číme s tímto dobrým pracovníkem. Zažil zde pro
Svoje. šlechetaé snahy mnoho utrpení. Při roglnu
čení.sgrárníci mu ani s Bohem nedali; takovým
„katolkům“ by se ovšem lépe líbil volný myslitel
se svýmčtvaním. Lipoltické osadě daroval pan
farář kříž v ceně asi 280 K. Dobří katolíci neza
pomenou n% jebo požehnanou působnost nikdy.
Zaplať mu to Bůh všecko stonásobně|

Prohnané pokrokářské lži © de
brašském sjezdu. Jak úspěch katolického
krajinského sjezdu v Dobrašce pokrokářekou ši
dovako-učitelskou Četu pálí, poznatí lze z jejich
tupení a nadávek Tímto způsobem vždy se vybíjí
Jejich vztek. Zcela dle spůsobu dopálených zele
nářek oa trbu. Vezmi do ruky „Osvěta lida“,
„H.asy pokroku“, „Ča,“ a kdo ví, jak se všechny
ty sběrače jejich oadávkového slovníku jmenují,
a všude setkáš se se stejnou manýrou. Lhou, pře
krucují, nadávají osobám, které ke straně kře
stanského lidu se hlásí S jedovatou divokostí koše
rácky r-zfežou každého jednotlivce, dají mu ně
jakou přezdívku. ami tělesných vad nešetříce a
když takto člověka zbavobili, na“ sprostotou svých
srdcí jásají a tím nc chlobí. Zcela dle morálky
talmudu. V „Osvětě lidu“ pomlouvali, že oa'účet
protekce p. Z. chtěl sjezdový výbor zasílati pla
káty poštou zdarma, soudíce snad dle své prak
tiky. Ale pravdou jest, že „úmložný“ poštovní
sluba balíčky a plakáty vážiti odepřel a tndíž ne
zbývalo, než jíti do kupeckého krámu a tam vá
žení balíčků provésti. Panu Z., poštovnímu úřad
oíku, utrhli na cti a cbvicili ho z podvodného
úmyslu, že jednání nepoctivému chtěl nadržovati.
A zatím týš pán má na starosti pokla:nu pošt. a
ne výpravnu a o zasílání balíčků ani nevěděl.
Ovšem jest smýňlení křestinského a proto bu

mánunígarda vystavila bo oa pranýř. Čieny aje
zdového výboru nazvali výrostky a zatím jsou to
lidé mužného věku. Snad si -o spletli sami se
sebou. neboť takové výpady odpovídají jeo úrovni
pokrokářských výrostků. V „Čase“ p Krauser st.
jest týráp, že vyvěsil prapor. Již k vůli němu
zkusil v týž den. Nejprve jej vyvěsil — pukro
ková garda zahrozila — zase jej schoval —-a ko
nečně na domluvu svého přítele jej nechal vyvě
šený. Zato dostal v „Čase“, že mu ani dům ten
nepřiřkli, nýbrž jeho synu p. Karlu Krauserovi,
majiteli firmy Lizoar a Krauser, silnému pokro
káři a nepříteli vácho katolického. Mlada křest
generaci pomluvili, že dělala hluk v ulicích v noci
a zatím to byli lidé soc, dem. a „Sokolové“, vra
cející Be z „truc-slavnosti“ v Krčíně a Náchodě,
kteří dle svého zvyku s povykem vždy přicházejí
domů a pak ještě se stavili v místnostech „u La
butě“ a mašince provokovali svým chováním a
řečmi. Hlavními pokrokář-kými „pátraly“ na ná
mčetí a v ulicích jevili se býti p. učitel Josef
Touc. „časista“, a Karel Bergmann, žid, nastávající
zeť p. Matnáky. Dle toho také vypadají referáty
V pokrokových novinách. Pověstná popínavá, tajno
Boubná bylina z rodu tancovitých, dřive neblaze
působivší ve dvoře třebešovakém. ae zase vyzna
menává, Ale všebo do času! — Lidé, cvičící se
v tělocvičně měšťanské školy a patřící jednotě
„Sokol“, vracejí se kol 10. hodiny večerní za
zpěvu a bulákání ze cvičení, rušíce noční klid
sousedů. Je zvláštní, že p starosta Eduard Žižka
tuto nepleobu nepřekasí. Kdyby to byl jiný, to by
se kasal. Tady se bojí? Nebo duchové nedovolí?

Z Velimi. Jméno osady zdejší objevujene
nyní častěji v novinách než kdy jindy. Vědyt je
to osada, jež svými náboženskými třenicemi stane
86 pověstnou téměř v celých Čechách. Příčinou
těchto třenic nejsou katolíci, kteří, ač ve většině,
přece přes 60 let dali ae ovládati menšinou eran
gelickou. Nyní však, kdy katolic, dožadují se spra
vedlivého zastoupení dle počtu a daní svých v
obecofm výboru, jsou menšinou ovangelickouvy
hlaš.vání za nesnášelivce. Než v těchto bojích drší
se velimětí katolíci statečuě Roku letoáolho dvojí
náboženská slavnost byle mocnou vspružinou ka
tolickébo vědomí osadníků velia ských. Dne 14.
června £. r. zavítal do osady zdejší J. Biek M.
dr. J. Doubrava, by udílel věřícím svátost av. biř
mování. Velimětí katolíci přijali svého arci
nejen s největší slávou, nýbrž i s největší láskou
a pravou křesťanskou zbožností. Nadšené kázání
o pravé církvi Kristově a lásky plné vystupování
J. Bisk. M. postlilo víru věřících a odzbrojilo jísli
vost jinovérců. Zvláštního lesku slavnosti av. bíř
mování dodala přítomnost Jeho Jasnosti kníšete
Poděbradského Filipa.Hohenlohe-Schitlingafitrsta
a ©. k. bejtmana kolínského p. místodržitelského
rady Kostky. Jestliže tato alavnost žádnou libou
vzpomísku u zdejších ovavgelíků nenčinila, tak
i drahá slavnost velimeká nedotkla sv jíchpříliš

Brně Dne 19, červencezdejší rodák vip. Václ.I přistupoval poprvé k oltáři, by v kostele
rodné osady přinesi Pánu Bohu oběť Nového zá
kona: Slavno.t taková ve Velimi dosud vídáne
nebyla, a Belse se diviti, že vydařila se 00
nejstkvěleji, Průvodu: de rodného |domu vip. pri
micianta anazpět do chrámuvůčastnílose obret

„ské množství lidstva z oalého okolí, talše to byla

cích k oslavě M, J. Husa. Dobře však postřehli
velimětíkatolíci cíl oslav Hosových a úkásali, že
si váží hodného a sbožnáho .kněse katolického,
jakým skutečně je zdejíí rodák vip. Buřil, jehož
Jediným přáním je, by byl vědy kočzem podle
ardce Ježíše Krista. Kéž dobr tivý Bůh modlitbu
jeho vyslyší a milostí avon jej podporaje.

Ze Žlebů. Nedávno měli jsme příležitost
plesknontipřes prstysociálně- demokratického
mravokárce, ktorý ve své troufalosti prohrabával
Be ve svědomí duchovaí správy. A hle, netrvalo
to dlouho a začínají už u nás vrabci cvrlikat; že
to 8 tou sociálně-demokratickou pootivoatí tuze
špatně stojí a že ji musí hledat c. k. okresní soud
v Čáslavi. Jame zvědaví, co 0 tom přinese par
dabský orgán, který tak rád sedá na stolici horli
telů proti nepořádkům. Bude asi zticha jako Apaček
na třešních — Hrozné škody po povodni na ba
dovách zvolna se opravují munifizencí jasného
knížecího rodu, který a pravou křesťanskou láskou
ojál se nešťastných. Takó s přestavbou železnié
ního mostu bude započato a cesta kol řeky k ná
dráží vedoucí znovu bude zbudována ne však již
nákladem mésta, nýbrž veřejných činitelů ©Tím
získá město veliká úlevy a bude moci obrátiti
zřetel na jiné důležité potřeby, jež avláště v po
slední dobé se projevily.

Ze Žehnělc u Čáslavě. V nedělidne
19. července konána byla u nás slavnost, jíž není
v celé farnosti pamětníka. Primice dp. Jos. Filipa.

průběb její byl velkolepý, svědčící o blabokém ná
boženském přesvědčení všebo okolí, konstatovati
chceme jenom vzorný pořádek, který při návalo

se v alavaostoím kroji církevního úkonu záčastnil.
Pánům č'enům hasičského sboru sluší veřejné kvi
tovati plné az.ání, te v dobé, kdy z Proby vy
chází komando v kroji církevních slavností se
nezáčastňovati, zacbovávají si Svou samostatnost
a své vnitřní přesvědčení neobávají se i na venek
projeviti. Budiž to pobídkou a příkladem i sborům
koloním!

Z Čáslavě. Na oslavu jubilea J. Veličen
stva usnesl se spolek pro ochrauu proti taberku
lose založiti stálou zotavovací stanici pro rekon
valescenty a tuberkulosně zatížené © Za tou pří
čiooa vydal provolání o poskytoatí jubilejních
příspěvků. Mezi nejpřednějšími dárci objevilo se
duchovenstvo vikariátu čáslavskóho, které sebralo
ua tento účel 100 K a zaslalo je prostředaictvím
vik. úřadu výbora spolku. — Maturitní zkoušky,
konané od 11. do 16. července za předsednictví
p. c k. ředitele Š:eflička z Něm. Brodu, měly
výsledek velmi pěkaý. Zkoušce podrobilo ae všech
18 šáků třídy osmé, z nich uznáno 6 dospělými
8 vyznamenáním, ostatní dospělými. — Značný
rosruch zvláště mezi majiteli domů způsobil pro
dej hostince p. Čížka na Jenikovském předměstí.
Hostinec t.n, vystavěný před několika lety nákla
dem 40.000 zl., prodán byl v nucené dražbé sa
celých 2500Ů zl. Jest t> povážlivé klesnutí ceny
domů, které pp. domácím ukazuje smutnou per
spektiva do budouenosti. Hostinec koupil pivovar
kutnohorský a tím vyvolána byla nová diskuse v
řadě pravovárečníků, z nichž někteří utuzují na
to, že ciz[-konkurence nalezla tu pevný bod, z né
hož bude pak vó-ti akci proti zdejšímu pivovaru
měšťauskému, a při cenách, jež kutnohorský pivo
var odběratelům nabízí, budeto akce vážná, Odtud
také vyzvána byla správní rade pivovaru pravová
rečného veřejně nalepenými plakáty, aby přidáním
desetiprocentní částky do zákonem přípustné doby
hostinec pro sebe získala, svláště když pronajímá
ním hostinců jiných i s očividnou škodou dříve
konkurenci čeliti se snažile. Všem těmto nepří
jemnostem v přítomnosti a případně i v budoucnosti
bylo by vyvarováno, kdyby bylo více proziravosti
u těch, kteří v čelo veřejných podniků jsou po
stavení. — Jak se neprozíravost špatačě vyplácí,
viděti lze právě nyní v našem městě u občanské
záložny. Referovali jsme jit o tom, že konpeny
byly na náměstí domy, aby na jejich místě posta
ve.a byla nová badová obč. záložny. Zmínili jsme
se také, že vypsán byl konkurs na plány a to ně
kolikráte a když všecko bylo již takřka bolovo,

podán bylnový návrh, aby nová budova záloženyla v přísemí pro poštovní úřad.
Tím zvráceny byly všecky minulé projekly a na

stalo nové jednání. A dnes výsledek toho všehojest, že se vůbec stavěti nedude a še se staré
koupené budovy jenom opraví a znova pronajmou.
A tak všecky ty náklady spojené sprojektováním
nové budovy, všecko to oájemné za dlouhý čas,
kdy budovy byly neobsazeny, a všechen ten né
klad, který zchátralé atavby (zvláště dům + p.
Rěselera) budou vyžadovati pro sáložnu, je stra
cen. Není tedy divu; že členatvozáložny mad títa
kroutí hlavou a že ozývají se hlasy po radikální
nápravě. Zatím ovšem pe tO tutlé a nemí nemošno,
žeto propukoe rár:m a boařlivě. Má záložna tolik:
objektů v městě, které jsou passivní a takhle kt *
starým přistoupí nové. Noví č enové ředitolstta *
slibovali, že uvedou tento peněžní Ústav do mo
derateh kolejí a to dosavadní hospodářství změní
k loptímu. Teď bude na mich, aby ukátkli"00 dp
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domu Kopfechůtsova. Bylo by zajímavo vypočlsti,
o vadníndhřoukonéoz .
Sadům Vodrestém dostalo se v minulýchdnech
nové a praktické ozdoby. Bývalý dřevěný můstek

lomovým, opattenýmpěkaým kovanýmzábradlím.tonovým, opa pě vaným m.
BL s pravovárečného pivovaru zaslahuje ve

řej díku,a přikročí-li,jak se přaví;v příštím
roce:k podobné rekonstrukci i drubého můstku,
sískají sady nemálo. Dovolili bycbom si při tom
uposorniti al. okrašlovací spůlek na bídný stav
atřechy altánu sbudovaného v prvé části sadu.
Pokrytí papírem bylo by tu nejvýš natné, dříve
neš střechacelá prohnijeaae sřítí. Pak by byl
náklad daleko vyšší.

: esd bývalých studnjících ma gy
nasi v Naectém Bredě.Otevřeníbré

budovy c. k. státního vyššího gymnasia v Němeo
kém Brodě bude oáslaveno důstojnou slavností
spojenou se sjesdem bývalých studajících starou
bylého německobrodakého gymnasis ve dnech 24.,
25. a 26. arpna v Německém Brodě. V čele pořa
datelstva této slavnosti jest městské rada a ředi
telatví gymnasia. — Všichni, kdož bodlají Be
slavnosti sůčastniti, nechť přihlásí se neprodleně
u městského úřadu a sdělí tomuto svoje adresy.
O ubytování těcb, kdo se včas přiblásí, bude po
staráno.

Schůze židovských stoupenců Hu
sových čili macarát jeskymní (protons
amguineus) v Rychnově m. Hm. Ptáš se,
čtenáři, jak to patří k sobě? Víš, co je macarát?
Neviš-li, podívej se do přírodopisu. Tam se dočteš,
že macarát jeskynní je mlok. Štíhlé jeho tělo do
růstá délky 20—30 om. Hlava jest dosti dlouhá,
oči jsou koší i svalsívem a vůbeo volice
zmenšené, ješto macarát dije o temnu. Žije v pod
semních vodách Krasu. — I ptáš se, milý čtenáři,
kterak tedy mohl se objeviti tento tvor v Rychnově
n. Ko., když žije v temnu v jeskyních a to aš da
leko na jihu v Kraňsku? — Inu, to je tím, že i
některý člověkpřemění se v takového tvora, jehož
oči jsou koží a svalstvem nenávisti proti všema
křesťanskému tak zakryty, že nevidí, co každý
rozumný člověk viděti musí, že schválně nechce
viděti postava mocného Obroditele celého světa —

tavu Kristovu a chce i jiným lidem stáhnouti
blánu přes oči — aby také neviděli, nebo nechtěli
viděti. A takový macarát jeskynní, jemuž nedávno
masil blánu s očí stáhnouti spravedlivý soudce,
prohlásiv, že osoba Kristova jest historická, byl
dne 9. července v Rychnově n. Kn. — Pan dr.
Bartošek měl v Rychnově n. Kn. přednášku o Hu
povi, která z větší části jako v Hradci Králové —
byla navštívena výhradně dámami židovskými,
učitelem Říhou, profesorem Chyským a dr. Trnkoa
a několika abiturienty. Ostutně ge nic důležitého
nestalo — tak že Rychnované blísko rozkošného
svého klimatického místa „Studánky“ klidně epí
dále. — Bychnované, vaší důvěry bylo jen
užito k tomu, aby pokrokově-židovská strans do
stala pomocí vaší poslance. Když bylo po volbách,
tu jeden sloup zdejší pokrokové strany vy
iádřil se: „Tem trik se sdejšími šivnostníky senám
povedl.“ Bnad již rychnovětí voliči Drtinovi vědí,
že měli býti jen nástrojem, aby stoupenec obhájce
Hilsnerova vyšplhati se mobl do říšské rady, aby
se tam staral o ty „kultorní“ záležitosti, kterých
potřebuje zvláště židovský velkokapitaliemus ke
kalení vody. O skutečné zájmy našeho národa a
živnostnictva zvláště p. dr. Drtina pečoje jen
tehdy, kdy není vůbec žádného vybnutí. Jinak
pracuje © Masarykem borlivě zvláště o to, aby
Židovské a našemu národu krajně nepřátelská
„Neue Freie Presse“ neplakala,

Z Orlických hor. Katolickýsjezd r Do
brušce 12. t. m. konaný vydařil se nad míru
skvěle. Účast byla obrovská, překvapující i toho,
kdo různých sjezdů již několikráte se aúčastnil.
Byla to podívaná na tolikatisícový průvod, v kte
rém kráčel iuteligent vedle dělníka, rolník, živnost
ník, řemeslník neznal rozdílu stavu. Všichni tiskli
si upřímně pravice s nadšeným „Zdař Bůh“. A
Bůh také dává plného zdaru práci a myšlence
katolické. Sláva a dík pánům řečníkům, kteří
slovy tak nadšenými a přesvědčivými promluvili
k davům tak četné sbromážděným. Litovati jest
jen, že ani polovina přítomnýehvzhledem k tak
rozsáhlé účasti nemohla vyslechnouti pány řeční
ky. Bylo by jistě prospěšné, jestliže by při tak
veliké účasti mluvili dva řečníci přiměřeněod sebe

vzdálení současně, AD lehní účastníci vyslechliaspoň něco. Než dík Bohu,sjezd se plně zdařil,
ty tisíce lidu, v jichž žilách zdravá křesťanská
proudí krev, promlavily ne sice hlasem „marné
vaše vzteky“, ale okázaly mohatným ovým zjevem:
„Jame zde a nedáme sel“ To hřímavé volání slávy,
ty meatuchající potlesky soublasu s řečníky
jsou zajisté nezlomným důkazem, že s
támi vůdci, jichž mluvajest jasná, neumělkovaná,
spravedlivá.Čj nebyly vývodyprvého řečníka, jímš

l ,dr. zal těchddrodech?Vodp.Fočalohmo aa
ným©Madkým blame SbrEale úskočným ahladkým balamucením, nýbrž .ajova

ná skušenostech, č
kro utr riže, klersusi nedá

$

uhéhotaktéž nabádela k plodnépá A nobyla3
s obrovskýmpen stímčečaíkomp V. Myulivoc. jeho tak blaboce promy

5 k otázce živnostenské so vatahující,byla
rovněž potleskem stále a stále aklamována. Vý
telný tento řečník promluvil přímo,od ardoe k ardoi.
Ke konci promluvil pam brabě Sternberg. Lidový
tento šlechtic přivodil nadšení. Po jeho věcné

přednášce nebral potlesk konce. Tak ejezd ukonDnsa nejlepší:pohody,-obrovské účastia vzorném
pořádkupo tak veledůležitém rokování a nadše
ném povsbuzení. Jedna velká práce v pohoří našem
Besdarem nejlepším odbyta, čeká práce jiná. Chuté
k dílu a Bůb žehnati bude nám!

Knihy
všechodborů, řečí a literatur, hudebninypro všechny nástroje, veškeré časopisy

stálena skladěna .

B. E. Tolman,
východočeské knihkupectví,
antikvariát a závod hudební

Hradec Králové.
Telefon č. 17. Založeno r. 1863.

Obrovské sklady umožňují vyřízení každé
zakázky týž den.

Přísež. melec oboru knihkupec. při kraj. soudu.

|
PAPÍR

dopisní, obchodní a kanoolářský.

Obálky, obchodní knihy
a veškeré ostatní psací potřeby ve

velkém výběru má na sklad
papírniotví

by .v
František Píša
v Hradci Král., Velkénám.186.

JÉ pánům obchodníkům zvláštní výhody.

še Knihkupectví.— Antikvariát. 
JE Obchod s hudebninami. JE
JE Prodej obrazů. JE
060060666060G0666066

Různé zprávy.
IV.ojexd katolíků českoslovamských

bude dle dosavadních disposic největší manifestací
křesťanské myšlenky, jaké dosud Praha byla avěd
kem. S upřímnou radostí přijata bude jistě zpráva,
že i z jiných zemí slovanských chystají se větší
výpravy tamních katolíků; tak na př. slíbili Slo
viaci, že uspořádají hromadnou vyjíšdku ke kato
lickému sjesdu ossemu. Také mezi jmény vymi
kajících řečníků ajezdových skví se jméno vůdce
jihoslovanských katolíků, říš. poslance dra Kreka.
I katolíci čeští s Ameriky, kteří vynikají pro
hloubeným a uvědomělým životem katolickým,
budou míti na sjezdu svého zástapce. Čilá komise
ubytovací stará se, aby několik tisíc blav čítající
moožetví návštěvníků sjezdu pohodlně a pokud
mošno bez velikých výloh bylo v Praze ubytováno.
Zásluhou pořadatelské a zábavní komise vaonut

pao doNeri jednání olesdpvéhotéž zábavnývečer, jehož nělechtilý umělecký program dojde
jistě všeobecného uznání. Tatáž komise obstarává
též program návětěvy Jubilejní výstavy a před
stavení v Národním divadle, k němuž zvolena
snemenitá opera Karla Kovařovice „Paoblavei“.
Protože doba IV. sjezda katolíků českoslovanakých
kvapem se blíží, jest nutno, aby vělcbní uvědo
měli katolíci již nyní se rozhodli, že na sjezdu sesáčastníapotřebnépřípravyktomujižnynísa

» Je-li naše královská Prahe povždy Mekkou
celého českého národa, a alibují-i noviny, še
letos za příčinou Jubilejní výstavy vystřídá 00 ve
sdechPrabytéměřcelýčeskýnárod,budejistěve
daech — srpna a září — královeká naše Praha

Miele a cílem všech věrných katoliciých Čechů: :

Ě

- JE oj mariánských drušlu maVolohradékonáse15.a 10.srpna4r Od
Jesd s Prahy 14. ráno ©7. bed. rpokitkém
stát. dráhy, Hybernská uj. Cestórné (tam i spět)
24 K. Úvastmíci s Hradecka mohou00 -připojiti
v Pardubicích ma rychlík (v 9 hod. 6 m. ráao),
kterým pojedou účastnící prašátí.

Slovanský ojend v Prase 18. července
ukončen. Skončeny tu vlastně na rychlo přípravy
k dalším krokům, které mají býti rozhoday. Re
ferováno tu o příští slovanské výstavě, nejvíce
naději skládá se ve slovanskou banku, důležitou
jeví se též návštěva slovanských krajů, sřísení or
Ganisovaného slovanského knihkupectví, pojednáno
o všeslovanské organisaci stavu lékařského atd.
Jednání v poradách bylo klidné, úspěšné, což zvlášť
drášdilo veškeren německý tisk. Radostí velikou
naplněno srdce každého upřímného Slovana, že si
tu Rus a Polák, dosud na kordy, podali ruce ku
společné práci slovanské, S nadšením velikým i
se strany polské přijata resolnce navržená ruským
delegátem br. Krasovským: „Přípravný sjezd slo
vanských delegátů uznává, že idea slovanského

Šuje, že vše, co jest nevyhnutelné k ukončení ne
dorozumění mezi slovanskými národy, může býti
dostiženo jen obecně přiznaným a provedeným
principem rovnoprávnosti a svobodného rozvoje
národního a kultarního života každého národa“.
Do rukou předsedy dr. Kramáře odevzdala dele
gace ruská obnos 2000 K, aby saň pořízena byla
informační knížka o Slovanech a o nutnosti vzá
Jemnosti slovanské na poli hospodářském ikultor
ním. K témuž účeli delegace poská odvedla 1650 K.
Usneseno, aby se slovanské porady konaly opěť
příštím rokem. Zvoleno též kumité pro zřízení slo
vanské banky. Sjezd ukončen dr. Kramářem, který
nemobl lépe skončiti než slovy: „Nyní do práce!“
Roští členové slovanského sjezdu rosloučili se

í českým národem projevem plným oddanosti aoty. —
Kněší řemevimiet. (Francouzští kněží

následkem proticírkevních zákonů, aby nezemřeli
hladem, na mnohých místech nucení jsou živiti se
prací rukou svých. Stali se z nich dovední prak
tikové, jak na př. ukazuje v Touraine výstava
růsných věcí. Kromě různých řemeslných výrobků
byl na výstavě té i malý oddíl pro umění a umě
leckou živnost. Více kněží malířů prodává své
obrasy, dva jsou sochaři, jeden opravuje gobeliny,
jiný opět velmi dovedně váže knihy. Abbé Lecomte
pěstuje oa poli, které mu dali jeho osadníci ku
žívání, jabody, a kromě toho sřídil školu k vý
chově sadačů. Tvrdí, že nyní následkem toho jeho
farní služba se stala velmi požebnanou, poněvadě
svou prací podává osadolkům příkla. neúmorné
hospodářské práce a kromě toho jim prospívá radoa.
V jedné vesmci zvýšili tak nájemné z fary, že se
musil kněs přestěhovati do selské chalupy; a aby
mohl platiti nájemné, dal Be na včelaření. Med
mu vynesl posledního roku 360 franků atím za
platil nájemné.

Čech vojenským velitelem v Kongu.
Eduard Kadlee, narozený v roce 1879, stal se
v r. 1901 poručíkem v rakouské armádě. Sloužil
v různých posádkách, naposledy v Bosně. Přes
uepopíratelné schopnosti viděl, še £ kariéry v ra
konské armádě mnoho nebudr. Proto zažádal o
přijetí do belgické armády a po absolvování ko
loniálního kursu v Bruselu odebral se na vykásané
stanoviště v Stanleyville ve státě Kongském. Postu
poval rychle a počátkem měsíce května t. r. dostal
titul „Chef de secteur“ (náčelník území). Totoúzemí
je tak veliké, jako země koruny české dohromady.
Vykonává ve svém obvodu mejen vojenskou moc,
nýbrž zastává i administrativní a politické agendy.
Platu má ba 30.000 franků ročně, tedy tolik, kolik
má rakouský podmaršálek. Kdyby byl Kadlec
zůstal v rakouaké armádě, byl by dnes pořád ještě
— poručíkem.

Vykupování malých otroků ze
. germánského upíra sbíránímpo
Šštovních známek zvláště jubilejních ve prospěch
Ústřední Matice školské doporu aje jistý příznivec
„Matičky“, aby alespoň takto sa vynější roztří
Štěnosti a ochabnatí peněžních sbírek příjmy ma
tiční byly rosbojněny. Upřímné vyzvání šlechet
ného přísnivce Matice jistě malesne ohlasu v celé
české veřejnosti, která poštovní známky zvláště
jubilejní soustavně bude pro Ústřední Matici škol
skou sbírati.

Zákon ©úlovách pro zálošníky a
jejich redimy, schválený eckou sněmor
nou a nabývající platnosti duem 1. srpna £. r.,
stanoví v hlavníchbodech toto: 1. Nárok na pe
něžitou podporu mají příslušníci povolaného zá
ložníka, který však musí o to zakrošiti výhradně
sám. Přislušníky rozumějí se manželka záložníka,
manželské | nemanželské děti, bratři a sestry, jakož

Kryt mned NonapeOrion© kánomu má vyplacena.
správa nemá narosdřlení podpor vlivu. 3. Před

pokladempod e okolaost,Ze výživa u
Bíkůrálešsle do té doby v m

pora 60 : se lnědý



nbpe
Boo „ za den výzbroje,po případě za den

fbo, nespadá-li v den oesty neb vo

Eečsh fen tokočfnto natno doložiti) vrátiti so domů, máróvaěšnároknapodporu,byti mupříslušelaza
tuto dobu zákonná podpora Bemocenská.

Vplaškévá závitu měztaHfiana,slou
šicí k zužitkování a pročištění městských oplašků,

jest pozoruhodným podnikem na prospěch země
dělství. Dle nové soustavy kanalisační města Mi
léna celá síť městských stok rozdělena jest na 4
výškově od sobe rozdělené oblasti, smíchž splašky

ee záchodů)odváděnybadou4 hlavnímikanály.vuíkanál i za městem vdélce 800 —pokud
sabá obrod příštíhozastavěníměsta—jest sakle
nut a dále veden na délku 3 km jako ote
vřený tok až k závlahovým lukám. Všechen kal
opláchnut jest takto na luka, která se tímto zá
rodněním odměňojí úrodou nebývalou. Splaškové
čištění v Miláně jest velice výhodné svojí jedno
duchostí. Splašková voda nemusí se tu uměle tla
čiti a zdvihati, nýbrž přitéká svým spádem k zá
vlahovým lukám. Splaškové závlahy v Miláně

mají i tu velikou výhodu, že na loukyzávlahové
mohou se splašky naponštětipocelý roki v zimě,
takže tu odpadají zařízení, která jsou nutná u
splaškových polí v nušem podnebí, kde možno
splašky napouštěti na pole jen sa doby vegetace,
trvající as 7 měsíců, a kde pro ostatní doba musí
86 zřizovati nákladné nádrže. Veškoré závlahové
louky milánské upraveny jsou jako hřbetiny o
šířce 5—6 m a délce 20—50 m. Ročně dávají
louky ty 8—11 sečí, při čemž tráva může b
Uúsušenaa jako seno zužitkováva. — První závle

bová stavba v Rakonebu dje vsora italskéhojest
v kraji tak sv. Agro Monfslcomese, na němž sou
stěgišěno14 obcí « městemMoatalcomese.Potřebné
vody dostává se kraji tomu, který stíbán byl často
dlouhotrvajícím suchem, sřeky Isonzo.Akraj ten
vyniká velice intensivním hospodářstvím a vyso
kým stupněm kultory tamních rolníků. A u nás
v Čechách závlahy pozemků daly by se spojit
s regulací řek. Záleží tu především na rolnictvu.

Ze soudní praxe rolníka. (Pro
paštění kočího, protože potah bez povolení
přenechal dvanáctiletému chlapcovi k jetí po ce
stách špatně sjízdných $ 80. lit. d) a f) živn. ř.)
Zaloba propuštěného kočího o náhradu msdy za
zákonní lhůtu výpovědní byla zamítnuta. Důvody:
Žalobce jednoho dopoledne bez vědomí svého pána
nechel jeti dvamáctiletého školáka e potabem a
vozem sobě svěřeným po cestách, jichž svah na
více místech vyžadoval zápory, sám ale zůstal
doma, aby obstarával své hospodářetví; Žalobce

tedy netoliko přenesl dohlídku k potabu a jeho
řízení na cestách těžko sjízdných bochovi k tomu
maprosto nezpůsobilému — téměř všecky jízdní
řády požadují věku nejméně 18 roků vedle při
měřeného tělesného vývinu — nýbrž on také po
celé půldne opominul konati službu jemu osobně
přináležející. V tom spočívá jednak trestný čin,
jenž ho činí nehodna důvěry služebního pána ($$
480, 431 tr. zák.), jednak zanechání služby, byt
Jenom dočasné, tož přece nepochybně nedovolené,

Okamžité propaštění se služby bylo todíž jak
podle lit. d), tak i podle Jit. f) 8 82živn. řádn
odávodněno a nemůže žalobník z důvodu $ 4
živa. ř. žádné náhrady požadovati.

(eo nemáme odhasovati. Maozí čele
disové, ano i boapodáři mají nepěkný zvyk, že
kousky železa, hřebíky, hospodyně a děvečky zase
jehly, špendlíky, a pod. věc odbazují bezstarostně
kdekolvěk. Zůstanou-li takové předměty na pastri
ště louce, přehonech, v jetelištích, tu zhusta vzrů
stající tráva je posvedne. Když pakse tráva kosl
a sahrabuje, snadno octnou Gev zelené píci, anebo
V deně a dobytek je pohltí. Kousky železa, zejména
drátové odpadky, břebíčky a p. nevyjdou a lejnem,
nýbrž sabodnou se ve vnitřnostech, zvláště v ža
ludku a střevech, kdež způsobují nebezpečné cho
roby, amo sbusta i smrť. Nejedna cennádojnice
Již pošle následkem spolknatí takových „drobností“
a teprve po smrti se přesvědčí neopatrný hos
dář, že lehkovášně odhozená jehlice, vl
jehla, špendlik, hřebíček neb kousek drátu
sničilo nejpěknější kue, čímž s škoda více

než 20 K. Saobodán je zcela Jntý proptředekprolá takovým n opatrnost. Neodhasajte
„mmitčistií“ železných a budete chránění před
ztrátami citelnými.

- Nbbl dofrandanti. V Libašíně u Sla
ného zpronevěřil obecní tejemník JUO. K. Hlavač

“,
ma

jako čistidie. Leokteráhospo

) Vberým semákpřípaen ořežeme-lfslupku rem
li Ji vodoa svlhčíme, máme výtečnýpro

jemných a barevných láte vlněných a ko

porooiýek: tek zvané tapiserie. Látky aevyperou s

8ppm několikakapekoctuvymáchojí.Ve
vodě vyldhované zemáky mají tutéž vlastnost jako
roztok salajky a lze jich s dobrým výsledkem uší
vati k čištění nádob z plechu a einu. Nože se
dobře čistí roskrájeným zemákem a ocelová péra
očistíme, vpíchneme-li je do zemáku. Strouhané:
semáky jsou také hledaným obkladem na spáleniny.

(Zasláno).
Vzácnápřílešitest!

Který nemajetný kostel v ch dém krajipotřebuj
novýgothiokýolišt, umělecky"Provedený. nemůže5
akrovných svých prostředků tento si Hditi, nechť
obrátí se s důvěrou na starý odbornýnávod pro práce
kostelní firmy |
Františka Jirouše v Slatinancek,

Závod ten vystavuje na Jab. výstavě v Prase
který pro nemajetný kostel mošno daleko

s

Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne18. července1908 lu)

pleniceK 18:40—20-00,čitaK 18:60—1480, ječue
ne K 1020—11*00, prosa K0000—0000, rikve K 11 80

čočky K100*00 až 00-00, jahel K 00:00—00'00, krap K
starých K 3-30—300, nových

K 6-40—6-80, jetel. semene červeného K00000—000-—,
1 hl. jetelového semínka bílého K 00:00—00,

semene K 00:00—0000, 100

másla čerstvého K 8-24

1 kg sádlavepřového K 31-76—160, 1 kg tvaroha

—'00, 1 pytel mrkve K 160—420,
1 kopaokurekK340 — 840, ikošíktřešníK

18. červenos 1908 odbývaný
1) obilí: pšenice 85 hoktol., žita
Ovse 109, prosa 0, vikve 4, hra

3) Zeleniny:
kapusty 60kop, cibule

kop, mrkve 250 pytlů,
— 8)0m0: jablek

švestek beček 0, — 4) Drob.
podavinčat 537 kusů, kůslat

ZTRACENA.

malá kabelka (zidivule
vábnou podlohou.

Pootivý nálezce šádá so, aby odevzdal nalezenou |
kabelku sa odměna 6 K

u majora Hoernesa v Jiříkovětř.,č.363.

»

Uoahy"
»

Rosšiřujte

„Ba

Nlešní vína,
Nojdůstojnější Biskupské konzisterium

vJradel Králeně ověřilomne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem;měs av,

Prodávámpak asasllům v voudkíchod 25litrůvýše:
Dalmatekáa uherskávíza se 1lite

4- "4 88bal Avýte. pc 08,-W
Mostarské velmi jemné asilné Ldrah 88 hal,

ILA0 GE
majitel vínafeh sklepů vHumpolel,

Elektrické
= světlo=

pre továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vel
frámové, Edison, za cen tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích es jakož i veške

rých elektrotechnický potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradei Králové
Jiříkova třída č. 254.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Palmy
stromovitá a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušce,

Palmy stromovité 2—85 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6,

„ 10—10 zl 8, 4—6 al.

raného hocha
přijnedo učení
na celé zaopatření —

Jos. Kieslich,
pozlacovačetví v Hradol Král.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

oken kostelních,
PRAHA-I, ,

č. 145 st., Malá

bs 29novéi :náměstí, dříve
60 roků na Malém
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T rekě. FŘANCKOVKAzPardubicDiedonávánam :

se též vzdělati v jusyce českém, fran

všem šetzným hospodynímJakožtonejlepší: přísada ku kávě. | :
=- NÝRPRPRPRPRÍNHNÝN

Učně na kupeotví |=u8PonsicnátUršulinka| n :

8 předběžnýmvzděláním1 k České eny — me tibantpřijme

za výhodných podmínek RI práveveojnomi. Ohoranky.mohou 'j
|

| řijme ihned
eouzském a avglickém; mimo to ovičiti P

JOS. A. JANEBA | A nooo v malbě, De, ar Be medic, drogerié,4 "JO1|vésti domácnost a všelikým ženským !

Horal.Jelení. pracími vaření,Boblení“a přípraré materiální a Iahůdkářský závodprádla.

— | o eránnen,poloha8vybo LouisKčourek,Dobruška,
Měsíčníplat jest nejvýšmírný;za PRHPAPKPRPRHNHNÝN

(rámové SVÍEE U
== = svíčkyaobět.před Představená. Prodá se pravá. .

Ba REE kéorlí nat— l bernardinská.

eo seeručnídělníciN fena |
rlkonošt2700„ohoní ne" soustružničtí | 9velká, čistě barvená, věrný hlídač,

Sto . ranaští arinová, - :" hledají se pro stálou galanterní práci.| štěně do 6 měsíců.
Vč Kino ne mvakorý č Jzpuška.€ Sahula z,Mešenigick telo odšlíadmin
rádkamvělikonočním, svíce obětní "B ; n u na Moravě. — Adressu majitele sdělí administrace t. L

nebkrášlené, |sonpEymaMA | azno+ $ MěstskáspořitelnaveVys,Mýtě
ov. přijímání a Bv. poruše voledůstkrabů ; : i

je„

třínožkyhladká vevšechvoňkostech|býdbbbppbppppipppibbiiii dd jj : |
biřmování se stuhami :

aapřípa dnými nápisy, Šachorata n jněnkíspeci
[ 0 zúrokuje veškery vklady

MONOPOL“ (k © A490

akciovásvíčkárnaa voskárna: „o* | 0 o
: v Mladé Boleslavi. |

bh

Vyznamenánona výstavách: dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

see 1003, inu medaile.Paříž 1908molatio Londýn 1008,satá moddje Praha 905, |
diplom,Bestnhy uznán. W 1006, slatá medaile:

7 Atverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarv n mframko.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.

Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna. i

Akciovýkapitál K4,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 600.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
4 devis, valut atd. Výměna kuponů. 1"

' Skladiště. Eskont směnek a faktur. - Směnárna.i Záložní úvěrní ústav |z | Záložní úvěrní ústav |m
cŠ © | Hradol Králové. 8
č —— 5

Vklady | n B Poukázky4 -edednevloženído dnevybrání. |M 1001, m er E OA M

T “ č ——(FiliálkaVSemilech. | Telegram:oslav. M
paydale6 k nouc . í , s
Majitel: Politické dralstre tiskové vHradci Králeré — Vydavatel6zodpovědnýroduktorAutonín Poehmez. —Fskam bok. kalitidkáry v, Hradel Král.



OBNOVA
Číslo 31. Pr mea raka5 eh | V Hradci Králové, dne 31. července 1908. | Obnovavyzkásl©Pálch©Polední. | Ročník XIV.

O
Katolíkům diecése králové

hradecké!
Za souhlasu nejdpp. biskopů českých po

řádán bude v královské Praze

všeobecný sjezd katolíků
ČčČeskoslovanských

vednech 29., 30., 31. srpna a1. a2. září
r. 1906.

K účasti na sjezdu tomto, který vylučuje
všechno jednání politické a který je čtvrtým
všeobecným ejezdem katolíků českoslovanských,
vyzýváme všechny věrné katolíky diecése krá
lovéhradecké bez rozdíla stavu a povolání,
nebot v Kristu všichni jedno jeme, jedinou
rodina tvoříme, v níž bratry a Bestrami 80 na
zýváme.

Život náboženský o nás zajisté vždy hlu
boko zasahoval do života oárodního a čím
pevněji národ náš ve víře katolické stál, tím
více v něm mohotnělo vše, co jeho existenci,
zdar a pokrok zaručovalo. Světovládní náro
dové, kteréž nedostatek mravního a nábožen
ského života ze světového dějiště odstranil a
v minolosti pobřbil, musí nám býti výstrahou
a vážným napomenutím, že národ náš v exis
tenci a blahodárný rozvoj svůj jen tebdy může
doufati, bude-li založen na hluboké mravnosti,
vyplývající z pevného náboženského přesvěd
čení o věčné pravdě nčení Kristova. A ktomu
cíli bude na sje-da tomto pracováno.

Nuže, dostavte se všichni, jimž víra avatc=
václavská jest drahým dědictvím po zbožných
otcích, v počtu četném do slavné, královské,
stověžaté Prahy naší, abychom tam za vůdcoc
ství milovaných arcipastýřů složili slavné vy
zoání víry svatováclavské, abychom tam novou
sílu, nové nadšení pro svoji víra načerpali, je
do svých domovů odnesli a tam pak všestran
Dou činnost na povznesení života náboženského
v soukromí i na veřejnosti vyvinali, Nechť
pražský ejezd podá veliký a mocný důkaz, že
v Čechách žije víra katolická, schopná velikých
a blahodárných skutků.

Dovfáme, že uvědomělá naše diecése vy
praví slušný počet delegátů ze svých četných
spolků a organisací. Zejména je žádoucoo,aby
účastníci dostavili se již v neděli ráno dne 30.
srpna dopoledne do manifestačního průvodu z
Kzál. Vinobradů do chrámu sv. Vita. Přihlášky
o legitimace, levnější byty, vstupenky na vý
stava a všecky přípisy buďteš řízeny na ejez
dový výbor v Praso-lí., Myelíkova ul. č. 174.

Jménem katolických organisací diecése
královéhradecké:

Dr. Fr, Šule,
předseda diecés. organis. komitétu.

Dr. Fr. Reyl, Fr. Jukl,
předseda kaiol. dieo. starosta všeodb.

jednot. sdružení.
Marie Rosová,

předseďkyně křesí. soc. šen.
Jan Lad. Petrásek,

starosta organisace mládeže.

Utrpení českého rolnicíva.

Ovšem
katolická poddané sedláky. P.ala a prondem,
dršela to, co ji hnutí husitské do klína polo
žilo. Tato šlechta byla zkrátka v držení toho,
oč její katoličtí předkové usilovali sa Jana
Lacemburského, Karla IV. a Václava IV. Ale
kdo byl zodpovědnýsa útisk rolnictvav první
řadě? Denis praví, že před Bílou borou v Če
chách „jen čtvrtina stavu panského byla ještě
katolická a sotva čtrnáctina stavu rytiřekéhu.
V ostatním národě katolíci, kteří po dloobý
čas tvořili třetinu obyvatelstva, představovali
brzy Jen desítina nebo dokonce patnáctinu.“
Byla-li tudíž saše semě tolik zlatheranisorána,

vidíme, že utiskovateli byli valnou většinou
nrození evangelíci, kteří trýzoili a vyssávali
výhradně prosté svoje souvěrce. Šlechta ovan
golická, která mlovila hodně o reformaci, měla
osnd roloictva obrovskou převahou ve vlast
ních rakou. Ti šlechtici katoličtí, kteří již ve
XIV. století chtěli rolníka ajařmiti, a'pcň ne
říkali, že tak činí k vůli „retormě církve.* Do
bnusného otroctví církev katolická rolníka ne
vydala; naopak hájením majetku a nezávislo
sti kněžské chránila zároveň rolnictvo. Naopak
v příčině protestantismu Scherr píš: : „Luther,
odpůrce katolické církve, jest vynálezcem na
uky o neobmezerém podrobení se světské moci.
Jest pochopitelno, jakou zálibu měla četná kní
žata v servilní (otrecké) politice latherské.“
Bensen dí: „Kdešto stará katolická církev
utlačování od jedootlivých dachovních nebo
světských knížat nikdy nestrpěla, nýbrž práv
lidských a národních i proti samému císaři
mocně a po většině vítězně hájila, zasloužili
si evavgeličtí reformátoři výtky, že první for
málně ačili a kázali nadvládo mocpých.“ A pre
testant Roscher dí: „Protestantism přispěl,jak
zoámo, velmi k sesílení moci knížecí. Luther
jest jedním z nejčelnějších předchůdců abso
latní monarchie, která následajícím dvěma sto
letím — době to největšího ponížení a potu
pení národů, panovala“ Ano — ale. to bylo
smatné, že zištní katoličtí laikové si ponechali
po protestantismu na památku aspoň to, co
bylo nepěkné, co utvrzovalo moc egaistou a
pouta ujařmených.

Na statelch dachovenských sedláci 86
dříve nobouřili; neměli příčiny. Stávalo se
často, že sedlák propaštěný re svasku poddun
ského od pána světského spěchal žádat o svazek
Joddanský u vrchnosti církevní, poněvadž
věděl, že svazaem tím daleko více získá než
ztratí, že naleze pevnou oporu.

Nevolpictví bylo už jednou v proada;
vyvinavši se a byvši utvrzeno v dlouhé řadě
let, nemoblo zase pominouti rázem bez velikých
otřesů. Nikoli revolucí, ale evolucí mělo býti
napraveno to, co utvrdila celá staletí. Po bitvě
na Bílé boře ovšem moc královská stoupla,
ceotrální vláda byla posílena. Poprre po celém
století naskytla se podívaná, že docela větší
„vučetšlechticů byl trestán smrtí. Před bitvou
bylo oěčím zvlášť nezvyklým, byl-li šlechtic
třebas jen nepatrným způsobem potrestán. Leč

řes to šlechta velikou moc podržela dále.
lák zbavený karabáčníků protestantských,

vyssávaný a v soafalé postavení hnaný brůza
mi války třicetileté, dán pak v moc šlechtě
jiné, která nevolnictví održovala dále.

Po vládě protestantských šlechticů na
stala doba bezcitných Franců, kteří se málo
oblíželi, zda odpovídá jejich karabáčnictví Kri
stovu evangeliu lásky a bratrství čili nie. Za
lbiti se „milostivé vrchnosti“ — toť byl hlavní
cíl těch poháněčů,kteří, jevíce ducha otroc
kého, zotročovali jiné. Roboty zvýšeny až na
150dní v roce, sedlák neměl času na obdělání
svého vlastního pole, sténal v porobě hmotné
i « odvislosti mravní ua byrokratické vrchno
sti. Sedlák, který dle posudku „milostivé vrch
nosti“ něčím se provinil, byl trestán způsobem
krutým. A přes to všecko sedlák zachoval
v erdci opravdovější vlastenectví neš inteli
gence, která z české krve se zrodila. Národní
cit nevzala rolníkovi aci horečná gormanisace
za Josefa II. Kněží katoličtí, kteří sice po
bitvě bělohorské obnovili zoačnou čast svojí
bývalé moci, ale přes to ve věcech politických
asociálních byli žárlivě kontrolování šlechtou,
nabývali přece odvaby, ujímali se stále četněji
porobeného lidu a utvrzovali v lidu ducha
vlasteneckého. Práce prostých kněží nebyla
nejsnadnější. Vědyťtvyšší místa duchovenská
reklamovala šlechta ráda pro sebe; a taki
některý šlechtický bierarcha, vychovaný ve
starých tragicích, nemohl se shbostiti starých

tédsudků a pohlížel na vlasteneckou práci
něžetva v lida nepřízoivě.

Venkovskému lidu konečně trpělivost do
chásélas. Za Leopolda I. vznikly selské bouře,
které byly besobledně potlačeny. Byrokrati

nechtěli rozuměti výrazrému znamení doby,
nedovedli pochopiti, jak udřený sedlák jako
jejich bližní má právo na radosti ze života
jako oni. Konečně za Josefa II. po nových
bouřích zrošeno aspoň „dlověčeuství“, za jehož
trvání zacházel pán ge sedlákemdle vlastní
libovůle. Zavedenu poddanství mírnější, tak še
sedlák již obdržel svobodu v příčině stěhování,
učení se řemeslu, k u.avření sňatku. Také
mohl dáti synka svobodně na studie, čímž dc
stalo volný průchod právo, které již od století
XV.(husitského) bylo houževnatě sedlákům od
šlechty zadržováno. Vrchnostem odňato právo
hrdelních soudů; zůstala jim svudnická prave
moc jen ve věcech menší důležitosti.

Konečně před 60 l-ty zrušena u nás 1
Ferdinanda Dobrotivého i robota, tak že mobl
roluik oddychoouti po přestalých mukách zcsla
svobodně. Nyní se ukázalo, co posud jaré síly
dřímalo ve stava rolnickém. Poznalo Be z dal
šího postapa národa našeho, jak stěžován byl
dříve vývoj národní nerozamným ujařmením
jádra našeho národa. Jiskra dontnající pod
popelem rázem se vzňala, vyšlehla v mocný
plápol. Právě selští synkové, kteří jiš měli
lepší příležitost se vzdělati, jsouce pamětlivi,
co všecko zkusili je ich alozí otoové, dávali na
jevo skutk přesvědčivými vroací lásku k Jidu
dříve tolik utlačovanéma; český venkov dal
vám nejzdatnější a ne,upřímnější pracovníky
národní, nejstatečnější zastance lidu A nejzna
menitější národní učence, Leč jásot nad 090
bozením netrval dlouho v plné síle. Hrabivosta
despocie jest vypučítavá. Jestliže ji radikální
změnou zákona na chvili ohromíš, hledá hned
slidivým okem, jak by mohla i za změněných
p měrů formou jinou kořistiti. Dříve Šlechta
množila svoje statky a moc na základě ujař
mení lidu. Po roce 1848 však vypočitaví chum
tivci vynalezli způsob, jakým by zase mohli
kořistiti plnou hrstí z — rolnické svobody.

Dopis z Prahy.
Pokrokářskáfantasie. Pokrokové slovanské

studentstvo řešilo slovanskou vzájemnost na
svém sjezdě dříve, nežli se ejeli do Praby,
tutéž otázku projednávat, politikové. Napřed
mladí a pak staří. Oboje jednání se ostře od
sebe liší, a chtěl-li kdo hlouběji poznat duševní
síla a rozbled pokrokového studentstva, bylo
mu jen pročítati všechny řeči na sjezdě mladých
pánů pronesené. Překvapuje v nich spousta
neprowyšlených návrhů, planého theorisování,
dalekých zajížděk. Na místo aby býka chytili
přímoza ruby, pokrokářští studeati vznášeli se
vysoko ve vzdacho, takže fozavou ironií bylo,
kdyš ještě ke všemu tomu s blahosklonnou
povýšeností vzpomíuali prvých hlasatelů aslo
vanské vzájemnosti.

Pokrokoví studenti, mlavíce pod vlivem
universitního našebo realismu, do-vědčovali
opětně jeho pochybný význam pro praktické
otázky života. Ujišťovali ovšem, že chtějí ře
šiti slovanskou otázku pokrokově, ale zůstalo
jen při poohých slovech, protože o podrob
nější program a o možnost Jeho provedení ani
nezavadili. Konec konců masl se člověk ptáti,
proč se vlastně mladí pánové sjeli a proč tobo
tolik zbytečně napovídali. Beskrevnost jejich
filosofování doložím aspoň něčím.

Za základ slovanské vzájemnosti postaven
studentským sjezdem ideál včelidského sblí
žení. Kdož by tu neslyšel tónů humanisování
Masarykova?

" Dle obyčejného a přirozeného běhu věcí
sa základ práce, ješ směřoje k šivotnímu vys
jádření, béře se něco, 00 není ideálem, nýbrž
skutečností. Slovanské sblíšení, jak poznákaždý
Gymnasista, bylo a jest ideálem, jehož chceme
dosáhnouti. Ideál chceme vyjádřiti skutkom.
Mladí pánové však kdosažení toho ideálu jako
prostředek vyvolili sobě snev ideál. Jinými
slovy: pokrokářští studenti možnost nesnadno
dosažitelnou podepřeli možností na ten čas
vůbec nedosašitelnoa. Tyto dvě možnosti dělí
celá propast. Co z toho plyne? Z toho plyne,



še včelidské oblíšení jest otázkou, problémem,
a tedy že rozhodovat o asblíšení slovanském
dle toho, je-li možným nebo nemožným eblí
žení všelidské, znamená rozhodovat jedna o
tázku otázkou drahou, spůsob to, příčící se
pravidlům správného myšlení a zdravého
smyslu. Jakfe? Chcete co nejdříve rozřešít
sblížení jako životní otázka všeho Slovanstva
a sháníte ei na cesta mátožnou mlhu? Nepo
chopujete, še to znamená pochybování o jistém
pro nejisté?

Tímto příkladem tedy dosti jest dosvěd
Šeno, jak pokrokářští stadeoti znamenitě myslí
a jak dovedou řešiti otásky, k oimš třeba při
stupovat s jasnou myslí a nikoli rozběhlými
frásemi.

Drahým sjezdem vykonán veliký čin, jehož
významu přibývá zejména tím, že na něm měli
účast vyspělí praktičtí politikové, kteří se za
vázali společně přijatý program přesazovati
v život a získávati mu porozumění ve svém
okolí. Zástupci národa polekého a ruského la
dili smírné struny, a jest naděje, že myšlenka
potřebného dorozumění neusne. Již to mnoho
znamená, še Rasové a Poláci, takovým společ
ným echůzím posavad se vyhýbajíce, konečně
jodali si ruce k vážnému rokování. Tlačí je

toma unavající rozpory vnitřní a pak po
měry sahraničné, v kteréměto ohleda rozpo
znávají, že mocný soused německý čeká na
úplné vysílení kořisti. Možno zcela jistě oče
kávati, že politikové jak polští, tak raští za
nesou myšlenku smíru do dumy a že tak na
poli konstitočním bude postopovati dorozomění,
provázené vzájemnými ústapky, k cíli, po němž
všechen slovanský svět tak vřele touží. Do
vedli-li se Poláci s Rusy snášet v Praze, musí
Svornost tuto ukazovat | doma ve svých život
ních stycích. Vědyť rozpravy o 6pora rusko
polském na přípravném všeslovanském sjezdu
v Praze nebyly kamenem úraza, spíše sbližo
valy mysli, které na škodu slovanské věci ta
kovou dobu byly sobě odcizovány. Rozhodující
činitelé obou národů budou tedy za další vývoj
zodpovědni, neboť v Praze nabyli přesvědčení,
že epor ruskopolský a jaho konečné smírné
vyřízení jest v zájmu všeho Slovanstva. Ko
nečně, co znamená emír ruskopolský, bylo
možno uepřímo pozorovati ze způsobu psaní
německých listů, kterým jednání pražské pro
vázely. Dějiny nám dokazují, jak sásedé Němci
nesvornosti slovanské dovedli užívati ke svým
prospěchům a jsk podporovali vždy vše, 00
tato nesvornost živilo. A jelikož Poláci jsou
stranou utlačovanou, masí ruští politikové pro
rovnoprávnost pracovati předem v damě avy
nasnažovati se, aby ostatní poslanci vůči Po
lákům zanjali hledisko práva a spravedlnosti.

+
*

I starý Homér někdy podřimuje. Slavný
Tolstoj uveřejnil oběalobu na raskou vláda, že
neustále popravaje. Hrůza nad četnými popra
vami jest u Tolstého přirozená. Ve vš. sh svých
spisech brojí proti zla, ať jest v podobě jaké
koli, Všdyť os potlačení zla sestavil si zvláštní
svou filosofii, lépo řečeno mravouku. Jeho duše
všude rozechvívá se soacitem 8 milosrdeustvím
ke všem bidnýsm.Jest přirozený protest takový
u muže, jenž tolik o životě a amrti se napře
mýšlel. Známe místa « jeho románů, která
ukazují, jak všechno mobatnost myšlenkovoo
soustředil na zábada smrti. Na tajemný oka
mžik, vyvolávající hrůzu živých u ukazující,
jek určité bytosti, které dosud žily jako ti,
kdož je pozorují, podivným způsobem přestá
vají býti — na tento tajemný okamžik, na
smrt, nikdo ze spisovatelů neupřel pevnější u
pronikavější pohled než Tolstoj. Ve „Vojně a
Miru“ celé kapitoly pozorování a úvah vénoje
Tolstoj amrti Andreje Bolkóaského a v „Anně
Karenině“ v hlubokých myšlenkách zabývá se
smrtí bratra Levinova. Snadno lze pochopiti
tedy, jaké asi rozhořčení naplňuje jebo duši
nad tím, že člověku se béře život násilně. To
všechno lze pochopiti. .

Ale Azpominá-li Tolstoj s hrůzoa smrti
popravovaných, pak z téže duševní a mravní
pobnatky má odsazovati ty, kteří pamami, re
volvery a noži berou násilně život naprosto
nevinným občanům, anebo úředníkům a vo
jákům, kteří od státu jsou ustanovení k tomo,
aby chránili života a majetku všech podda
ných. Tento zásadní a zarážející nedostatek

soraosti vůči nevinně vražděným celé obža
obě Tolstojově vtiskuje znumení neapřímonosti

anebo ještě něčebo horšího. Chtěl-li Toistoj

obromiti svět,pi mu selhalo; měl-li to býtipoplašný výstřel, pak z toho vyskočila nepo
dařená jalovost. V tomto protestu není tobo
Tolstého, jenž jinde bez básně a (římě umí
tepati všechay zaviněné chyby a neřesti, není
v něm oné důslednosti, která povídala pravda
bez obledu, zda jest to komu příjemné nebo
nepříjemné. Slovem, odsoudil-li Tolstoj smrt
popravou, mosil, obtěl-li mlaviti "ls3em vážného
mravokárce, sktratiti i omrt, způsobovanoo dá
vovými vrah). Toho neučinil a proto obžaloba
jeho vyzněla tónem naprosto falešným a bez

tobo prorockého důrasn, který do ní chtěl
vložiti. Mimo jiné jest pozorovati, že Tolstoj
podléhá duchu osamocenosti. I velicí lidé,
jsou-li odříznuti od světa a vzdělané společ
nosti, nenbrání se výlučaosti názorův a naiv
ním jednostrannostem.

Řečnické Iuroy. Přišly prázdniny; kdo může,
hledá oddechu a osvěžení v klíně venkovské

přírody, satoulá se po lesích a osvěžuje 8eonpelí včistém toku řek. V katolickém hnntí
však prázdnin není, což radostně konstatujeme.
Pořádají se tábory, řečnické a 60c. kursy, 8vo
lávají se sjezdy mládeže a žen. Dočítáme se
z novin, že otkvěle vydařil se řečnický kurs
v Hradci Králové, který vzbudil ozvěnu, neboť
ohlašuje se nový v Příbrami. Jen honšť! Řeč
níků potřebujemejako soli a chápeme den ze
dne působnost živého slova, které musí doni
kati do poslední chaty.

Donesla se k nám správa, že v Hradci
Král. vznikla myšlenka, pořádati řečnický a
sociální kurs též pro kněze. Velmi dobřel Nová
doba přináší tolik otázek, odpůrci náboženství
šíří tolik pomluv, že i knčšstvo musí se umět
ve všem tom ještě lépe orieatovati a zanjati
vůči každé časové důležitosti arčité hledisko.
Proud života jest tak obsáhlý a hluboký, že
jednotlivoi nelze objati jej v plnosti, nýbrž
možno zmocňovati se ho a porozuměti jen po
částech, a to ještě jen dle schopností a přiro
zenéhoustrojení individaelního. Společnáschůze,
na níž každá otázka proskoumává se po růz
ných svých stránkách, na níž shrnají se ace
lené vědomosti, formalojí se a upovňují názory,
prospěje mnoho. Na ní natoo dáti defilovat všem
námitkám a útokům, kterými nás obklopují pc
krokáři a volní myslitelé. Třeba vše probrat
a diskutovat, neboť každý ten útok, af byl pro
sloven Masarykem v parlamentě, nebo v ně
kterém listě protikatolickém, opakuje se v ži
votě a vyraziti může každé chvíle a na každém
místě, aby rozviklával křestanský názor utěch,
kdož nejsoa sdostatek informování, Konee konců
otázky tyto vyplňují duše současníkům auod
pověď na ně jest nejen zkušebným kamenem
vzdělání koězova, ale také základní podmíokou
úspěšného působení a vlivu jeho na mábožen
skc-mravní život lidu. Tak na příklad, co již
nesmyslů vychrlil volný mysliteldr. Bartošek!
Ač povídá často páté přes deváté, ač bije často
pravdu ve tvář, přece nesmí se zapomínat, že
i prázdná emělost má své důsledky. Všemu
to..u musí býti knéžstvo právo,a není tedy po
chybnosti, že bude s velikým prospěchem, když
na kursu všechny protikatolické řeči hezky

n prohlédnoaa zjednásešádoucíasno.

Čo jen hluku de tropí s tím vědeckým
názorem, jenž jest denní písničkou moderních
pyšných frásistů| Jen hesky vrhnout 80v sápas
a dokázat mluvkům, že o vědeckémnázoru ne
mají ani ponětí u že v hlavních problémech
jsou elepci. Mají jaké také tašení o velikole
pých vymoženostech přírodních věd, ale ne
vědí, že přírodní vědy sice stkvěle slouží pra
kticxým potřebám života, ale „pomání“ lidského
neobohatily, neodhulily, co 86 skrývá za zjevy,
které se představují ve smyslné zkušenosti člo
věkově. Protikatoličtí mluvkové deklamají o
vědě tam, kde správné možno mluvit jen o
vědomostech. Již tento základní rozdíl v poj
mech osvětlaje, jak důkladně tyslí, či lépe
řečeno, jak důkladně nemyslí. Tedy, abychom
ještě slovem o kněžském kursu řečnickém se
zmínili, opakujeme přání, aby se stal skatkemm
a poskytli kněžstva dobře vybraných a účin
ných zbraní. Příkladem jsou kněžská řečnická
cvičení v německé říši, na nichž přetřásají se
všechuy důležité otázky, týkající se nejeu ná
zoru křesťanského, ale i zajmů hospodářských
a sociálních vůbec.

Národní pohotovost českého spisovatele. Ku
správě o tom, jež uveřejněna v č. 30 našeho
listu, zaslána nám od p. JUDra. Fr. Steinera
tato oprava:

Není pravda, že Emanoel šlechtic z
Lešehrada zádal na c. k. poštovníma telegraf
vím řiditelství v Praze sa telefonněmeckypsa
nou šádosií, naopak je pravda, še ovoji žádost
o zřízení telefonu ve svém bytě podal o. k.
poštovníma řiditeletví v Praze českyataké tato
jeho žádost byla tímto řiditelstvím českýmvý
nosem se dne 19. května 1908 č. 81166 vyří
zena.

Podotýkaje, že mně byl právě nrodený
výnos c.k. poštovního řiditelství v Praze v prvo
pise předložen, očekávám a určitostí, že račte
mé odůvodněné žádosti vyhověti a znamenám
se Vám v dokonalé úctě oddaný dr. Steiner.

V Smicbově, das 27. července 1008.

Posa. red. Jeme vděčnísa toto vysvě
tlení. Podotýkáme, še jsme předtím nikde mne

jiný takovou m. příslešnézprávyvhotecha proto jsme 60 ne .

niti slova našeho dopisovatele. Koval uvařuj

Obrana.
Kdo vlastně kšeftaří s nábošen

stvím ? Masarykova „Naše Doba“ v červen
covém čísle píše: „Klerikuliemas definují skoro
všichni jako zneužívání náboženství k politic
kým ollům, jako politické kšeftaření s nábo
ženstvím. Že to činí klerikálové, v tom je
Jejich právo. Ale ne výsada. Pletou se jim do
tobo též svobodomyelnici.“

Nejsou klerikály jen mladočeši, pane Ma
saryku, ale také lidé jiní, pokrokovější. Vy,
který kráčíto v čele lidí, stavících ee proti
všemu olrkevniotví, přestoupil jste k olrkvi
evaogelické. jejiž hlavním věroačným článkům
naprosto nevěříte. A na úřední titul evange
lika jste universitním professorem, což vynáší
slušné příjmy. Kdybyste se byl aspoň zachoval
k své příslašnosti ke katolické církvi před
úřady trpně, měl byste malou, byť dosti cha
trnou výmluva: „Já eám o avé vůli v dospě
lejším věku jsem se za přísiošníka katolické
církve zapsati nedal“ — Ale přestoapit kolrkvi
evangelické a pak hlásati boj proti církevniotví
vůbec, jaká v tom důslednost? Či si myslíte,
že sákou táže se po náboženství rakouského
občana proto, aby týž něco jiného udal na
úřadě, než čím exutečně jest? Vy, který jete
se nazval „učedníkem Ježíšovým“ a který
s takovou horoucností hledíte k českým bra
třím, soad vite, jak ve charakterně čeští bratři

Raději trpěli nejkratější muka, než by byli
před úřady lhali, že věří podle církveRoky
canovy. Vy však jako „očedník Ješíšův“, který
byl úřadeto zapsán na vlastní žádost do církve
evangelické, spojujete se s těmi, kteří Krista
povatují sa legendární osobo, zaslal jate blaho
přejný telegram židovskému| shromáždění
„Volné myšlenky“ v Praze, jehož členové od
bývali důkazy o existenci Boží pustými po
Šklebky. A pak ge ještě dovedete oblubiti, že
utvrzujete -dacha náboženského. Rcete nám,
jakou vlastně víru vyznávají ti vaši posluchači,
kteří vašimi přednáškami přišli o přesvědčení
katolické. Tu přece nestačí jen bourat, tu jest
potřebí sároveň aspoň nějakou positivní naaku
co nejhorlivěji a důsledoč otvrzovati. My však
jsme poznali dosud, že vaši žáci jsou nejbor
Mvějšími stoupenci volných myslitelů, že vy
mýtili ducha náboženského z lida českého
vůbec. Takové jsou výsledky „náboženského
horlení“ a chválení Husa i českých bratří —
„učedníka Ješíšova“. — Co byste tedy řekl?
Nejsou mimo mladočechy ulerikály i lidé jiní?
Jo jich v Čecbách plno. Umějí však v kleri
kalismu šikovněji choditi, dovedou jej moder
ními frazemi tak ozdobně opentliti, že v oich
vidí krátkosrací lidé bohatýry ducha. Na titul
toho neb onoho nábošenství dobře žijí v Ra
kousku tisíce a tisíce lidí, kteří jsou odpo
vědnými nepřáteli těch církví, k nimě se před
úřady přihlásili.

Drtinova setrvačnost a záchvaty
masarykovského tisku. Herbenův orgán
postaral se o pobavení voličstva naší městské
skapiny. Dálo-li se tak dříve malomocnými a
komwickýmirosběhy, badil „Cas“ tímvětší ve
selí svým lyrickým bymnem tento týden.
V pondělí i v úterý věnoval hodně místa krá
lovéhradecké schůzi Drtinově a ve středa sačal
da capo zcela od začátku znovu: „Péčí Pokro=
kového klobu svolána ... veřejná scbůze, aby
vyslechnata byla správa . . .“ Hm,to snad tedy
čtenáři „Časn“ ještě nevěděli. Ale nejzábavněji
působí rozjásaný úvodník Herbenova orgéna
z úterka (28, t. m.) „Pravda zvítězila“, blásá
radostně nadpis člány1, aby bylo potvrzeno,
jak předtím pokrokoví bohatýři byli do kraj
nosti sklíčeni. A pod nápisem valí se veletok
nadšené lyriky. Prý ua té schůzi se ukázalo,
co zmůže poctivost a přímost, 00 platí ryzí
svědomí. „S potěšením lze konstatovati, že ce
poměry u nás přece jvn značně změnily (?) a
že obzvláště na mašem uvědomělém (tak na
Jednoa!) severovýchodě dík úsilovné (to věříme)
práci pokrokových lidí voličstvo v té míře již
pokročilo, še prázdné a záštiplné štvaní (mbm !)
— Da naše voličstvo neplatí, že lid český dá
Se 6ice snad na okamžik zaslepiti, ale nikoli
trvale sváděti, jak stávalose dříve pravidelně“
A tak jde dále slohové cvičení po způsobu
exaltovaného sextána. Herbenův denník mlaví:
o „farisejské odnoži Nár. listů (!!) Obnově“, o
„krvelačném tigra“ (nepsal to některý vyvo=
lavač předsvěřincem?),o „paličekých článoích.“
„Sluacepravdyzářícízupřímné,silnéa poctivé
řeči páněposlanoovy osvítilo sály i jemu (lidu)
pravý stav věci.“ — Co chcete víc? Podobnoa
Intrádu pěje chatrný otudent, který před akon
čením cemestra orakal strachem zaby, až mu
amilování dobrosrdečných professorů pomohlo

bryndy. :
' "Bond 00 „Óns“ domníval, še voličetvo



královéhradecké bode dávati výraz svojí nevoli
así po způsobu masarykovských studentů ži
dovských i nežidovských, kteří kopali do dveří
posluchárny a jiným. podobným způsobem dá
veli průchod svému „vzdělání“. Noťak, „Čase“.
Uvědomělé voličstvo již nepotřebovalo vysvě
tlení Drtinova. Vždyť saalo tvé zoufalé vý
mlavy, pepřené sprostými nadávkami dost a
dost; z tvého vzteku poznalo, že jste v úzkých,
dovedlo uvážiti důvody pro i contra samo
ostatně, vědělo, že kdyby Drtioa měl na jazyku
nové, pádné doklady pro svoji obhajobu, že
by je přece nezapomněl atratiti tiké v „Čase“,
Znalo celou záležitost dobřa a proto dalo ne
libost na jevo způsobem nejtaktnějším — ne
dostavilo se do echůze. Jestliže jest „Čas“ tolik
kulturně povýšený, že apolečenskoa slušnost
považuje za důkaz souhlasu, změny přesvěd
čení, jestliže ei myslí, že vzdělaní oponenti se
musí přihlásiti po způsobu židovských mladíků
vídeňských 3 rámusem, pak za takové názory
pěkně děkojeme.

„Čas“ napsal dne 29. t. m.: „Ačkoliv
Obnova vyzývala ovědomělé voliče, aby zůstali
doma, naplnila se přece prostora ..." Chyba,
„Čase“, chyba! Obnova věděla předem, co u
vědomělí voličové učiní, slyšela to se všech
stran a proto jednoduše o nich konstatovala:
„Ti v soboto klidně položí svůj obol ve pro
spěch vídeňských Čechů a v neděli jednoduše
zůstanou doma, poněvadž nevěcných obran Dr
tinova hlasování poznali až dost“ Přes tv však
pokrokový štáb chvěl se velikou bázní, shá
něni do přednášky drtinovci i opportanisté
s horečoým chvatem. Podařilo se jim sehnati
hodně mnoho sociál. demokratů, kteří ani do
městské volební skupiny nenáležejí. Nyní tedy
jiš husté vyplnili socialisté mesery ve dvorané,

"ačkoli právě tito byli loni velice rozazleni, že
dr. Drtina proti Hampiovi prošel. Vždyť na př.
loni po volbě napsal „Východočeský Obzor“
mimo jiné: „Ne v Holicích, ale v jiných mě
stech vyhrál dr. Drtina, prohril však vinou
svých kortešů (tak l) své jméno u dělnictva —
za mandát, svoji čistou minolost, jiš mu jeho
kortešové pokáleli a zdiskreditovali!... Ve
volbách dne 23. května posnalo dělnictvo, kdo
jest jebo nepřítelem (I), kdo se staví proti
němu, a dle toho zařídí své jednání, ať se těm
„pokrokovým“ líbí nebo nelíbí.“ — A hle! Teď
radí přiši dělat štafáž toma, proti němaž vo
lili. Jistě bylo hodně prošení a víc ještě ústního
Ibaní o „štvaní klorikalisma“, než jaká bylo
v masarykovském tisku.

A tak si mohly spřátelené strany odhla
sovati v divadle, 00 jjim bylo libo, To rozum
ným voličstvem nehne, uvědomělým voličům

oné změnu smýšlení naprosto neodhlasují.přišla do sálo hrstka lidí, kteří svoje „nvě
domění“ dávali na jevo hlačením, zato naprosto
nemohou voličové vzdělání; ti k randálům ani
svýwi hsty ani ústně nebyli vybízení. Kdyby
rozumné občanstvo snížilo se k „projevům“
rázu masarykovského stodentstva, rázem by
jásot drtinovců ustal.

A tak by bylo vbodno, aby „Čas“ místo
dlouhého lyrického pění vltězoslavné hymny
obrátil reulisticky zřetel na skotečnost, aby
místo sprostých nadávek uvažoval klidoě, zda
by nyní dr. Drtina při volbách prošel. Na lži,
sprostoty a nekalá podezřívánímasarykovakého
tisku odpovídáme, že žurnalistická povinnost
kázala nám napsati svobodný projev o překva
pajícím hlasování, aniž bychom se otrocky ohlí
želi, co našemu mínění řekae některý drtio oc
ský žid, vzdělávající se „Prager Tagblattem“*, je
muž se ovšemWolfovo a Drtinovo hlasování líbilo.
„Realistický“ tisk, místo co by věcně dokázal
nObnově“ nějakou nepravda, obáněl se hrabým
oštěpem pomluv a přezdívek, A takové jednání
Jest pro lidi nestranně uvažojící znamením vý
suamoým též.

Komedie plná emylů. Pokrokářido
vedou do zásadnosti kopnouti hned, jakmile
„flosofe“ praktická káže k vůli osobnímu
prospěchu obrátit. „Osvěta lidu“ roszčilovala
se nad evobodnými politickými projevy měst
ských rad a štvala proti nim (anaticky voliče,
Teď však vane jiný vítr. Volikými písmeny
„Osvěta 1“ ozpamuje politický projev členů
městské rady dobrašské— ovšem vo prospěch
Drtinův. Pánové ovšem obytře prohlašají, že
v té příčině nejsou oprávnění mlaviti jménom
veškerého občanstva, Ale všdyť městskérady
jiné také netvrdily, že jménem všeho občanatva

rady dobrušské mají míti větší právo kpoli
tiockéma projera než rady jiné? Jiné městské
rady zajisté dobře prozkoumaly mínění valné
většiny voličstva, než se k projevn odhodlaly.
Tak to učinila zvláště rada rychnovská, která
sa to sklidila od „Oav.1.“nezbedné pošklebky.
Ale co Dobruška? Tam obdržel katolický kan
didát při prvé volbě 215 hlasů, socialista 187,
Drtina pouse 118. To jest věra výmlovná sta

kistika, ň kok by řek Daně postal Drtinam nyn e zprávy a Dobruškynám za
lané dehnaližidá ked DESprojev důvěry těž |

60 hlasů, kdešto
bráno na 300 hlas

A teď ue odvařují radniční pánové tvrditi,
Ze „téměř všichni voličové“ Drtinovi, jichž
bylo při drubé volbě přece 280, plně schvalují
jeho činnost. Tak! Všdyť přece dr. Drtina pří
prvé volbě proti dobrošským 118 hlasům ob
držel v Rychnově S10 hlasů!!! A přece Rych
novdo nedávna tolik Drtinovi oddaný tak
rázně proti něma 8e vyslovil. Cifry ty jsou
velice poočné, hlásají víc než všecko slovíč
kářství „Času“ a než tacet resolucí. Proto
zcela klidně radíme snova: ať na místo dlou
hých řečí p. dr. Drtina podrobí se lidovému
ostrakismu. To přece bude nejjasnějším svě
dectvím, že chce držeti mandát jako poslanec
skutečně lidový a že demokratismus mu není
naprosto prázdným slovem. My ovšem víme,
že proti vůli lidového voličstva se bude držetí
dobrodiní paragrafu zaby nehty, aby dokázal,
jak v táboře pokrokovém 8e zásady praktikají.
Voličstvo si ovšem pomyslí svůj díl.

pro vyslovení nedůvěry 60

školní Lnub
pro veškeré školy

©má stále na skladě

Pranůšek Píša,
knihkupectví a antikvariát

v FXradoi IEKrálové,
Velké nám. 135.

Velký výběr hudebnin a psacích potřeb.
Prodej obravů. Seznamy zdarma.

oOooo0000060060

Politický přehled.
Panská snémovna dokázala také něco víc.

Vedle schválení předloh z poslanecké eněmov
Dyzamítla zákon, jímž se snižuje daň cukerní
o8hal. zl kg, a pnstavila se tak přímo zvlášť
proti malému lida. Vrátila sněmovně i zákon
meliorační k vůli dodatku posl. Pantze, dle
něhož v případě potřeby ministr orby v doroz
umění s ministrem financí mohl by poskytovat
zálohy i bez snesení zákonodárných sborů.

U předsedy ministerstva bar. Becka a o
ministra obchodu dr. Fiedlera konaly se kon
forence, v nichž jednalo se o poměrech úřed
nictva u poštovních úřadů v Čechách. K pora
dám těmto byli přibráni zástapci českéhoi
uěm. úřednictva. Také v ministerstva sprave
dinvsti byly porady, kterých vedle ministra
spraved. dr. Kleina účastnili se i oba ministři
krajané. — Bar. Beck, ministr dr. Derschatta
a president sněmovny dr. Weiskirchner přijati
byli v Išlu v audienci u císaře, kde podávali
zprávu o výsledka zusedání říš. rady. Ministr
veřejných prací dr. Cossmann jest na infor
mačních cestách v Tyrolsku.

V ministerské radě bylo usneseno svolati
zemské saěmy v drahé polovici září. Zasedání
má býti skončeno nejdéle do 31. říj:a.

blížení všeho Slovanstva, na přípravném
sjezdu slovanském v Praze do kolejí avedené,
razí si cesta dálo. Raští delegáti na své cestě
z Prahy zastavili se v Krakově, ve Lvově, ve
Varšavěa všade mezi Poláky ujišťovalio přá.
telství vzájemném a nové době slovanského
bratrství. Pozornost vzhudila návštěva Poláků
z Ruska na výstavě vPraze. Mezi těmito hosty
polskými byla řada šlechticů, polských apiso
vatslůaredaktorůatd.,jiměse dostalovPraze
erdečného přijetí. Z těch kníže Lobomirski
po poděkování za srdečoou pohostinnost
českou mezi jiným pravil: Nám ostatním Slo
vanům na Visle, Dněpru a Volse jsou Čechové
vsorem, jak pracovat. Vy jste porozaměli, že
ne okamžitým oitu vzplanatím lze docíliti ú

nikdy neus'vající, jest velikou badovatelkou
márodní síly. Jsme národa českému povděčni,
že z něho můžeme čerpati sílu a naději, který
nás bude pobádati k společné práci.

V Karlovcích zahájen byl srbský církevní
sjezd i za přítomnosti uherského ministra spra
vedlnosti dr. Gůothbera. Členovéejezdu hned
při zahájení protestovali proti užívání wmaďar
Štiny na sjezda s proti voucování jednacího
pořádka vládou oherskou.

Francouzský president Fallidres, provázen
j9a franoouzským loďstvem, okázalým způ-obem

cara 8 presidentem stalo se na raské lodi
„Standart“ Car e-celou drašinou a ministry
učicil pak návštěva presidentovi na lodi fran
couzské. Při hostině pravil car, že návštěvu
Falličrovu považuje celé Rusko za důkaz a
přímaého a nezrměnitelného přátelství mezi
Raskem a Francif. Návštěva tato má meziná
rodní význam.

Sultán tarecký konečně povolil a problá
sil ústava, obnovenou to ústavu zr. 1876,která
byla tehdy vyoacena válečnými událosmi ataké
jen krátce trvala. A je to pravá „turecká“ ú
stava, která na př, nebéře patřičného ohledu
na křesť. obyvatelstvo, ač toto má rozhodnou
většina v říši sultánově. Ale klid nenastal.
Sultán nedůvěřaje mladotarkům jako oni ne
důvéřají jemu. Lid žádá za všeobecnou amne
sti', za odstranění a potrestání různých nedba
lých fankcionářů státních, jako ministra ná
mořnictví. Schůzemi, manifestacemi, v Caři
hradě neobvyklými to zjevy, činí ce nátlak na
sult+na, oa vládu, aby přáním lidu bylo vy
hověno. Vojsko jest na straně revolacionářů,
a sultán ve strachu o život dal albánskou tě
lesnou stráš odzbrojiti a Kaurdynabraditi; po
mábá si též prohlášením, že příssbal na ústava
a že ji bude věrné zachovávati. Arménští re
volacionáři žádají, aby se sultán poděkoval a
jsou odhodláni zahájiti boj, nesplní-li sultán
přání všech národů v říši.

Z činnosti katol. spolků.
Valná schůze ústředního svazu ka

tol. jedmet v Hradci Králové. Dne 19.
Července po zakončení zdařilého sociálního kursu
a před sjezdem katol. mládeže konána byla ve
dvoraně Adalbertina valuá schůze diecésního sva
zu katol. jednot. Schůzi zahájil diec, předseda, vldp.
dr. Reyl proslovem, v oěmžěodůvodnil pořádání
volné schůze v Hradci Králové na místě v Chocni.
S valnou schůzí ústředního svazu bývá spojen vždy
sjezd jednot. Letog však pořádány byly ve větším
rozeabu sjezdy v Litomyšli, Dobrušce, současně
dnes je pořádán sjesd v Nové Vsi n. Pop. a v
Hradci Král. does se koná sjezd mládeže a žen.
V srpno volá nás všeobecný sjezd katolíků česko
slovanských do Praby a tak valoá hromada spo
jená s jiným ještě sjezdem v podzimní době byla
by na úkor podaiku, na jehož zdaru nám všem i
v naší diecési záleží. Za nepřítomného jednatele
podal předseda zprávu o činnosti svazu. Uplynulý
rok přešel ve znamení voleb do z>mského sněmu,
proto nepolitický náš svar nevystupoval na vořej
nost a ponechával jiným politickým organisacím
volné pole k činnosti. Vzdor tomu přece hlavní
svůj úkol svaz nepustil se zřetele, a tak i letos
přibylo několik nových jednot a +olnýchsdružení.
Nové spolky byly založeny v Králové Dvoře, Ja
roměři, Opočně, Jičíně a 2 ve farnostiPoličanské,
Politický ruch uplynulého roku cele zajímal naše
členy, takže bylo zapomínánoi n. roční příspěvky.
Svaz nemá žádných kaccelářakých placených sil, pro
to také nemá možnost, aby liknavé placení příspěvků
atále vymáhal. Mual to ponechati úvaze členů, še bez
vydatných prostředků nelze nic velikého podaikati.
Po zprávách byly vykonány volby do výboru, do
něhož byli povoláni pp. B. Bartošek, K. Dašek,
V. Jenšovský, F. Jukl, J. Kastnar, A. Láš, V.
Podhorský a J. Polák. Nábradníky byli zvolení pp.
J. Katnar, A. Pochmon J. Netaka a Fr. Šupka.
Revisory účtů pp. J. Sahula a J. Řehák. Při vol
ných návrzích stěžoval si p. Astr, že v některých
místech škorpí se spolky e odbočkami Všeodbor.
sdražení. Žádá, aby spory byly podávány k roz
hodoutí centrálám v Hradci Králové. Před
seda poukazuje, že máme všichni katolíci společ
ného nepřítele, proto máme míti i společnou
obranu. Na tvaru organisace nezáleží a v každé
formě je nám součinnost našich přívrženců vítána.
V době boje musí všecky osobní malicbernosti
stranou. P. Středa žádá, aby svaz usilovněji na
léhal na čilejší organisační rach vosadách farních,
kde ae nepracuje. Předseda sděluje, že se8i0e na
liknavé působí, ale že zkušenost ukázala, jek 80
nejlépe osvědčují organisace, které povstaly na
popud samého lidu a kde kněz je více jen rádcem
nežli vůdcem. P. Podboraký žádá akci ku zřiso
vaní knihoven. P. delegát Brož z Prahy vybízí ku
založení organisace katol. živnostníků. P. Lokvenc
varuje před sdělováním statistických dat o kůi
hovnách a časopisech nepřátelským spolkům, které
poažívají tohoto sdělení k tomu, aby proti našim
listům čelily svým tiskem, anebse naší prací chlubí
před veřejností, neudávajíce pramen © Odporačaje
také horlivý knižoí rach. Valná achůze byla
skončena provoláním slávy protektoru svazu, ndp.
biskupu dr. Doubravovi a účastníci rozešli se ke
krátkému občerstvení, aby brali opět odpoledne
podíl ne projektovaných 2 sjezdechžena mládeše.

Katolické orgauisace českoslov.
ltdu v okrese Kostelec n. O.—Rychnov n. Ka.—

okolními pořádají v neděli 9. srpna 1908 krajin
ský sjesd v Týništi n O. s tímto pořadem: V 10
b. dop. seřadění na náměstí a průvod do chráma
Páně. — Kázaní vdp. P. A. Jemelky T. J. a mělo



Odp. v 1 h. důvěrná porada,v 1'/,b. ueřadění na
náměstí před „Panským domem“, průvod do měst.
parku a tam koncert úplné kapely třebechovické
osobním řízením p. Jaroměřského. Vatupné do
koncertu u pokladny 40 h., v předprodeji a pro
účastalky průvodu 20h Mezi koncertem zabájení
jezdu, při kterém promluví p. říd. učitel V.Špa

ček „O nových proudech ve školetví“, G J. Adámek, rolník a redaktor „Venkovana“, „O boji ven
kovského lidu za svá práva.“ K témuž bodu pro
mluví p. říš. posl. F. Šabata. „O kulturním boji“
promiuví p. říš. posl. dr. R Horský. Pp. řečníci
pojednají o právech a povinnostech mužů i žen
všech stavů bez rozdílu. Pozvání jsou všichni říS.

oslanci katoličtí. Za nepříznivého počasí bude

koncert i ojezdv prostorném tále „Panského domu “
Všechny pp. důvěrníky s příznivce o důkladnou
agitaci pro sjezd snažně prosí výkonný okresní
výbor.

Hudební
skladby a školy

pro všechny nástroje,

jakož i veškeré knihy a časopisy má v nej
bojnějším výběru stále na skladě

knihkupectví, nakladateletví, antikvariát
a závod hudební

v Hradel Králové.
(Bývalý zárod Pospíšilův.) Zalež. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro | Velké sklady umožňují
. vyřizování objednávek

závod je jeho ještě téhož dne,kdy
steleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Zprávy místní a z kraje.
-Schůze městské rady dne28. července

Seznam dlubujících obecní dávku ze psů postoupí
se o. k. okresnímu hejtmanství se žádostí za vy
mahání daně té politickou exekucí. — Žádost p.
Josefa Semeckého, hostinského, za koncessi bostin
skou pro projektovaný dům v bloku R. v Posp.
třídě na parc. č. 4 postoupí se živnostenskému
odboru. — Vsato na vědomí, že p. Aut. Vokal
schválen byl jako nájemce při provozování živnosti
hostinské v domě čp. 86 pí. A. Uhifřové. — Vy
hláška c. k. místodržitelatví, že se dne 6. srpna
t. p. o 10. hod. dopolední konati bude komisse u
nynější vodárny stran projektu hydroelektrické
stanice na novém jezu labském, který dle staveb
ního konsensu oc.k. ministerstva obchodu č. 831
v. d. v Hradci Králové bude vystaven, dále vý
kasy hotovosti pokladny ze dne 20. a 27.t m.
béřon se k vědomí. — Důchodenskému úřada se
uloží, aby poplatky za vodu užitkovou, spotřebovanou
soukromníky ve II. čtvrtletí 1908, předepsal a vy
bral. — Zpráva pp. J. Cisaře a K. Jandy o vý
sledku revise účtův obecních a fondovních za rok
1907 postoupí se obecnímu výboru. — Vzato bylo
na vědomí, že p. R. Kujalovi uděleno bylo c. k.
okr. bejtmanstvím povolení ko živnostenskému na
bízení osobních služeb na veřejných místech kn
potřebě kohokoliv. — Panu Václavu Polákovi,
býv. lesnímu hajnéma v Novém Hradci Králové,
poukáže se dar z milosti za rok 1907/8 částí
K 100. — Zástupci obce súčastní se schůze inte
ressentů za účelem sřízení meziměstského telefo
nického spojení z Kostelce z. O. přes Týniště a
Třebechovice do Hradce Králové, svolané okres
ním výborem na den 2. srpna t. r. do zasedací
síně okresního výboru. — Obecnímu úřadu na
Praž. Předměstí se dá svolení, by používal bez
platně pozemku zdejší obce ku položení kolejnic
za účelem zavášení jezer tamtéš. — Udělena byla
jedna mimořádná podpora, jedna řádná byla svý
Šena, jedna žádost o zvýšení, jedna o udělení pod
pory řádné byly zamítnuty.

Dovršehífrašky sehrané stoupenci
Drtinovými. V „Ratibora“ ve prospěchman
dátu Drtinova docela se vytáhla sežloutlá akta
sporu Masarykova o rukopis královédvorský z r.
1806. — „Ratibor“ dříve s rafinovanou tendencí
Iba, že „klerikálové“ agitovali proti dru Drtinovi
letáky „jesovitakého obsahu.“ Leč Herbenův den
ník zas 28. t. m. píše, že „jiš o přednášce Drti
nově o Husovi šířili městem nepodepsané letáky“
— národní socialisté. Teď kdo má pravdu? My
ovšem jeme rozhodně proti obvyklé davové agi
tací, proti přestřelkům, na které masarykovci lak
rádi čekají, aby jich vyušili pro líčení svého „mu
čednictví.“ Rozhodně nebylo potřebí zváti Drtinu
„Wolflánem.“ Nato jest p. poslanec příliš chytrý,
aby s Wolfem táhl sa jeden provazveřejně a dů
sledně vůbec. Hlasování samo mluvilo až
příliš sřetelně. Kdyby se byli pásové přisaali k

chybě bned, kdyby byl řekl dr. Drtina, še, neroz
váživ věc dobře,vstal -na pokyn Masarykův, mohlo
býti brzy po aféře. Ale kdež by se masarykovec
přísnal, že jeho meomylnost má svoje trhliny! Ma
sarykovaký tisk začal odpovídati podrážděným spí
láním. A právě nadávání toto tisku vyprovokovalo
nás k důkladnějšímu posudku činu Drtinova —
proti němuš protestoval přece částečně i tisk po
krokový. A odpověď nato? Nové nadávky. A na
jaké komické soéně! Pokrokářský tisk dříve co
nejsprostěji útočil proti „Ratibora“. Snad proto,
že se tehdy ještě „Ratibor“ nenaučil pokrokově
nadávat. „Osvěta 1“ nazývala „Ratibora“ dle své
krasomluvy škvárem, redaktora raděno, aby Se šel
ze svóho pokrokářství vypotit. Prý takovému tisku
má se zlomit vaz. „O. I“ psala sprostě o „Rati
boru“, že „bývá vyložen i v takových veřejných
místnostech, které bývají menšího rozměru a jsou
v ústraní.“ Tak tedy se paalo proti „Ratibora“
v době, kdy ně měl nynějšího p. redaktora. Ten
odpovídal na sprostáctví slušně, „Ratiboru“ vytý
kino „Osvětou lidu“ nejednou kšeftařství. — A
teď? Podívaná pro Olymp! „Čas“ z nedostatku
věcných důvodů vytasil se proti „Nár. listům“
tímto citátem téhož „Ratibora“: „Národní listy“
žijí ve uvatém omylu, že zájem o blaho jejich
„Wertbeimky“ jest takó zájmem a blahem ná
roda.“ Teď už byl tedy „Ratibor“ dobrý. Teď už
to není škvár, teď už „obchodnický Ratibor“ má
právo tepat kšeftařství „Nár. listů“; vždyť se za
stává Drtiby. A má už právo- bez bázně i spílat;
už to skusil proti „Obnově“ a první zkouška do
padla dle pokrokářské míry dobře. Teď se ještě
trochu přicvičí a bude pravým hajaovským těžko
oděncem.

Starosta dr. Ulrich na schůzí Drti
mově. K nedělní schůzi Drtinově dostavil se na
výzvu „vlasteneckých“ listů „Osv. lidu“ a „Rati.
bora“ také starosta dr. Ulrich. „Nenárodní“ „Ob
nova“ 8 takovým schvalováním národní bezpáteř
nosti nesoablasila. Dr. Ulrich mohl přijíti k této
hradecké ostudě buď jako starosta česky uvědo
mělého města, buď jako člen mladočeského klubu
poslanců, buď jako ohef zdejší městské policie
anebo posléze jako osobní přítel prof. Drtiny. Na
schůzi této byla prý odhlasována přítomnými dů
věra mužůmhlasova všíms Wulfom, čemuž Be pra
nic nedivíme, protože tam byli sami „čeští“ židé,
„českoslovanská“ sociální demokracie a houf po
vyšším vzdělání aneb po větších platech toužících
učitelů. Divili bychom sejen dru Ulrichovi, kdyby
byl také projevil masarykovcům svou důvěru. Jme
však toho nábledu, že tam vlastně jako cbef po
licie pečoval jen o osobní bezpečnost prof Drtiny
a to konečně ve zlé nevykládáme, protože rozumný
člověk nevolí v politice taktiku výrostků, nýbrž
demonstraje hlasovacím lístkem. Ostatně nebylo
žádných důvodů k obavám před násilnostmi. Sta
povisko národních dělníků i s jejich chytrým po
hlavárem dopomohlo tragické schůzi Drtinově ku
veselohernímu zakoučení. Kdyby měl Drtina jen
takové odpůrce, pak by mohl zcela klidně pro
jednati s Němci rozděleLí království českého a
„uárodaí“ by se spokojili ujištěním, že tím oslabili
moc klerikálů. V tskové společnosti jsou podpo
rovatelé návrbu Wolfova možni, protože národ má
takové poslance, jakých si zaslouží.

Dramatický odber Živnostemsko
čten. jednoty v Hradel Král. vzdávátímto
sl. městské radě za propůjčení městského divadla,
sl. dramatickému sdružení „Tyl“ a panu J. Ma
lému, řediteli východočeského divadla, za propůj
čení přístavků a p. J. Hurtovi za vymalování pří
g:avků k dětskému představení „Sněhurka“
nejvřelejší díky, a doufáme, že P. T. jmenovavi
i na dále přísnivci dram. odboru Živnost. čten.
jednoty zůstanou. Za dram. odbor. Živnost.-šte
nářské jedaoty v Hradci Králové J. Hoňaček, t.
č. režisér.

Pensionát císaře Františka Josefa
K. v Hradel Králové má za účel mravní a
náboženskou výchovu dívek. -- V pensionátě jest
pokračovací škola pro dívky škole odrostlé, kura
ku vzdělání pěstounek, budební Škola, kurs ku

vsdělání industriálek a karg kachařeký“ — V pokračovací škole, v níž povioným předmětem jest
jazyk německý, hlavní klade se váha na nejdůle
žitější práce ručaí: šití a stříhání prádla, bílé i
pestré vyšívání ve všech drazích. Mimoto mohou
so žákyně nanč.ti i jiným moderním pracím umě
leckým na př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypalování a modelování ve dřevě a j. —
V kursu pěstounek nabývají fregaentantky státní
spůsobilosti býti pěstouokami na školách mateř
ských nebo vychovatelkami v rodinách měšťanských.
— V hudební škole vyučuje se hře na piano a
harmonium, sa housle a citeru, zpěvu sborovému
i solovému, nauce o harmonii a dějinám budby.
Na přání poskytne se i důkladná příprava ku
státním skonškám. — V kursu industriálním na

bývají absolventky způsobilosti ačitelské propavobecné i měšťanské. — Vkurou kuchař cv
se dívky v přípravě pokrmů i vedení domácnosti.
Kura tento jest výbradně jen pro internát. —

V ústavě vyučuje se též cisím Javy smeckému, francouzskému, anglickému. vyučo

vání jzkovn klade se hlavní váha na konversaci. Na poskytaje se i příprava ku stát.
skouškám Pak Chovaakymoboanarštěvovati

také školu obecnou, měšťacskou, obchodaí nebo
městské lyceum. — Váecky podrobnější info.rmace
na přání ochotně sdělí správa ústavu. — Přihlášky
chovanek se již nyní přijímají.

Osobní. Psa JUDr. František Zachoval,
professor obchodní akademie a gremiální komisař
v Hradoi Králové, byl vyslán ministerstvem obcho
du ku dvonměsíčnímu studiu vývoz. obchoda do
Hamborka. Rozbodoutí ministerstva obchodu pro
českého professora je zajisté pro p. dra. Zacho
vala nemalým vyznamenáním.

leva me státních daních. Disčlánků
IV. až XI. zákona ze dne 25. říjua 1896 č. ř. z.
220 o přímých daních osobních se pro rok 1908
poskytuje sleva na státal dani pozemkové v částce
patnácti procent a na domovní dani třídní a čin
šovní v čístce dvanácti a půl procenta. Sleva tato
počítá se pouze z daně státní a nikoli též « při
rášek samosprárných korporací. Po akončsní indi
viduelního rozdělení slev na jednotlivé poplatníky
bude sleva na rok 1908 vypadající do průkazů
berních (do berní knížky, ukládacích listů, pla
tebních rozkazů) stranám dodatečně vyznačena.
Doba, kdy se počne 8 vyznačením slev stranám

do průkazů beraích, bude zvláště všeobecně vyúšena.

Stanovení lhůty pro první přihlášku
zřízomců po rozumu zákona ze due 16.
prosince 1906 ř. x č.1 u r. 1907 po
Jlštěním povinmých. C. k okresní hejtman
ství upozorňuje interessované kruhy na vyhlášku
ministerstva vnitra ze dne 1. července 1908, uve
řejněnou v říšském zákonníku poděč 128, dle níž
Ibůta pro první přihlášsní zřízenců pojištěním po
vinných u politického úřada první instance stano
vena jest na dobu čtyř týdoů od 1. srpna 1908
počínajíc. Při tom se podotýká, že jest takó zmé
ny, zmíněné v čl. 63. prováděcího předpisu k sá
konu o pensijním pojišťování, ješ později nastanov
přihlásíti, jakož i že všechny tytopřihlášky mají se
také atáti Be strany oněch zaměstnavatelů, kteří
hodlají pojistné povinnosti dosti učiniti zařízeními
pábradními.

5000 kusů v ceně 100 K neupotře
bemých složních lístků (šeků) poštovní
spořitelny eehnalo v krátkém čase Obchodní gre
mium v Hradci Králové a zaslalo tyto právě spolku
Mensa akademica v Praze. Povážíme-li, že tako
vých lístků leží etatisíce kusů bez použití, může
se jimi bez haléře obětí — dobro učiniti Nedá
vejte tudíž tisicový dar ten poštovní apořitelač a
uvědoměte si, že i těmito na pohled nepatrnými
ebírkami tisíce korun ročně můžeme pro národ
náš získati. Vyzýváme všechny kruhy, zvláště
průmyslové a obchodní, aby příležitostně vrbraly
neupotřebené složní listy poštovní spořitelny a
zaslali je jako tiskopis na Obchodní gremium v
Hradci Králové.

Krajinská schůze veškerého úřed
nictva samosprávného, soukromého i
státního pořádána bude v neděli dne 2 srpna
1908 o 10. hod. v sále méšť. Besedy v Hradci
Králové (Janské náměstí). Na schůzi této refero
vati budou delegáti přípravného výboru pro Český
svaz úředoických spolků o sociálních a bospodát
ských požadavcích úřednictva, prvním váeáředni
ckém sjezdu a všeúřednické organigaci. Jest v zá
jmu úřednictva, aby se co nejvíce schůze této
súčastnilo, nebot na této schůzi bude 86 jednati
ovelké organisaci všeho úřednictva, kteráž jedině
může býti jeho nejůčinnější ochranou v jeho bíd
ných sociálních a postupových poměrech. Všechny
stavy brání se organisací — jen úředniotvo, po
čítané k vrstvám inteligence, jeat téměř bez orga
nisace. — Pořadatelé.

Procesí = Hradce do Vambeřle vyjde
dne 15. srpna. Do Starkoče pojede se vlakem.
Účastníci séjdou se před 6. hod. ranní na hrade
ckém nádraží a vrátí ae dne 17. na večer,

Na e.k.ústavé ku vzdělání učitelů
v Hradci Králové přijat byl do I. ročníku
zákonitý počet kandidátů a nebude tudíž po prázd
pinách přijímacích zkoušek.

Z Obcení zastavárny. Za příčinouči
štění místností ve dnech 4., 5. a 6. srpna t. r.
(v úterý, ve středu a ve čtvrtek) se v Obecní za
stavárné královéhradecké neúřaduje.

Subskripce ma 5.000 akelí Zálož.
úvěrního ústavu po K 400— jmenovitéhod
noty v úhraném obnosu K 2,000.000:— končí již
dnes. Kars emisní: Kor. 430"— pro akcionáře,
K 440 — pro neakcionáře. Kurs. cena K 447—
460-—. Dividenda 6',“/,. Výnosnost ca 69,.

Veliký komcert vojemský odbýráte
v úterý 4. srpna ve voj. parku ve prospěch jubi
lejního foadu pro vdovy a sirotky po vojínech.
Začátek v 6 hod. odpol. Vstupné osoba 5O hal.,
studojící 20 hal, tříčlenná rodina 1 K.

Poutní slavnost na Táboře u Lem
mice m. Pop. koná se 9. arpna dopoledne. Kú
sati bude dp. P. Modestus. Voňavka. Odpoledne
téhož dne odbývá se schůze katol. jednoty pro
Uleny a hosty, kdeš promluví týž alorutný řečník.
Katolíci, sáěsstněte se co nejčetněji!

Vyrovnejt
za Obnovu a

nedoplatky
asové Úvaky.



-© Dar ve prospěch Slováků. Redakci
sášeho listu dodán ve prospěch Slováků obnos
5 K © b, Kterýstržen byl v Dobrovicích za texty
k opeře dra Setiny „Vzpoura + dívčím ústavě.“

25leté lubiloeum vidp. P. Jana F.
Seldla v Čermilevě. Šlechetné činy mužů,
kteří zasvětili život svůj Bobu a lidstva, bývají
v době naší milým předmětem vděčné oslavy; tobo
dokladem byla katolická osada černilovská, která
právě v těchto dnech podala důkaz, kterak srdce
Jidaké jest přístupno citům vděčnosti a lásky. Byl
to den 26. Července 1908, kdy alavil 2Sleté
kněžské jubileum vldp. P. Jan Fr. Seidl, hek.
notář, vik. sekretář a děkan v Černilově. — Da
cet pět let života činného, v povolání těžkém,
dloubá to řada, ale útěchyplný pohled nazpět na
léta v píli a práci strávevá. V Černilově se uká
salo, co učiniti může dobrý kněz pro Boba a lid
mu svěřený. P. J. Fr. Seidl zde vyvinul činnost
opravdu apoštolskou na probuzení a otvrzení života
katolického. Založil zde: Jednotu katolických mužů
a žen, zřídil spolek Jednoty ustavičného se kla
nění Nejev. Sv. Olt., III. řád sv. Františka, „Chléb
av. Antonína“ ka podpoře cbudých atd. Každon
oběť i největší přinášel a přináší ku rozkvětu a
pveflen! katolického života. Svou neúmornou pílí
znovuzřídil velmi pěkně celý děkanský chrám
Páně, postavil novou krásnou děkanskou budovu,
obnovil sešlý hřbitov a v živ+t uvedl mnohá jiná
blobodárná zřízení. Nejkrásnější pak a nejtrvalejší
pomník své «bětavé Činnosti postavil ei v srdcích
svých osadníků, jimž jest vždy a ve všem rádcem
a ochotným pomocníkem. Zásluhy jeho byly také
nznány tím, že byl r. 1902 jmenován děkanem a
Černilov povýšen na děkanství, r. 1907 bisk. nc
tářem a r. 1908 bisk. vik. sekretářem. Koláturaíci
sami odvděčili 86 svému milovanému duchovnímu
otci jak mohli nejvíce svou obrovskou účastí na
celé jubil joí slavnosti. V předvečer slavnosti dne
25. července vyšel po 8. hod. od spolkové míst
nosti katol. Jednoty k děkanství za zvuku úplod
kapely- p. J. Vanickéh> velkolepý lampionový prů
vod, spolek 8 praporem a s celé kolatury i širého
okolí ohromné zástupy lidstva, (ač do půl 8. hod.
pršelo) Před děkanstvím uspořádáno hudební a
pěvecké dostaveníčko a pron-sena blahopřání. Za
mužský odbor „Jednoty“ blahopřál p. MUDr.
Arnošt Pekař, jménem katolické o:ady tajemník
p. Jan Vacb, za ženský odbor „Jednoty“ pí Joh.
Menclová — sl. Fr. Malá podala vldp. jabilantu
nádhernou kytici, Po několikanásobnémpr. volání
slávy oslavenci zavzněly +lavnostní intrády, ozý
vala se střelba a za zpěva narodní hymny s hudbou
při bengálském osvětlení dostaveníčko skončeno
Lampionový průvod s hudbou pak prošel částí
obce. — Z ráva v den slavnosti sešly se opět
„nepřehledné zástupy lidata, více kněžstva i sám
bývalý chef jabilantův kníž arcibisk. notář a dě
kan v Hořelici, vldp. Heřman Haaser přišel brát
účastenství na této slavnosti. O půl 10. hod. vyšel
vzorně epořádsný průvod od děkanství s maožstvím
dražiček. Milovaný jubilár uváděn do středu du
chovenstva ij osadníků k jubilejní měi svaté do
chrámu Páně za blaholu zvonů, zvuku hudby a
zpěvu písně: „Tisíckrát pozdravujeme Tebe.. “
Kostel krásně ozdobený nesl nápis: „Bůb ještě
dloubá léta našebe pastýře nám zachovej.“ Umikl
slevnostrí zvuk varhan a pronášena blahopřání.
Z dražiček blahopřály: Marie Tučkova, Cecilie
Vávrova, Anna Konečná s Lejšovky, Ottilie Prok
Šova z Divce a Anna Menclova Černilova. Každá
podala, jubilárovi krásnou kytici. Na to opět vřele
promluvil p. tajemník J. Vach a způsobem velice do
jemným osloviljubilanta vidp. H. Haaser, poukátav
na léta v přátelství 6 ním strávená a na vážnost
chvíle přítomné slavnosti. — Následovalo kázání
dp. J. Mynaříka, který jiš plných 11 Jet u jubi
lenta kaplanuje. Dp. mluvil na slova nedělního
av. evangelia: „Po ovoci jejich poznáte je.“ V nad
šené řeči zmínil se o ovoci falešných proroků,
poukázal na ovoce dobrého pastýře, vylíčil zá
sluby vidp. jubilanta a pronesl blahopřání jménem
svým j osady. Za pečlivé secvičených zpěvů s hud
bou (řízením p. ředitele choru J. Vanického) obě
toval hluboce dojat jubilár jubilejní mši av. za
četné assistence duchovenstva. Po službách Božích
sapěno Te Deom a papežská bymna. Vidp. jubi
lant pak v milé promluvě děkoval všem za noo
čskávanou slavnost. — Nákladem katol. Jednoty
pořízena byla památka na celou elavnost: obres
Jabilentův s krátkým jeho životopisem; tuto pa
mátku kašdý účastník slavnosti obdržel. — Odpo
ledne aa děkanství koncertovala kapela p. Va
Bickébo. Hrány byly vesměs koncertní kusy a to
© naprostou přesností a hudební elegancí, tak že
přivábily četné posluchačetvo. — K večeru zaví
tali k nám s Hradce Králové pp. tamboraši te
svým sbormistrem dp. J. Bahulou. Tamburašský
koncert ve spolkové místaosti byl korunou a
stkvělým zakončením celé slavnosti. Bouřlivý po
tlesk po každém vystoupení zajistébyl vzácným
hostům milou pochvalou. Mesi koncertem tambu
rašským hrála i naše kapela. Následoval vědy ne
utuchající applans. Koncertu zúčastnilo se tolik
návětěvníků na svého jubilára, še mnosí

pro nedostatek místa se museli vrátiti.Škoda, tevečírek tolik krásný tak brzy končil! — Černilov
podobné dojemné slavnostineviděl; ukázalo se, že
lid náš, ačštváa jeproti církviakněžstvu„po
krokovými“ listy, přece jem ai váží kněze horli

vého a pastýře duší obětavého. Upomínka na ten
dea teké £ mysli naší hned task novymizí a čím
více všelijací, mravoě zkrachovaní lidé budou na
šeho pastýře lživými novinářskými útoky proná
sledovati a zásluhy jeho snižovati, tír více my
katolíci dobré vůle budeme k němu Inouti a vědy
si bo vážiti.

Organisace mládeže křesí. soelální
v Třebechovicích pořádá v neděli dae 2.
srpna 1908 v hostinci „Nebíčku“ v Tfebechovi
cích zahradní zábavu, spojenou 8 přednáškou. Po
přednášce kuplety a solové výstupy. Hudba tam
burašů. Začátek o půl 3. hod. odp. Vstupné jest
dobrovolný příspěvek, který bude věnován ku
vzdělání mládeže. *

Nové skatky mochanicko-dobřenie
kóhe pamstva. Pan Rašín přišel do Dobřenio
na komisi. Měl zlost pro zprávu v „Obnově.“
V sobotu odbývána komise na pozemku p. Frant.
Slezáka za přítomnosti p. posl. Vinafe. Pan po
slanec se podivil, jakých škod může nadělati zvěř
a zároveň poznal, jak 8e vedou komise. Pan Ra
šín na komisi, kterou měl na řepě p. Hampla,
napočítal oi 17 K výloh. Zaplatil i odhadcům se
strany p. nájemce; ti, ač jsou služebníky rájem
covými,odměnu«zali.Vědyťty penízešlys kapsy
poškozeného. V sobotu se ptal odhadců se strany
poškozeného, cbtějí“i odměnu. Inu, všdyť už přece
není robota a tek nemusejí zadarmo chodit. Už
si nepočítal za omeškání 6 K jako při komisi na
Hamplově pozemku. Proč to bylo? Pane Rašíne,
vy víte, že by nyní musil platiti p. Weinrich.
Proto jste byl najednou tak vezištný, — Vy, pane
Franku, zbytečně nepátrejte, který „otrok“ to pře
dešle do „Obnovy“ dal. Až budou páni dělati
všecko správně, pak budeme ticho. Prý si to s red
aktorem vyrovnáte. Poslali jsme vám teď jmíru,
podle které byste měli rovnati. Tak! A nejdřív
podle té míry rovnejte tam, kde toho jest hodně
zapotřebí; pak ta míra nevyjde ani tiskem a
srovnácí přece hladce se provede.

Národní slavnost v Těchlovicich,
pořádavá v neděli ve prospěch českého školství,
měla — ačkoliv pro nepříznivé počasí byla již
odložena —- hmotný i morální úspěch. Příkladnou
šet-ností docíliio pořadatelstvo poměrně slušného
výtěžku, jenž již poslán Ústřední Matici školské
v Praze a Škole Komenského do Vídně. I na
místní školu dárkem vzpomenuto "Těchlovice je
nepa rná vesnička, ale slavností svou a chováním
může počítána býti mezi nejspořádanéjší a uej
nvědomělejší obce. Již loni na matiční slavnost do
Libčan z Těchlovic vypravená „hanácká svatba“
to dosvědčila. Výprava slavnosti i tentokráte byla
skvělá a jen ku cti celého pořadatelstva. Budeme
8e opravdu těšiti, že některé příští lóto nás tě
chlovičtí podobnou vlavností zase překvapí a potěší.

Ze Sloupnice. V době čilého ruchu orga
nisačatho, v době táborů a schůzí gešly se paní
a dívky České z nejširšího okolí ve Sloupnici do
kláštera Milosrdných Sester na duchovní cvičení,
aby zde čerpaly sílu a stálost pro boj životní.
Exerticie trvaly od 19.—23. července s nrůběh i
výsledek byl více než stkvělý, svláště když se
uváží, že to byl první pokus v kraji našem, a že
cvičení mimo vše očekávání připadlo do doby žní.
Uzdar patří ovšem zásluha nu prvním místš vldp
P. Nedbalovi C.SS.R, jeně tak ochotně a borivě
cesnadné práce 8e ujal, aby šířil v našem kraji
dacha Kristova. Vylíčiv v duchaplných promluvácb
bídu člověka těžkým hříchem stíženého, pcukózal
slovy poatovými na prostředky proti mravnímu slu,
na proaředky, které jsou tak milé a blízké srdei
ženy české: úcta k Spasiteli Svátostnémua Panné
Marii. Nato ve stavovských promlavách vymezil
povinnosti ženy a dívky. Zaplať jemu Bůh! —
Účastoie bylo 76. Mimo domácí největším počtem
zastoupeno Ústí n. O., Litomyšl a Polička. Cůi
hodným Sestrám za vzorné a neobyčejně levné
ubytování budiš tímto vysloven vroucí dík, jakož
i p. faráři za laskavé přijetí a účastenství na cv,
čeních. Těžké bylo odloučení od téch milých zdí
klášterních, kde v sesterské lásce atrávily jsme
těch několik hodio. Jediná myšlenka ovládala při
rozchodu všecky: Za rok na shledanou ve Sloup
nici v počtu ještě větším! — Rozežy jsme se do
domovů svých, ale heslem a výsledkem duchovních
cvičení budiž Sušilovo: Práce pro církev a vlast.
Katolicky smýšlející žena — katolický národ. —

Účastnice.

Z Dobrašky. Dr. Frant. Drtina za své
novlastenecké hlasování u -voličů svého okresu
došel náležitého odsouzení a výzvy, aby se vzdal.
On věsk se drží svého mandátu jako přišitý a
shání židy i jejich slu yna pomoc. Městské rady
Jednotlivých příslušných měst vyslovily mu buď
srou nedůvěra nebo nelibost. Ovšem v Dobrušce
Jinak. Dle komanda židovského pokrokářekého bloku
starosta -židů a pokrokářů (křesťané v Dobrašce
starosta nemají, ten, kterému se říká starosta,
sterá 8e jen o jejich poníšení) p. Eduard Žižka,

sháněl pro vyslovení důvěry Drtinovi podpisy —
český starosta v českém městě! — a na 60 jich
sehnal mexi šidy, pokrokáři a lidmi od nich zá
vislými. Strana konservativní všsk sehnala ihned
na 900 podpisů na vyslovení nedůvěry dru. Drti
novi a saslale je témuž e výzvou, aby se mazdátu
vzdal.— Ovšemje škodapapíru, protožepokro

kář a charakterač složit úřad, když většína v něj
nemá důvěry, to má k sobě nesmírně daleko. —
V -neděli, dne 26. července t. r. měla řeč „o ženské
otázce“ jakási Machová za strana soc. dem. Ns
řečniště ji uváděl starosta města Dobrušky p. E.
Žižka, lékárník, Sjezd katolický neuvítal. Více
zmínky netřeba, — Osvětlení města za p. Eduarda
Žižky, „duchoslavného“ etarosty v Dobrušce, je
v pravdě oslňující. Každému, kdo vyjde večer na
ulici, přechází zrak. Na náměstí, ani v ulic'ch
nehoří světla, lidé tím prudkým pokrokovým
světlem omráčení tápou ve tméch a do sebe vrá
žejí. To ge šetří, ale na Laichterovy tiskopisy
v „Besedě“ je hned padesátka. Iau, Žižkovo
hospodářství dle duchařcké praktiky, kde duchové
také se pohybují po tmě.

| 8 Libětátn. Naprapor katol.jednoty dosud
přispěli: vdp. Frant. Dohnálek, farář, 100 K, pí.
Barbora Richtrová 70 K, dp. Ludvík Kůiglar,kaplan,
50 K. — Po 20 K: al. Enilie Šimonová, pl. Anna
Tauchmannová, p. F. Kubánek. Po 10 K: pí. M.
Kopalová, p. Josef Valkoun. 1 K al. Cormanová.
Zaplať Bůhl Jména dalších p. t. dárců uveřejněna
budou později.

Všeodborové sdružení křesť. děl
nietva v Krucemburku, Přibyslavi, Chotěboři,
Sopotech a spolek katolické mládeže pro Českou
Bělou a okolí pořádají v neděli dne 2. srpna t. r.
do less „u Kopeckovy pazderny“ v České Bělé
společný výlet a při ném tábor lidu, na němž
promluveno bude „O nutnosti všeodborového sdru
žování na základě křesťanském a organisace mlá
dežo.“ — Program výleta: O půl 2. hod. odpol.
vyjde průvod z náměstí v České Bělé. Na místě
výletním pořádána bude taneční zábava, tombola,
pošta, solové výstupy atd. Vetupné 20 h. Večer
sebrají ochotníci odbočky chotěbořské v nostinci
„u Fiedlerů“ divadelní hra „Furiant.“ Obraz z
vesnického života v 5 jednáních. Pro české di
vadlo upravila E Pešková. Počátek divadla o 8.
hod. večer. Za nepříz.ivého počasí odbývá se vý
let i tábor lidu dne 9. srpna 1908.

Z Poděbrad. Vzdor nedůvěřivémukrčení
ramen a Špatně tajenému posměchu jistých lidiček
a stran nabývá myšlenka knížecího držitele Podě
bradského panství, proměniti naše město v město
lázeňské, všdy reelnější půdy. Postavené prozatímní
lázně nestačí ani návštěvě četných hostí, kteři z
okolí ba i z Prahy přijíšdějí, [aby zkusili účinky
Poděbradské kyselky na svých nedozích. A jax
přemnozí ujišťují, setkaly se koupele s úplaým neb
i valně účinkajícím zdarem. Také pití vody prý
velmi dobře působí při různých vnitřních nemo
cích. Za první Bezóau dosavade dostoupil počet
koupelí skoro 1030 Očividná obliba" „ní přiměla
majitele, že zakoupil komplex míst v městě, kde
mají býti zřízeny budovy všem požadavkům mo
derního lázeňského komfortu vybovajíci. Co pak
zvláště jest chvály hodna, že všude vládne ráz
úplně český a že má dle intencí knížecího zakla
datele zůstati tak vídy. Byly by to teuy lázně
katexochen české. Co £) znamená, ukáže teprve
buJoucooust. Ačkoliv kufže projevuje pro město
tikové porozamění, nejdou s ním ruka v ruce oby
vatelé Někčeří buď atuví se k tomu apaticky, ba
přímo nepřátelsky, jiní pak už nyoí z přílišné přá
telské horlivosti pro povznesení návštěvy lázní
odírají bosty bez nože, žádajíce za byty ceny
opravdu přehoané — karlovarské. Bude záležeti
na moudid politice občanstva stejně jako na přízni
zak' -datele lázní, aby účel byl dosažen, a myslíme
proto, že zástupcové města nebo utvořený výbor
občanstva, ať už pri jménem jakýmkoliv, měl by
o tuto ubytovací a oekonomickoa otáska vřele se
starati. Každý strom nepřinese hned prvým rokem
ovoce.

Z Kutné Hory. Veřejné poměry naše
Jsou čím dáje tím neutěšenější. Zdá se, jako by
se vracely doby před 20 lety, kdy besohlednost
ubíjela občanskou slušnost a kritika nastoupila
službu přadleny sr -dního prádla. Vezmeme-li do
ruky kterýkoliv z obou nyní nás oběťastňujících
orgánů, jsme nuceni řící, že žádné město nemá
takových vůdců a předáků, jako město vaše.
Aspoň co si tam vše str-ny zápasící vyčítají, na
to nestačí nikdo jiný než četník se státuím ná
vladním. Jaký bude výsledek toho boje, kdož to
ví! Snad záměna osob, sr“d systému, jistě však
sbrubnutí davo, který bude v každém veřejně
působícím viděti prospěcháe a nepoctivce. Mezi
tím co strana mladočeská a národně sociálol vsá
jemné se poctívají nejvybranější „noblesson“, loví
statečně v zakalených vodách strana 800. demo
kratická. Dostalo se jí také už vůdce, ovšem jak
jinak ani při této straně není, vůdce semitského.
Dr. Bondy, který přea krátkým časem byl ještě
horli:ým mladočechem a dopisovatelem do „Pod
vysockých listů“, ayní, vida hořeti mladočechům
půdu pod nohama, přešel tam, k“m ho dávno
srdce táhlo a kde donfá dojíti výhodných pro sebe
výsledků v badoucou. Lze už v agitační práci
strany noc. demokratické pozorovati promyšlenoat
a program. Jest to vážné napomenntí všem čini
telům,abypřestalibýtislepcis otevřelioči.Jinak,
sa to račíme, sbledají jednoho dae, že jsou vůdci
bes vojska.

Z Nových Dvorů u Kutné Hory.
(Bedmdesátileté jubileum.) Tklivá slavnost konals
se minulou sobotu 30. července £7. na sámku



Koačinském u Nových Dvorů, kde téhož dne vy

mecenáš, slavil jubileum svých 7Oletých narozenin
u přítomnosti nejblišších členů hraběcí rodiny
Chotkovské. Po slavných službách Božích, koma
ných v zámecké kapli na Kačinách farářem novo
dvorským dp. Stanial. Červem sa aseistence vip.
Velebného, poukázal týž farář ve své slavnostní
řeči na výsnam velikého, ač dosti sřídka slave
ného dne 70letého jubilea narozenin, vylíčil četné
sásluby oslavencovy jak v obledu národním, jichž
sískal si týž jako dlouholetý členzemského výboru,
aněmu,říšské rady, jako dlouholetý předseda okres
ního zastupitelstva eušického, tak i v ohledu ná
bošenském, kde vysokorodý p. hrabě Ferdinand
Chotek byl vždy vsorem pravého, hluboce věří
cího katolíka a lidumila, mužem zlatého srdce,
který nedávno se zbožnou hraběcí chotí svou od
kázal svůj zámek a velkostatek Volšov u Sušice
ve správu kongregace kněší nejsv. Svátosti v Čes.
Bodějovicích, by tam útulek pro opuštěné byl
založen. Po slavnostní řeči farářově zazpíván
chvalozpěv „Tě Boha chválíme“ a modlitbou za
další ochranu Boží hrab. jnbilára církevní slavnost
skončena. Při rodinném obědě v hrab. sámku pří
buzný oslavence vsdp. Zikmand hrabě Ledóchowský,
kanovník olomoucký, který nyní vykonává funkce
ředitele Patronátu mládeže v Praze, v domě od
p. braběte Emericha Chotka k tomu účelu ochotně
propůjčeném, pronesl přípitek, v němě poukásal
na vroucí zbožnost e obětavost slaveného jubilá. a,
k čemuž p. hrabě Ferdinand Chotek, hluboce dojat,
odvětil, že ze ardce si přeje, aby všichni hostině
přítomní své 70leté jubileum narození, jako on, ve
sdraví slavili. Tak skončena tato krásná slavnost
jobilejní a každý účastník dojemné té slavnosti
zajisté z celého srdce si přál, aby vysokorodý p.
brabě Ferdinand Chotek, který celý život svůj jeu
konání dobra zasvětil, dloubá ještě léta plnému
zdraví se těšil a s bohatého ovoce svých šlechet

ných činů 8e radoval.
Z Čáslavě. Města a obce východníchČech

zase jakýsi človíček, dle všeho Ieraelita,
a nabízí v dotěrnosti jen tomuto pokolení vlastoí
vodičku na čištění skvrn. Před třemi roky poda
řilo se mu i o nás napáliti řadu pánů a letos,
domníveje 80, še už se na švindl zapomnělo, ob
šťastnil opět mnobé domy dvou přítomnosti. Ale
přes ujišťování, že jest „tbaky bratr Slovan“, byly
mu ukázány dvóře. K čemu nebude naposledy to
slovanské sbratření dobré? — Mnohými občany
žehráno bylouž dávno na to, že lavičky postavené
v sadech a alejích nezvedenými výrostky bývají
tabány z místa ne místo a tak lámány. Dálo se
to i před samou radnicí a před policejním komi
sařstvím na náměstí za bílého dne. VYposledních
dnech však byla tomu konečně učiněna přítrž za
kročením samého p. porkmistra, který přistihl vo
jáky tahající lavici a tak dána policejní stráži
direktiva, jak se má chovati ke škůdcům veřej
ného majetku.—Při zmínceo veřejnýchlavičkách
dovolili bychom si skromně apozorniti na bídný
vzhled u sešlost laviček na ústředním hřbitově.
Některé « nich jeou opravdu ve stavu velmi ubo
hém a při tom i bývají hanebně znečištěny. Za
bradní odbor, jemuž, jak se zdá, podlehá správa
ústředního hřbitova v táchto věcech, měl by tu
činně a co nejdříve zakročiti. — Návštěvníkům
břbitova v posledních dnech dlouho jistě zůstane
nezapomenutelnou cesta kolem našeho čáslavského
Botiče—Bralenky. Takový zápach, jaký £ něho za
parných dnů vychází, přesahuje všechen pojem. A
to, prosíme, sl. zdravotní orgány nevidí, respektive
necítí! Inu, vycbází to z fabriky„Blassa Bondy“
Takhle na venkově chodáka dovede p. okr. fysik
učit čistotě, ale fabrikant is“ je fabrikant. — Od
L. daboa do 1. července t. r. zemřelo v Čáslavi
68 lidí, s těch bylo domácích 37 a 21 cizích (ze
mřeli v okresní nemocnici). Na nemoce plicní ze
mřelo 18, sebevraždou 2, na difterii 1, na tyfus 1,
ostatní na sešlost věkem as jiné nemoci. V téže
době narodilo se 38 dítek, z nicbž 2 byly ne
mavželské.

Sjezd bývalých studujících na gym
nasíu v Německém Brodé a vůbec ro
dáků německobrodských. Slavnostza pří
činou otevření nové budovy c. k. státního vyššího
gymnasia v Německém Brodě, apojená se sjezdem
bývalých studujících starobylého německobrodského
gymnasia a vůbec rodáků německobrodských, bude
se konati ve dnech 24., 25. a 46. srpna t r. v
Německém Brodě a tímto programem: Dne 24.
srpna ubytování přibylých účastníků, večer pak
koncert při stolech ve velké dvoraně Sokolovny.
Účastníky avítá starosta města a zemeký poslanec
dr. Eduard Šubrt. — Dne 25. srpna ráno o 9.
hodině mše ev. v gymnasijním kostele za semřelé
professory ústava a studující. Účinkovati bude
spěvácký spolek „Jasoň.“ O 10. bodiné promlnví
slavnostní řeč před budovou starého gymnasia
starosta města dr. Eduard Šubrt, načež odeberou
se účastníci k prohlíčce starého a nového gymna
sla; ú vchodu starého gymnasia, v němž učilo 8e

trávě 100 let, uvítá účastníky ředitel ústavu p.
Ju Šteflíček. Následovati bude prohlídka města,
o 1 hodině pak bude společný oběd v Sokolovně

(ret 4K). Při oběděbnde koncertovatibudba.polede o 4. hod. promenádní koncert v parku
Budouenosti. — Dne 26 srpna 1908 o 10. hodině

dop. zasadí kuratoriam městskéto musea pamětní
desku na rodný dům slavného rodáka Beckovského,
od jehož narození uplynulo 250 roků, při čemž
promluví professor p. Ant. Vašák. Odpoledae bude
výlet k av. Anně. Lse očekávati, če výsnamná
tato slavnost bude četně navětívena bývalými pro
feasory a studujícími zdejšího gymnasia a vůbec

tu vbodná příležitost, aby jednotlivé třídy. které
maturovaly před lety na zdejším gymaas.u, konaly
ve dnech slevňostních svůj sjezd a přispěly tím
k lesku slavnosti. Appellujeme proto na abeol
venty zdejšího gymnasia, aby svolali své kollegy
do Německého Brodu a oživili tak vzpomínky oa
město, v němž strávili nejkrásnější dobu svého
mládí. — O ubytování těch, kdo se včas přiblásí,
bude postaráno. — Všichni, kdož se hodlají slav
nosti súčastniti, nechť přihlásí ge neprodleně u
městského úřada a edéli tomuto svoje adresy. —

Naspolkový prapor katol. národní
jednotě v Novém Bydšově přispěli: 50 K
pí Ida Friedlendrova, vdova po továralku v Nov.
Bydžově, 10 K pí Marie Grohova, majitelka realit
v Nov. Bydžově, 5 K knibtiskárna V. a A. Jauata,
vdp. Josef Pospíšil, b. vik. sekretář v Luže: 4 K
vdp. Vincenc Němeček, farář v Kněžicích, pl. A.
Storchova, sl. G Vagnerova, 2 K Magr. Jan Kleia,
arcikoěr v Činěvsí, vdp. Frt, Janousek, farář vo
Vápně, vdp.Jan Rameš, farář v Ohnišťanech, vdp
Josef Kašpar, farář v Htašicích, p. Václav Symon,
říd. učitel ve Střihově, sl, J Klozova z Chadonie,
pi Hornychová, pí Podhorová, p. J. Vobořil, p. J.
Balcar, sl. A. Mádlova, pí Anast. Benešová, pí M.
Kotěrová, pí J. Hanělová, pí M. Storchová, pí J.
Tomková, pí Anast. Kůbneovs, vesměs z Nového
Bydžova. K 150 J. Král z Nov. Bydžova, 1 K
vdp. A. Vašátko. farář v Kr. Městci, pí nejmeno
vaná z N. Bydžova, pí Z Truxová, sl. Hájkova,
p. Jan Jedlička, pí Černohorská, sl. Klončkova,
pí A. Tučková, pí nejmenovaná, vesměs z Nového
Bydžova.— 60 hal. pí Nesvačilová s N. Bydžova,
40 hal. pí Krojaodrová, pí Josefa Dlasková, obě
s N. Bydžova. (Pokrač.) Za laskavé milodary volá
výbor ka všem dobrodincům: „Zaplať Pán Bůh“

Jednota katol. tovaryšů vChradimi

ho místopředsedy a čestného čleua p Al Toumy
přátelský večírek, kterýž se stkvěle vydařil. Když
se četní členové shromáždili a když i depntace
některých spslků zdejších, které s jednotou všdy
v přátelství navzéjem se stýkají, a když i ně
kteří vynikající hodnostáři zavítali, otevřela 86
opona a tu vystoupil ode dávna upřímoý přízni
vec jedno:y p. Jaroslav Gallat, aby ku poctě ju
bilanta přednesl báseň, kterouž ktomu účeli zvlásé
Sepsal a vníž činnost oslavence tklivým spůssbem
vylíčil. Po přednesení tohoto vážným tónem pro
neseného proslovu ozval so sálem hlačný potlesk.
Když se shromáždění utišilo, zvedlie se znovu 0
pona a tu objevilo se skupení členstva v slavnost
ním obleku, před nímž na vyvýšeném podstavci
nalezala se reliefní podobizna oslavence, ozdobená
vavřínovým věncem ge stohami s případnými ná

p Ze skupení vystoupil pak jednatel spolkuratr Robert Sládek a vylíčiv zásluhy oslavence 0
spolek, jebož byl od počátku, tudíž nyní již plných
44 let, vždy věraým a apřímaoým rádcem, neopu
stiv jej ani za dob pro spo.ek dosti amntaých,
vyslovil mu jménem všech členů a přátel vřelé
přání, aby mu Bůh po dlouhou ještě řadu let po
přál neoblomného zdraví a to jen ku radosti a
blahu spolku. Pak odevzdal jabilantovi slavnost
ním způsobem vavřínový věnec na důkaz vděč
nosti a lásky členstva jemu oddaného a provolal
mu hlučné „Zdař Báh!“ a „Sláva!“, což shromát=
dění s nadšením opětovalo. — Oglavenec, těmito
srdečnými projevy dojat, vzdal za tak stkvělé u
znání zásluh srdečný dík. Cokoliv učinil kdy pro
spolek, učinil vědy jen z lásky a láska, jak se
přesvědčil, plodí opět lásku. Provolal všem „Zdař
Bůh !“ Hudba zakončila jeho slova národní a cí
sařskou hymnou a když tato utichla, ujal se slova
vedp. arciděkan a vikář dr. Jos. Mrštík, a pouká
sav na mnohé zásloby jubilanta, kterési ospolek,
mládež a včelařství české byl získal, vyslovil mu
srdečné přání, aby jej Bůh po mnoho ještě let
při plném zdraví zachovati ráčil. I tato upřímná
zdravice provázena srdečným jásotem a sapěno 0
slavenci: „Dej nám Pán Bůh zdraví.“ Poté pro
vedli členové divadelní předetavení: „Svatební
noc.“ (Obraz ze života od Kukly. A když byl p.
J. Gallat ještě několik věžných deklamací před
nesl, následovala volná zábava. Tento přátelský
večírek zůstane zajistó každému účastníku dlouho
v milé paměti. Zdař Bůh! m

Různé zprávy.
lo křesťansko-sociálníchžen

dlecése ovéhradecké. Katolickéženy,
jimž tolik jiš se naspílalo, které snášeti musily
nejbrubší urášky od lidí, tvrdících, že bojují za
povznesení a větší čest žen, odpověděly důstojně
na zjezdu dne 10. t. m. v Adalbertinu obrovskou
účastí. Viděli jeme stkvělý doklad, jak dobré šeny
katolické blásí se bonfoč k notné sebeobraně.

Ženy katolické odchovaly národu celé legie zdár
ných synů, nesou s lásky k rodině a celému ná

rodu trpělivě břímě dae i horka, neponkasujíce
ohlabně na svoji titanskou, evíselnou práci, nekři
šíce do všech úblů světa o svých útrapách, sta
tečně je snášejíce jako bytosti zvyklé obětavosti.
Konečně však tyto otarostlivé upracované žeay
byly noceny na stálé uličaické pokřikování, na
sprosté nadávky požidovátělého tisku dávati odp>
véď. Mladíčkové, kterým úmorná, obětavá prácé
katolických matek dopomohla ke studiu, sotva že
přelouskali několik pamfietů, jit ge dělají učenými:
a důležitými povykováním: „Klerikulismna“ zne
mravňuje, odvrací zrek od pozemských potřeb,
ochromaje energii, ošlabaje.“ Jdáte do takového
shromáždění rozkurážených taky — pokrokářů a
rcete jim: „Vy, jinochové jste valnou většinou
syny opřímných katoliček. Nyní nám tedy řekněte,
která ta vaše matka byla „klerikalismem“ zne
mravněna, která pro modlení o vás ae nestarala,
ktera měla energii tak ochromenu, že k vůli va
emu vyššímu vzdělání du Úpadu nepracovala.“
Tu by ihned nastala trapná pausa. Každý z mla
dých juoů by si vzpomaěl, že by nebyl ani scho
pen tak energické a obětavé práce, jako jeho
matka, jejíž náboženskému cítění se vysmívá. —
Bylo tedy rozbodně potřebí ozvati se, organigo
vati se proti chlapeckým nezbednostem těch, kteří
„vzdělávají“ národ pastými úsměšky £ ideálních
snah českých žen. — Dvoranu „Adalbertina“ Da
ploilo přes 600 delegátek z diecése králové-hra
decké © Předseda sdružení katol. spolků naší die
cése vldp. dr. Reyl zabájil sohůzi jako svolavatel;
dal výraz nelíčené radosti nad tak četným shro
mážděcím, odůvodoil nutnost ženské katol. orga
pisace, poukázal, jak jinde ženy borlivě 80 orga
nisují. Dotkl se pokrolrářského sjezdu žaa v Praze,
k němaž přeosvícenými damami nebyly pozvány
ženy katolické dle výslovoóh: prohlášení, že tytéž
prý — nejsou vyššího vzdělání echopnél Ovšem
k zbrklým výstřednostem, lakovaným barvou. po
kroku, katolické ženy se nepropůjčí. V rakou žen
katolických loží zdárná výchova příští gonerace,
ony splní zajisté uaděje, které do nich národ
klade. Pak zvoleny do předsednictva pí Ž. Rez
ková z Hradce Král, sl. T. Žaladová z Vys. Mýta.
Za zapisovatelky: al. Šafránková a Bartošková.
Nato promluvila pl Nosková z Hradce Král. pro
myšlenou řeč o porobě ženy u pohanských ná
rodů. Tato promluva vhodně doplnila slečna
Věchtová z Nového Bydžova úvahou o man
cipaci ženy v křesťanství. Řeči ty markantními
rysy oakreslily rozdíl mezi dobou pohanskou a
ktestanskou; uchvátily hloubkou svých výv.dů a
zručným přednesem. Pí. R. Hradecká krásně pro
mluvila o důležitých zásluhách ženy křesťanské
v příčině zdárného vedení domácnosti a rodinného
života 'vůbec. — Za hlučného potlesku ujala 8e
slova sl. Jekubcová, známa vynikající naše řečnice
a redaktorka „Jitřenky“. Přednášela o sociálním
postavení ženy s tak důkladnou znalostí, že byla
její řeč Často přerušována salvami potlesku. —
Na úávrh sl Šafránkové bylo přijato, aby 8e
zvolil stálý pracoval komitét žen, jehož povinností
bude pečovati o rozvoj organisace a pořádání
každoročního sjezdu. Pí. Bíunová z Ústí povzbadila
přítomné, aby pomáhaly vydatně mužů2 zachovati
křesťanský ráz společnosti. SI. Kučerová z Podlažic
nadšeně povzbudila k vytrvalosti nu dráze na
stoupené. Pro pokročilou dobu debata skončena.
Vidp. dr. Koyl krátce a obsažcě uhrnol vývody
přednesené a končil přáním bojného zdaru. Ku
konci pí. předsedkyně Rezková pronesla pěkný
doslov, čímž velikolepý sjezd ukončen. — Zajisté
valná schůze ta jest zuamenitou zpruhou K po
kroku dalšímu. Katolické ženy poznaly zde, že
mají značnou sallu. Jen dále sa krásným cílem!
V rukou katolických žea jest síla obrovská; Go
třebl jen, aby se tato moc sorganisovala a všude
ve veřejnosti se uplatniiu. Nelekejte se žádaých
obtíží | Čím větší rozvine se boj, tím znamenitější
bade vítězství.

PořadII. sjezduMariánskýchdražin
ma Velehradě ve dnech 15. a 16. srpna 1908.
Dne 14. srpna večer. O 6. hodině průvod z Cy
riliky do kostela, uvítací promlava (Lsop. Škarek
T. J.), „Zavítej svatý Duše k nám“ (třetí sloku
zpívají nejprve sodálky, potom sodálové). — Večer
av. zpověď, — Dne 16. srpna. O půló. bod.: Mše
Bv. se společným av. přijímáním. Snldaoě. O 8.
hod.: Slavnostní schůze na nádvoří. Proslov před
sedy sjezdu. Řeči: 1. O významu Mariánských
drušin v dějinách vůbec a zvláště v zemích slo
vanských (PhU. Frant. Drobný). 2. Časovost jich
(Al. Jemelka T. J.). — Posdravné proslovy. O 10
hod.: Kázení a aluvné bohoslušby. Mezi tím ve
dvorsně soukromá schůse ředitelů družšinských
8 referáty o následujících předmětech: 1. Co je
Mar. dražina (Rud. Stejskal T. J.). 4. Obtíže při
sekládání. (Václ. Wirsig T. J., rektor). 8. Dělba.
práce nu odbory (Štěp. Švec C. Se. Si.). O 18.
hod.: Oběd dle přihlášení. O 2. hod.: Slavnostní
schůze ve dvoraně (jen pro sodály a sodálky a
jimi nvedené hosty). Řeči: 1. Pěstování vnitřního
života drašinského. (Leop. Škarck T. J.). 2. Apo
Štolské působení družin ne venek (Vil. Vohánka,
zem. úředník). 3. Výzuam družin dívek a paní (sl.
M. Šebíkorá, odb. učitelka) — Pozdravy. Po
Bchůsi „Te Deum“ v kostele. — Dne 16. arpna.
O 8. bod.: Mše av. za zemřelé členy družin. Za
ložení družiny kočžské a první přijetí do al. O 10.
bod.: Soukromá schůze ředitelů drašínských s ná



uledajícími referáty: 1. Družiny kněží a boboslovců
„ AL Demel, řed. semináře). 2. Praesos a

výbor (Lad. Schmidt T. J., superior). 3. Drušinský
tisk a spěv (Fr. Žák T. J.). 4. Praktické pokyny
(Ant. Ostrěilík T. J.) O 4. hod.: Společná pouť
na 9v. Hovstým, kterou ejesd so zakončí. Poxn.
Kollej Velehradaká obstará všem, kdož se přihlásí,
nocleh za I K pro celou dobu pobytu na sjezdu.
— Sodálové a sodálky, dostavtež se se svými pra
pory a odznaky. — Na-spáteční cestě doporuču
jeme poutníkům z Čech návštěvu Mariánského
poutního místa Sv. Kopečku u Olomouce.a

Knihy
všech odborů, řečí a literatur, hudebniny
pro všechny nástroje, veškeré časopisy

stále na skladě.

B. E. Tolman,
východočeské knihkupectví,
antikvariát a závod hudební

Hradeo Králové.
Telefon č. 17. Založeno r. 1863.

Obrovské aklady umožňují vyřízení každé
zakázky týž den.

Přisež, zmalec oboru knihkupec. při kraj. sondu.o
Ruské plány křešení otázky agrár

mí. Dle těchto plánů pomýšlí ruská vláda na zří
zení 69.668 malých selských hospodářatví na roz
loze 778.905 desjatin (desjatina — 10925 arů)
obecních pozemků a na pozemcích, rololky zakon
pených; mimo to rozžparcelujese 1,865.400 desja
tin pozemků z agrárního fondu selské banky a
prodá se rolníkům. Z pozemků těchto odkoupila
banka od soukromých majitelů 1,636.295 deejatin
a 220.110 desjatin bylo jí přikázáno z apanážního
úřadu. Celkem budou v běžném roce podniknaty
práce ua rozloze 3,952.961 desjatin za tím účelem,
aby se sedlákům dostalo půdy.

Balsamování mrtvol m starých
Egyptanů. Balsamujíce mrtvolu odstranili nej
dříve mozek dutinami nosními obyčejně železným
sakřiveným nástrojem a zbytek v dutině mozkové
zničili vpuštěnou jakousi šíravinou. Pak učinili po
děloý řez na straně těla ostrým ethiopským nožíkem
a vyprázdnivše zcela obsah dutiny břišní, vyplácbli
ji palmovým vínem, vyčistili olejem cedrovým a
napnstili voňavkami, myrhoo, skořicí a j. vyjma
kadidlo; nato tělo sešito a ponořeno do natronové
koupele po 70 dní. Po uplyantí této lhůty vyprali
je dobře, osnšili, obvinali do lněných látek, gešili
nitmi a pomazalí gumou. Ozdobné věcí jako pr
steny, náramky a nákrčníky dávali mrtvole ihned
po vytažení jejím z natronu, dokud tělo bylo ještě
měkké. Takto zhotovená mumie byla položena do
dřevěné rakve a postavena vzpřímeně do broba.
Tento královský způsob balsamování stál v naší
ceně asi 6000 K, byly však i lacinější drahy, jež
bylo možno poříditi si za vydání, s jakým u nás

jest spojen každý nádhernějšípobřod. Dodnes jsoumnohé momie neobyčejně zachovalé, jak viděti na
př. v egyptském museu v Kaira. Tu leží těla
předních faraonů a jiných vládoů předoasijských
po několika tisíciletích před námi zahalená v na
hnědlém tkanivu, s něhož vyčnívá vyschlý obličej.
Některé výrazy tváře dosud zachovaly onen přísný
královský tab, jiné prozrazují úsměv, v jiných
výraz tlameného smutku a bolesti.

Npořivost nutnou povinmostí. Andrew
Carnegie, známý lidumil americký, praví o tom ve
spisu: „Panství obchodu“: „Spořivost je hlavním
základem každého pokroku. Bez ní neměli bychom
ani železnic, ani průplavů, ani lodí, ani telegrafů,
sni kostelů, ani universit, ani škol, ani novin, vůbec
nie velikého a nákladného. Člověk musí býti apo
řivým a musí spořiti, dříve neš můše provésti
nějské dílo velikého výzaamu. Nic nebylo vybu
dováno, žádný veliký pokrok nebyl učiněn, pokud
člověk zůstával divochem beze spořivosti. Vzdělaný
člověk nemá jasnější povinnosti než míti od čas
ného mládí stále na zřeteli nutnost, aby si zao
patřil prostředky natné pro svoji vlastní badouc
nost i pro budoucnost těch, kdož na něm závisí.
Je málo ušitečnějších pravidel než to, kterým se
Hdili oejmondřejší a nejlepší lidé, totiš, že přy
dání má býti vždycky menší než příjem“. Jinými
slavy, třeba býti vadělaným člověkem, který spoří
a ne divochem, který každého dne spotřebuje
všecko, co vydělal. Nikdo, má-li hrdou povahu a
chová-li úeta k sobě saměmu,nemůto býtí šťasten,
nebo jen iopokdjůn, pokud še svými nutnýmí po
třebami závisí na jiných. Kdo je závislý nedosáhl
plzé míry mhžnosti a sotva může býtipočítán mezi
výborné občány státu. Bospečnost a pokrok naší

několika málo millionářích,
krajní chadiny, S n žagajm, poštanýbrž na třídě rozrážných, rozum

ani příliš bohati, ami příliš chudí“, — Socialisti
pohlaváři však trousí bezojtně zoele opačný názor.
„Soudruzi,nešetřte|“ osývalo se v orgánech jejích
vloskrát; v minulých dnech tak nabádala Adle
rova „Arbeiter-Zeitung“. Proč to? Socialisté po
třebají regimentů zcela chudých, které by ve všem
byly závislé na komanda vrchních vůdců. Zle by
se výnosný kšeft radých pohlavárů hatil, kdyby si
soudruzi uspořili trochu peněz Dělník zcela ne
majetný musí v továrně poslouchati velení radých
předáků; jinak by byl připraven o poslední akývu
chleba. Proto raději poslouchá a platí do socisli
atické pokladny. Kdyby takový dělník měl aspoň
malé jmění, nebyl by tolik odkázán na milost a
nemilost rudých předáků, byl by samostatnější, ne
obával by se tolik vybazovu. Dělník, mající něco
ubospodařeno, nečekal by dychtivě, až mu něco
vrchní vedení milostivě udělí, přestal by případně
platiti do nenasytné pokladny socialistické, po
něvadž v případě neštěstí by si mohl poskytnonti
podpora sám větší, než jakou by mu dala sociali
stická strana. Zkrátka dělník mající spořitelní
knížku nedal by ae tolik sotročovati, jako doposud.
„Soudruzi, nešetřtel“ volá radý tisk. Ovšem na
zaplacení příspěvků, oa agitace rudý dělník šetřiti
musí. Bylo by lépe, kdyby starší dělník apočítal,
jak veliké obnosy již do rudých pokladen odvedl
a co mu z toho bylo vráceno zpět. Za 16 až 20
let byl by to bezký kapitálek, který byse úroko
váním znamenitě rozmnožil. Ale — soudruzi, ne
šetřte, dejte raději groše těžce vydělané do rudé
pokladny, aby se měli átváči dobře!

Jak bade v srpmmf První dny měsíce
srpna vykazovati budou, jak kalendář povětrností
předpovídá, dle všeho pobodu velice krásnou a
teplou. Při vysokém stupni barometru zavládne
povětří bez jakýchkoli srážek. Ode dne 6. srpna
počne tlakoměr znenábla Gic, ale trvalo klesati a
obloba bude se vůčihledě zatahovati. Zároveň do
staví se větry, jichž síla během následujících dnů
rychle se bude vzmáhati. Již 8. a 9. srpna dojde
všude k přeháňkáém a bouřkám, tyto budou však
podmíněny nadmíru kritickým dnem 12. srpna,
jenž ve dnech 10.—12. srpna vyvolá pradké vy
chřice a trvalé, vydatné lijáky, jež na mnoha
místech způsobí povodně. Tento kritický den pro
vázen bude bezpochyby také zemětřesením a důl
ními katastrofami, vliv jeho pak bude se jevitiaž
do 15. srpna. Od 1Ď srpna vítr a déšť stane a
tlakoměr opět stoupne. Na to v prvých dnech
bude povětrnost ještě nestálá a pošmourná,za to
však daleko teplejší; vzduch bude následkem od
pařování velikých vodních mass zkalený a těžký.
Doem 17. srpna počínaje zavládne pak již jasné
slanečně počasí, — při čemž — dle vší pravdě
podobnosti — nejparnějším bude týden od 18..do
2b. srpna. Den 26. srpna bude kritickým dnem
menšího pouze významu, po němž dojde tu a tam
k lehčím bvuřkám a to ve dnech 28 a 29. srpna.
Ke konci měsíce nastane povětrnost jasná, pro
vázená slabými větry.

Pretičeské demonstrace v Ústí m.L.
se opakují. Klidní chodci, kteří česky mluvili, do
krve zbiti německými výrostky. Místní listy štvou
dále proti Čechům, a vláda, místo co by měla
tyto štváče přiskřípnouti, posílá na oklidnění do
Usti — četníky. S českými štváči by zatočila jinak.

Kem mohou žáci = měšťanských
úkel? Absolvent měšťanskéškolymůže vatoupiti:
1.na střední školy; 2. na ústavy ku vzdělání uči
telů (učitelek); 3. na kurs pro vzdělání učitelů
hudby při konservatoři ve Vídni; 4. na nižší od
bornou Školu bavířskou při c. k. technologickém
museu ve Vídni; 5. do II. ročníku nižší a do
vyšší odborné školy pro stavební a strojní zámeč
nictví při tomtéž museu; 6. va nižší odbornou školu
elektrotechnickou tamtéž; 7. na všeobecné oddě
lení c. k. umělecko-průmyslové školy rak. museu
pro uměnía průmysl ve Vídni;8 na všeobecné od
dělení c. k. umělecko-průmyalové školy v Prase;
9. na dámskou školu při téže škole; 10. oac. k.
grafický vyučovací a pokosný ústav ve Vídni! 11.
na vyšší odborný kurs c. k vyučovacího a pokus
ného ústavu pro průmysl koželnžský ve Vídni;
12. ná ©. k. státní průmyslové školy (vyšší) ve
Vídni, v Terstu, Plzni (českou a německou), v Pra
se, Liberci, Brně (českou a německou), Zábřebu,
Bílsku a Krakově; na zemskou průmyslovou škola
ve Vídeňském Nov. Městě; 14. na c.k. vyučovací
ústav pro průmysl textilní © Aši a v Brně; 16.
na c. k. umělecko-průmyslovou školu v Lablanl;
16. na c. k. oubor. školu pro zpracování dřeva v
Hallu v Chrudimi a v Běláko; 17, na o. k. od
bornou Školu sochořakou a kamenickou v Hořicích ;
18. na c.k. odbor. školu pro strojnictví a elektro
techniku v Chomutově; 19, na c. k. odbor. školu
pro spracování šeloza a ocele ve Štýra; 90. na
©. k. odbornou školu pro umělecké zámečnictví
v Králové Hradci; 21. na c. k. odbornou škola
keramickou vě Znojmě; 22, na ©. k. odboraou
Btolu tkaloovakou v Liberci; 28. na dvoutřídní
obchodal škaly; 24. na vyšší obch. škol (aba
demie) v Praze, v Chrudimi, v Hradei Králové,
v Plzni, v Brně, v Prostějově; 25. do nautiokých

(pavockých) „Škol; 28. na hosp vyučovací ústav„Praocisko-Josepbinom“ v Mědlinku; 27. na král.
české zemské hospodářské střední školy v Kadani,
v Chrudimi, v Roudaici, v Norém Jičíně, v Pře

rově, v Horních Heřmanicích a v Cernovicích;
28. na©. k.vyšší vyučovacíústav vinařský aště
pařskýv Klosterneubargu; 29. na vyšší štěpařek.u
a sahradnickou školu vLednici ; 30. na c. k. les
nickou Škola v Haliu, v Gosswerku, v Idrii, v
Bolechově, v Agdsbachu, v Budějovicích, v Cbebu,
v Písku a v Hranicích; 31. na I. veřejnou školu
sladovoickou v Praze a 82. na školu lihovarni
ckou v Praze.

Pes ve službách reklamy. VLondýně
používáno je spatrným úspěchem psů ke zvláštní
reklamě. Transport pohyblivých návěští, tabulí,
štítů a pod., přenášených dosud jen veřejnými
poslahy a sjednanými zřísenci, obstarávají psi a
těší se v této „fankci“ všeobecné pozornosti. Ně
kolik psů ubírá se obyčejně v průvoda po jedné
straně ulice, zcela bez dozoru, neboť zvířata záby
si na tyto pochůsky ulicemi navykls a vracejí 8e
ve vzorném pořádku večer zase na místa, z nichž

byla vyslána. Trpělivost a vážnost, « jakou sija
počínají působí někdy až komickým dojmem. Něré obchodní závody navykli si ponžívati jen

zvláštních drubtů psů; tak na př.jedna továrna na
mýdlo vysílá do ulic jen bílé pudly, obchod se
zbožím gumovým sase střídavě jednoho pudla čer
ného a bílého. Vyskytl. se již také londýnská spo
lečnost, která psy k naznačenémuúčelu pěstajea
pak pronajímá neb prodává.

Nový výrobek = mléka. Je to látka
měkká jako hedvábí, bílá jako mléko a naprosto
nezápalná, Přichází do obchodu pod názvem „Mléč
ný kámen“ neboli „Galalith“. Ve Spojených státech
počíná se jiš vyvíjeti galalithový průmysl, jehož
výrobky jsou levnější než cellaloidové a mimo to
naprosto nezápalné. Jako základní materiál k vý
robě slouží uvařené mléko z velkých mlékáren.
Z tohoto pomocí různých přísad ve velikých ká
dích vyloučí se casein (sýrovitá látka), který se
pak lisuje, suší, fozemílá na prášek, z něhož se
ostrý sýrový zápach několikerým vymýváním od
straní. Konečně chemickou cestou 86 surový ma
teriál sloučí. Galalith necbá se tak snadno obrá=
běti jako dřevo a hodí se jsko výrobní látka ro
nejrůznější věci. Dělají se z něho hřebeny, vlá
senky, klávesy na klavír, knoflíky, střenky na
nože, držátka k alunečníkům, zkrátka všechny
předměty, jež mají býti pevné a pěkně lesklé.
Galalith může býti také různě zbarven a jako
úapodobenina mramoru, korálů, želvoviny velmi
výhodně použit.

Nedestatkom píce následkemvelikého
sucha trpí v Rakousku nejvíce Bukovina, Dalmacie,
Přímoří, jižní Štyrsko, jižní a západní Morava.
Také v Uhrách obávají se nedostatku píce, proto
uherští agrárníci žádají, aby byl vydán zákaz vý
vozu pícnin.

Upozermění. Inserty do kalendáře „Kře
sťanský organisátor“, jenž vyjde začátkem září, při
jímají se pouze do 15. srpna. Kdo by mínil
v tomto výhodném kalendáři inserovati, nechť tek
učiní co nejdříve! Inserty přijímá administrace
„Křest. organisátora“ v Hradci Král., Adalber
tinum.

(Zasláno).

Dikůvzdání.
Zs veliké projevy oddanosti a lásky, jichž se

mi v tak obromném maožství od milých osadníků a
věrných přátel u příležitosti Sóletého kněšakého ju
blea dostalo, vadávám všemnejupřímnějšídíky; zvláště
voledůstojnému duchovenstva, slavcé kato). Národní
Jednotě obou odborů, slavnému sboru hudebníma a
spěváckému v Černilově, slavnému sboru tamburašů

z Hradce Králové, přešeiným dražičkám, dárkynímkytic, celému obrovskému mnošství milých účastníků,
jakoš i všem, kteří přečetnými telegramy a dopisy
blahopřání svá mi projevili, vzdávám

vroucí dík a srdečné „Zaplať Pán Bůh“
za tolik lásky a tak neobyčejnoumanifestaci katolickou.

v Černilově, dne 23. července 1908.
Jan Fr. Seidl,

bisk. notář, bisk. vik. sekretář a děkan.

(Zasláno.)
Velodůstojnéma pánu,

p. Eduardu Neumanovi,
faráři a akademickému malíři v Rohozné.

Šsonce obdarování Vámi umělecky provedeným
obrazem „Růženoové Panny Marie“, který ma pozo
rovatéle tak mocným dojmem působí, še mimoděk
sklání před nebes Královnou k modlitbě kolenou

vých, a od něb.ě není tak lebkým rosloučení se,voláme: Odplatiš milostivý Pán Vafnostem zde i na
věčnosti. Získal náš chrám Páně, sískoli jsme i my!

Vo Slatině nad Zdobaicí, 27, července1906
Jménem osadníků:

Jovef Holubář, Karel Ublí?,
Šlenové zastupitelstva obce.

Josef Kabeš, farář,

Tržní zprávy.
VHradei Králové, dne20. července1900,Sbi

plenlcoK 10:00—2050,sítaK14-20—1500, jašepe=
ma 9'00—11-20,prosa K 0000—0000,rikve K1990.
ali 0000, hrachu K 24:00—00-00,vse K 1-60— 8-40
čočkyK 36-00244000, jehelK 22-00—00-00,krapK
30'00—40'00, bramborů starých K 0-00—0-00, norých
Y 440—5-00, jetel. semenočerveného K000*00—000—,.



1 l. jetelového oomfaka bílého K00:00 —00—,
máku K 34-00—00'00, Iněn. semeneK 20:00—00:00, 100
kg žitných otrab K 14*00—0000, 100 kg pěemičných
otrab 13'00—00'00, 1 kg másle čerstvého K 2440
aš 288, 1 kg másla převařeného K 0'00—0000,
1 kg aádla vepřového K 1-86— 000, 1 kg tvarob»

„aů12:00,1 kopepotršeleK0-00—000,1 kopakapusty
K 3'00—360, 1 kopa cibule 0'60—0-70, 1 kope drobná
seleniny K 100—00, 1 pytel mrkve K 1:40—1:00.
1 kopa okurek K 1:60 — 340, 1košík třešní K
00—000,.1 bl jablek K'00.00—0000, Na týd. obilní
trh vHradci Králové dne 26. července 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 546 bektol.,
840,. ječmene 18, ovsa 322, pross 0, vikvo 4, hra
chu £,čočky24,krap 00,olejky 100, jetalov.:„semínko
M Iněného semene 0, máku 00. — -$) Zeleniny:

800 pytlů, drob. zeleniny 250 kop, mrkve 800 pytlů.
brambor 90 hl, zelí 80 kop. — 3) Ovoce: jebiek
0 hl, třešní košíků 75, švestek beček 0. — 4) Drob.
dobytka: vepřů O kusy, podavinčat 500 kusů, kůslat
0 kusů.spokoBobEdo ih

Wúterý dne 4. srpna

.. velký

vjonoký Zonoen

*
+

vevojenskémparkuvHradciKrálové
ve prospěch cís. jubilejní nadace pro

vdovy a sirotky po vojínech.

Začátek v 6 hod.

VSTUPNÉ: Osoba 50 hal., studující 20 hal
Jčlenná rodina 1 K.
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v České Skalici.

©
Obsahuje německou osmitřídní školu

s právem veřejnosti. Chovanky mobou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
eouzském a anglickém; mimo to cvičiti
se mohou v malbě, v budbě, učiti se
vésti domácnost a věelikým ženským
pracím i vaření, žeblení a přípravě

prádla.
Ústav má krásnou polohu a vybo

vuje všem požadavkům.
A| Měsíčníplat jest nejvýš mírný;za

budbu platí se zvlášť. 
Školní rok počíná 1D. sáří b. r.

Předotavoná. |>
a

„m————
Dívčí paedagogium

cisaře a krále Františka JosefaL v Chrudimi

přijímá na počátku školního roku žákyně

do přípravnétřídy,
sv Zápis
a zkoušky přijímací

odbývati se budoumdne14.zářím

a Továrnana cottagováamerickáU

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

: Sklady:
Budapeští,VIII.kerJózsef
kórát 16 z. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vtdeň-VIL.,Mariahilforetr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měslční

splátky. Soud

a D. T. ducnovemstvazvláštnívýhody,

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů ma proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantaloré,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške
-© rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaNý
závod elektrotechnický

w Hradci Králové 
Jiříkova třída č. 254.

UČNĚ na kupectvínakupeotví
L s předběžným vzděláním

příjme

za výhodných podmínek

J0S. A. JANEBA
Korní Jelení.

Prodá se pravá
bernardinská

(ena,
štěně do 6 měsíců.

Adressu majitele sdělí administrace t. I.

Fotografie
: nejlepší! :

Zvětšování podobízen v krásném
platinovém způsobu v provedení

nejumělejším

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

w Hradci Králové.

Svatební skupiny.
(Pre tyto zvlášť snížené ceny).

o

Všeho druhu

uhlí, koks
a dříví

nejlepší jakosti v cenách nejlevnějších

ze svého skladu i na celé vagony
nabízí

dříve V. Čejka,
obchod a sklad uhli, koksu a dříví

Do města každodenní dovážka v bednách.

Celovagonové partie obstarají se s dováškou
do domn.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.



Příloha

Tolby do okresů a působnost

okresních zastupitelstem,
(Z přednášky vdp. Ferd, Vlčka na soc. kuzea.)

Volby do zastnpitelstev okresních záleží
na sastopiteletvech obecních. — Po silnicích
a mostech nejezdí jenom domácí obyvatelstvo,
nýbrž i příslušníci obcí vzdálenějších. Musí
tyto mosty a sdi;nice vydržovati souhrn obcí.
Proto celek obcí nazýváme okresem.

Každý okres není stejně veliký. U nás dle
statistiky je 219 okresů, z nich 214 má své
vlastní zastupitelstvo a 5 nemá. 129 z nich je
českých a ostatek připadá oa okresy německé
a smíšené Kancelář je obyčejně v tom míst,
dle kterého okres se jmenoje. V zastupitelatvu
Je zastoupení zájmové: 1. skupina velkostat
kářská, 2. skopiua těch, kteří platí průmysla
největší daně, 3. akapioa měst a městysů, 4.
skapina venkovských obcí. Dovzájmové skapiny
velkostatků patří ty, které jsou zapsány v de
skách zemských. Do průmyslové skupiny patří
ti, kteří platí K 200-— daně. Do 30—40 tisíc
je zastupitelstvo 24členné, přes 40 tisíc 36členné,
což je velmi důležito.

Jak se volí členové zastapiteletva ? Oo80
týče měst a městysů, hledí se na to, aby mělo
každé město a městečko po 1 členo, třeba by
nemělo tak veliké daně. Skupina velkostatků,
obchoda a velkoprůmysla nesmí víc počítati
než '/„ Když v některém okresu není skopina
velkostatku, mobou míti ostatní skupioy po
'/s a naopak. Když jsou rozepsány volby do
okresních zastupitelstev, ohlásí se to plakáty a
přípisy od okresního zastupitelstva rozesla
nými. Volitelové sejdou se v okresním místě
a tam volí počet náležející venkovské skapině.

Když přijde oznámení, že mají ve konati
volby do okresního zastupiteletva, počíná si
obecní starosta tukto. Starosta ve své obci je
volitelem vždy; jestliže je tam 1000 obyvatelů,
psk k tomuto starostovi volí se dva volitelové
s obecního zastopitelstva. To se děje v celém
okresu. Zvolený je tea, kdo má nadpoloviční,
ne tedy jako v obecním relativní většinu.

Kdo může býti do okresního zastapi
teletva volen? Ten, kdo může volití ve skupině
velkosta kářů, průmyslu a kdo může voliti a
volen býti do obecního zastupitelstva. Z těchže
příčin, pro které někdo nemůže voli 1 neb volen
býti do obecního zastapitelatva, nemůře voliti
ani volen býti do okresutho zastupitelstva. Po
dobně jako obce venkovské, sejdou se i velko
statky a volí určitý počet svých zástupců. Má-li
někdo za velkostatek plnou moc, musí tato
obsahovati jmóuo, komu svědčí a datom, kdy
se volba děje. Právě tak sejdou se i zástapcové
průmysla a obchodua zvolí své zástupce; když
jich je 24 neb 36, ustaví se zastapitelstvo a
svolí si starosta,

Připomevouti dlažno, že starý starosta
úřaduje tak dlouho, pokud nové zastupitelstvo
nevešlo v činnost. Když byl zvolen starosta,
zvolí se Gčlenný výbor. Starosta skládá ulib
do rokon místodržitelových, obyčejně místc
dršitel jmenuje svého zástapce vkresního
bejtwana.

Působnost okresního zastopitelstva je pouze
poradní, kdešto okresního výboru exekutivní
(výkonná), tak že okresní výbor vede správu
jménem zastopitelstva, jemo odpovídá za
všechna ustanovení. Čianost zastupitelstev je
rozsáhlá a může býti plodná, jestliže v nicb
zasedají mužové vzdělaní a pokrokoví. Okresní
zastupitelstvo má se starati o silnice, mosty,
má přejímati silnice z obecní správy do avé,
má vykuporati pozemky. Práci oa silnicích
provádí okresní cestář, který se řídí zvláštoím
disciplinárním řádem, okresní zastupiteletvo
má zaváděti okresní zdravotnickou policii (0b
vodní lékař), vysílá určitý počet do školní
rady (4), má zakládati ovocnářeké školky, sta
rati se o zalesňování pustých strání, pečovati o
chudinství, zprostředkování služeb a práce.
Okresní záložny jsou pod dosorem zastapi
telstva a mají podlehati nepředvídané revisi.
Je vám známo, že kdo má 116 bektarů vý=
měry, má právo honební, Jestliše obce tvoří
116 ba, utvoří dohromady honební výbor, kterýž

prodů bonitba v licitaci nebo. z volné roky.škde jmenuje též zastopitelstvo okresního
zvěrolékaře.

Ja tudížz tohone PŘeobaoatokresního zastupitelstva je veliká s důležitá.
vejikéV poslední době obyvatelstvo javí

nepochopení:přůústavy, kterémají olgtižítive

ře n Proto si má každý řádněavědomitišo je částícelku, a jáko má celek viaností
k němu, tek že i om má povinnosti k celka.
Někde uvidíte lešeti kůs rezátého nějakého

DbednttTajOaporěž:Tae„but ta vy

soačoje, že s takovým předmětem be můž:
nekládati nejhůře, ačkoliv aikdo nepomyslí,
když se předmět takový zničí, že i on mosí
platiti na koopení nového.

Když by celá obec, celý okres žil jako
jedna rodina, tu by také jako jedna rodiaa
pokračoval i zkvótal. Obecenstro předem má
právo žádati ochranu osoby a majetku; pro to
má býti dobrý policajt, který musí bned vy
hovět, dovolává-li se někdo ochrany osoby.
Máme důležité zákony o škodlivém hmyzu.
Obecní starosta má právo k toma dohlížeti,
aby zákony ty se plnily, Obec má se starati
o správu obecního jmění. Obec má pečovati,
aby její děti měly pořádocu budovu školní, má
pečovati o jejich vzdělání,

Zastupitelstvo obecof má dohlížeti k tomu,
aby zakládány byly lesní a ovocnářské školky,
aby přísně dbáno bylo zákona o lesním u po.
ním pychu, má právo dohlížeti na potraviny,
které se tam prodávají, má prováděti zdravotní
policii, bedlivě hleděti k tomu, aby močůvka
nevylévala ee do potoků, odkad lidé jinde na
bírají vodu k pití, Má se postarati o řádnou
pitnou vodu.

Kašdá obec má míti řádné mrchoviště
pro padlý dobytek. Starosta má ve staratí, aby
Spory mezi čeledínem a hospodářem byly nej
déle do 30 dnů po propuštění ze služby ozná
meny. Starosta má zříditi stavební a požární
policii. Má právo někoma zakásat stavět tam,
kde by to mohlo z různých důvodů škodit. Má
dbáti, aby dodržována byla policejní hodina,
aby zamezeny byly toulky, hazardní hry.

Konečně chci ještě něco pro-ulaviti o 84
mosprávě. Samospráva je činnost, kterouž ob
staráváme své vlastaí věci. A jako má jed
notlívec svoji vlastní samosprávu, mají Sam.
správu též obce a okresy. Svazky obscní a
okresní jsou organisace ustavené na podkladě
zákona a musí k nim oáležet i ten, kdo třeba
i nechce náležeti. Samospráva obecních i okres
ních celků neliší ee od správy státní. My mime
samosprávné svazky obchodní komory, . dvo
kátní komory. Obce a okresy jsou samosprávné
celky, vykonávající správa pod aatoritou státní.
Stát měl by vlastně některé věci konati sám,
leč on to postupuje obcím, poněvadě by jinak
musil zaměstnávati více úřednictva.

Kulturní hlídka,
(M)Pomník českého spisovatele. „Křížnení

nikomu pohoršením ani urážkou, ale k ucténí pa
máétky básníka je nepřiměřený“, povídá svým
snámým již autoritativním tonem satelit „Času“,
„Besedy Časa“. Věříme, kdyby byli příbuzní zem
řelého básníka J. Červenky postavili na oblíbené
místo básníkovo nad Sázavou u Pikoric pomalk
a kalichem, zasnamenal by to „Čas“ se vrácným
sadostiučiněním. Ale páni z „Času“ mají tolik
volnomyslitelského taktu, že odvašují se zakazo
vati příbuzným dáti do rakve růženec, že rozedí
rají bolestí zarmoucená srdce ještě více. Ovšem
takoví páni, sa kterými jde „celý“ národ, ti mohou
vi dovoliti vše; dočkáme ee toho, £e se odhodlají
zakázati kříž — aymbol lásky, míru a pokoje j
na místě klidu na hřbitově, fe budou v „Case“
doporučovati „tisícerý Jiný způsob uctění českého
spisovatele“ — třeba židovskou hvězdou, jen křížem
ne, — poněvadž ten píchá židy až příliš do očí.

Temné konce hosla „Pryč od Říma“
Milliony věnovali Němci z říše ma to, aby v Ra
kousku se Šířílo odpadlictví ve progpěch zájmů
říše Německé. Hrabivou dlaň vztáhl do Čech ně
meckc-protestantaký klerikalismus nejhrubšího zrna.
Pomábali vydatně Wolf, Seběnerer a lidé, kteří
jiš dávno svým jednáním se vyzuli z křesťanství
vůbec; čistí to reformátoři! A v jednom šiku proti
Říau stáli 8 nimi „českobratrátí pobrobci“. Leč
následoval skandál za skaudálem. Odkryt Wolf,
zbaveni roucha beránčího i jiní, tak še česko
evangelický „Sion“ utrpěl velikou blamáž.

Nyní k tomu všemu odkryta ještě záclona
další při processu 8 milcem císaře Viléma II. Eu
lenburgem. Eulenburg, který usvědčen 8 jinými
s bnuscých nemravností, byl horlivým fedrovatelem

Sezení r ot císařssví.Bismarckpově u ce Král. a vítěgatví pro

bldeři ze vůdčí ideu zdavcké obiňůky prolestýnt:
ské císařství a začal boj « Vatikánem. Eafenburg
byl v tom statečným pomocníkem železného kan

Ko oháníPato o— pou ch zásluhsidobylza
svého vyslanoování v Řinihové a ve Vídní 0 —
protestantaká císařatví. Vílém II. na radu Eulen

bargovu katolíky s nejvyšších úřadů odatrahoval.Když byl Eule , ve Vldej vyslancem, houtí

„Losvod Rom“ běh zvlášťailoýmvarem. Hlavníclo vemob
4 m om panně a

ou. a vtompřskřile tobopřeď.

ního miláčka Vilémova neúprosná spravedlnost.
Schlíplý Euleoburg chtěl se v krajním zoufalství
aspoň očistiti křivou přísahou, ale to právě bylo
vodou na mlýa jeho žalobců. Ti se vytasili s no
vými křiklavými doklady a Eolenburg se topl
v nejborším babně.

Řeč Windthoratova, pronesená v říšském
Sněmu německém 1l4 Ččervaa r. 1872, stvrzuje
věcně, jak se pomýšlelo na zřízení protestantského
cisařetví, jež mělo býti zakončeníma koranou Lat
berovy „reformace.“ Velice nadějné plány spřádali
si Vilém II 8 Erlenbargem do budoucnosti. A
teď? Císař německý bněvem se oecítí nad Eulen
bargem. Nejvíce jej trápí, že od svého intimního
přítele nemůže dostati zpět důvěrné listy. Ty by
teprv mobly pověděti veřejnosti velice mnoho o
Nreformačníchanabách“ žáků Bismarckových|

Když oepěkoé zneužívání náboženství k ú
čelům čistě světským Německu nepomohlo, když
málo dokázaly voliké úplatky, pomáhá nyní Ně
mecko aspoň barbarským útiskem Poláků na noby
bezohledné germanisaci. Leč miro jiné příčiny i
proces Ealenburgův hodně pošramotí necitelný
manévr pruské politiky proti katolickým Polákům.
Nyní i mnozí z těch Němců, kteří hlasovali pro
oloupení Poláků o jejich půdu, postaví se proti
režimu Berline, aby ostuda n mecká aspoň néčím
byla zmírnéna.

Balamucení ve velkém — po továr
nicku, provádějí ti bezcitní farizeové, kteří ob
ratem raky dovedou bédovati, jak překáží čistá
pravdě — katolická církov. Ve století XX. nestoudní
podvodníci horlivě šíří podvrženicy, pamflety proti
církevní, seošané od skrytých nepoctivců a připi
sované péra vynikajících mažů, kteří jakživi nic
takového nepsali. A názory Haeckla, který ze za
ryté zášti vůči církvi vědu zmrzačil, dopouštěje ae
i úmyslných podvodů, šiří ae u nás dále. Volní
myslitelé k Haeckloví Inou jako k papeži vědy.
Oblupují lid Haecklovými výmysly úžasně. Co tedy
platí lidem takovým skutečný pokrok, skutečná
pravda, Jestliže šíří nenávistné fráze muža toho,
který předními autoritami vědeckými byl odbyt
jako nepoctivý komediant ?

Nyní byly objeveny ještě nové úmyslné pad
vody Haecklovy. „Natu:wisgenschaftlíche Korre
spodens“ napsala: „Neobyčejné ostrého rázu jest
po léta již vedený boj, týkající se professorem
Haecklem v Jeně hájených bypothás (domněnek).
Zejména po uveřejnění lidového vydání svých
„Zábad světa“ dozaal jenský zoolog příkrého od
souzení. Nebledé k theologům pronesla nad touto
kuibou zdrcující soud celá řada vynikajících pří
rodovědců a Ailosfa (Lodge, Reinke, Cbwlson,
Brass, Dennert, Paulsen, Dickea). Kdo v koize té
četl, jak Haeckel j dná 8e svými odpůrci, nebude
se diviti, dostává-lí se mu ozvěny dle toho, jak
do lesa volal. Již před 30—10 léty dokázali z0c=
logové a anatomové Růtimeyer a His prof. Hae
cklovi padělání vyobrazení jeho díla. Nyní pronáší
zoolog dr. Brass stejnou obžalobu i ohledně nej
novějších publikací Haecklových. S napjetím lze 0
čekávati, jak vyvine se celá událost, při niž běží
o zdatno-ta vážnost Haeckla jako ačence.“ Nato uve
řejnil Haeckel prohlášení, v němž praví, že dc
tyčná vyobrazení figar jsou kopiemi jiných autorů,
Selenky, Rabla a Keibla. Na toto tvrzení probla
Šuje Brasa následující: „Vůči prohlášení Haecklova
musím své trzení oejen opskovati, ale zostřajije
ještě následovně: Nejen še Haeckel různá stadia
vývoje člověka, opice a jiných ssavců nesprávně
sobrazil, aby hypothósu svou opřel, nýbrž on z vě
decké pozůstalosti jistého učence převzal Bgaru
makiu (opice), uřízl jí ohon a udělal z ní hylobaxa
(jioý drah opic). Dopustil so tudíž na vědě nej
těžšího zločinu, jehož so vědec může vůbec do
pustiti. Důkaz oprávoosti této mé obžaloby vedu
v ilustrované brožuře: „Neznalost či padělání ?,

zklovy nejnovější vyobrazení embryí“ — jož
v nejbližších dnech tiskem vyjde.“

Tak tedy problásil nejelavnější soolog Ně
mecka. Ergo co by z toho mělo následovati?
Muž, který docela užívá banebných podvodů, aby
vědu smrzačil, má spíš seděti v žaláři než ne pro
fessorské kathedře. Kdyby někdo zfalšovaí podpis
svého bližního, hned bude seděti v kriminále.
Není však oaleko horším zločinem falšovati a zů

myslně ph věda? Nejsoupodányavěté důkasy, že Haecklovi se nejedná o vědu, ale o uko
jení fanatickéhovateku proti křesťanství? ©Mážé

se ještě nyní čekati, že další svoje poučky vy
sloví Haeckel skutečné v zájmuprosté pravdy,
vědy? Ten, který jest usvědčen ze zasle
fanatismu, odnímajícího sdravou soudnost, odva
3 terditi, že bo gti (agatise
Báljiných Amadiovolsjmyilalů“MÉUk

bezapůleokar následovaliněmeckéhoseráře,Mě obasi do lídu dále nedokízané proticírke|
Hascklovy, nopoučí nyní v sájmu vědy th jakého



Právo katolíka — „v zklerikalisova
ném“ Rakousku. Němci mají v naší zemi práv
nadbytek — vít než Čechové, kteří tvoří zde
valnou většina obyvatelstva. Ale stát dovede dělati
přece výjimky. Státní orgány na př. studentům
Šidovsko-německým dovolují nejrůznější výstřed
nosti; ale — jedná-li se o právo Němce toho,
který se otevřeně prohlašuje sa katolíka, pak ta
kovému Němci ani oěmecký původ k zvláštnímu
právu nepomůže. Katolickým akademikům němec
kým loni povolen spolek pode jménem „Sax:
Bavaria“. O dovolení k nošení barev požádal
spolek pražské policejní ředitelství. Teprve po
roce došlo vyřízení žádosti — ve smyslu odmí
tavém. Odmítnatí „odůvodněno“ těmito zajímavými
slovy: „Žádosti ctěného spolku o udělení povolení
k veřejnému nošení čapky a stuhy nemůže býti
za daných poměrů vyhověno z ohledu na rozči
lení v německém studentstva zavládající.“ — To
anamená jinými alovy: židovětí buršáci vám 8vo

roskazům a spupnéma dupoutí jednati. — Místo
co by pánové chránili zákony zaručenou svobodu
a volnoat akademickou, místo co by rásným činem
dokázali, že židovská svóvole nesmí trinmfovati
nad zákonitým právem, dávají na jevo strach
s židovské zpupnosti Pak se dirme, že Be vede
zle v Čechách katolíkům českým! Vždyť i Němec
Jiody tolik býč.aný hned ge připraví o přízeň,
Jakmile problásí otevřeně: „Já jsem katolík“.

Může-li býti krejčí uvědomělým ná
rodovcem? Rozhodněnemůže,aspoňtenkrát ne,
ataví-li se proti masarykovskému předákovi. Tam
niněřoje logika „Času“, jejíž diplomatické, prc
apěchářské klikatiny již nikoho nepřekvapují. Kdyby
se byli krejčí roshodně vyslovili pro Drtinu, ta
by „Čas“ nešetřil slovy o velikém uvědomění lidu.

K věcí. „Čas“ dne 26. t. m. s aristokra
tickou ironií o prohlášení krejčovských upolečen
stev: „Byl uražen náš národní cit,“ píše takto:
„Tu je nový probiém pro české filosofy, kteří se
obírají psychologií malých měst. Je zajisté pře
kvapající, že z volebního okresu posl. Drtiny ne
ozval se ani jediný inteligent, který by byl pro
nesl tak okřídlený výrok. Snad mezi těmi měst
skými rady, kteří spisovali nelibost a nedůvěra
prof. Drtinovi, byl sem tam i nějaký mladočeský
advokát a nějaký továrník, ale u těch psycholog
a znalec malého města může napřed předpokládat
jiné zakončení aféry: ti si Časem najdou cestu
k posl. Drtinovi zadními schody, aby bo ujistili,
Že oni nic, oni že jsou musikanti. Jest-li se to
nestalo už, stane se. To je zjištěný a obecně (?)
platný zákon v psychologii malých měst (a Praby
nikoli?) a není proč (tak?) myslit si, že v Drti
nově okrese stane se výjimka. Ten nový problém,

poř se zrodil na českém severovýchodě, jestotázka krejčovská ... . Jeme přesvědčení(?), že
z těch mistrů krejčovakých, kteří jsou uražení ve
svém národním citu, nevěděl ani jeden (I) a dosud
jasně neví(?|), co se 8 tou akademií vlastně děje.

přímně řečeno, my myélíme, že ti páni krejčí
ani to nepotřebují (??) vědět a není to úhona,
když nic, pranic o Akademii umění v Praze ne
vědí.“ — Tak tedy píše „lidový“ „Čas“, který
tolik horlil pro všeobecné hlasovaci právo, aby
lid mohl rozhodovati i o otázkách kulturních.

My mu navzájem předkládámeněkolik bodů
k vážnému přemýšlení, dovoluje-li mu totiž fana
tismus ještě aspoň trochu logicky a rozumně
přemýšleti.

-1 Není snamením masarykovcům prospěš
ným, ale skutečnou hanbou, že řemeslníci upří
mněji a ardpatěji dali průchod svému přesvědčení
neš chlebařská inteligence z kraba osvícenců,
která fašuje do vlastenectví výhradně potud, pokud
Jí to něco vynáší. Advokáti toho rásu, o jakých
mluví „Čaa“, hezky se choulili v přítmí, když
vlastenectví vynášelo nadšeným kočžím a prostým
laikům kriminál. To chození zadními schody asi
zná „Čas“ dobře podle lidí vlastních. Na př. sám

pokrokový advokát a nynější poslanec dr. Štemerka chytře nalezl zadní schody k poslanci Cho
covi, když se mu jednalo o osobní ziak.

2. Mohou krejčovská společenstva poznati,
kdy se uráší vlastenecký cit? Na to rozhodně
není potřebí etudovati na universitě, Jestliže „Čas“
pochlebnje šmahem socialistům, z nichř některý
sotva podepsati se dovede, snad krejčovský mistr
také něčemu může rozuměti a — rozbodně má

for hájiti takovou vlasteneckou cestu, kteroueho rozum nepopletený různými sofistickými „ismy“
za správnou uzná. Zda jest správné hlasovati
napřed pro regolaci nenávistného Wolfa, jíž se
žádá zřízení německé akademie a pak — pak te
prve žádati zřejmě očistu akademie dosavadní, to
uhodne každý člověk, který má pětpohroma č.
Kdy se urážejí práva národa, to zcela dobřei bez
Herbena pochopili prostí Chodově a obyvatelé
Černové, kteří prolili sa ta práva krev. Kdyby na
takovou přední frontu někdo chtěl postaviti dra.
Herbena, tásal by se týž předem, zda bude míti
dále 600 Kměslčně,Zcela dle povahy těch advokátů,
které „Čas“ odsuzuje. Právě to byl krejčí z Tře
bechovic, ltsrý dokásal alovutně uč.nému dro.

msiní p něktrým tejinevým bodůmčeskékčrost p n m zajímavým j
MorieBež umiversitní , „as“ s úšklébkom

O „ševcovaké“ flosofii, když něcopronesl náš
úelar Myslivec, sato však soká komplimenty

„Uvědomělým“ obuvníkům rudým a 8 mojvětší
úctou kleká před jedním krejčím, zaměstoaným
nyní v „Čase“. — Tedy „otárka krejčovaká“ jest
spad již rosluštěna,

3. Má-li veliké právo na rozhodování v ná
rodě student, který tančí tak, jak mu buršák zpívá,
student, který maskuje svoji lenost s ignoranci
horlením pro — stávku ve studování a chválením
Masaryka, pak snad krejčí, po svojí práci soela
nezištně se vzdělávající a znající zvlášť důkladně
knihu života, má také právo na titul uvědomělého
občana. Nejsoa-li však femeslníci v samém okrese
Drtinově, kde slyšeli tolik realistického poučování,
tak vyspělí, aby mohli vydati obstojný samostatný
politický projev, nač realisté a jejich spřísněnci
tak horlivě propagovali všeobecné hlasovací právo
(ergo důležité politické právo) pro občany všecky,
pro řemeslníky i dělofky?

Ceremonie církve zednářské. Pryčs olr
kevnictvím! Pryč s mrtvým obřadnictvím! Chceme
viděti raději opravdového dacha, skutky! — Ne
slyšeli jste tato hesla proti naší církvi mířená až
příliš často? — A co dělají nyn! bratři našich
volných myslitelů ve Francii? „Lanterne“, hlavní
orgán francouzských zednářů, podal zprávu o po
řádání „občanské slavnosti“ v městě St. Etienne.
Slavnost konals se za přítomnosti goner. inspek
tora university Eduarda Petita, delegovaného od
ministra vyučování s chóry, promluvami s „občan
skou přísshou“. Petit prohlásil, že takové občanské
slavnosti s „občanskou přísahou“ a „občanskými
ceremoniemi“ mají býti zavedeny na všech mí
stech Francie, aby se nahradily ceremo.ie cír
kevaí, které jsou v úpadku. Zednářům se zkrátka
Jedná o nový, závazný kult, aby srdce olonpená o
křesťanské náboženství svoji vypráhlost avlašila
nějakou zevnější attrakcí. Zednáři s ministrem
vyučování Doumerguem v čele chtějí založiti ně
jaké náboženství atátní s vlastaími ceremoniemi,
odpovídajícími chuti nynější nespravedlivé vlády,
která tolik děloictvo zkracuje a pronásledaje.
Někde to zednáři zkoušeli e „laickým křtem“,
jinde 8 „laickým přijímáním“, napodobajíce církevní
obřady k účelům vlastním. Mnoho však nepořídili,
Chopili se tedy prostředku chytřejšího. „Strhněme
k sobě mládež!“ zaznělo beslo. A tak re dnech
nedělních jí dáva.j náhradu za bohoslužby „občan“
skými ceremoniemi“ a „občanskými modlitbami“,
Ani to příliš dobře nevedlo k cíli; leckde stržili
chytráci jen úsměšek. Leč nepřestali, požádali o
pomoc vládu, která ukázala plnou ochotu. A teď
vší mocí diplomati se anaží zavésti officielní zed
nářskou církev a příslušnými obřady.

Skutečnost jest příliš drsná, proto potřebují
sobečtí ohytráci odvraceli pozornost- od svých ma
chrů lesklými frazemi a okázalými ceremoniemí.
Teď jest nucen klekati francouzský lid před ži
dovakými měšci, jež jsou přecpány lehce vyděla
nými miliony. To jest fakticky nový kult fran
couzský, k němuž případné ceremonie francout
ská vláda nevymyslí. A prázdnotu srdcí ani pří
tomnými zoufalými pokasy nevyplní. Právě v Pa
říži vře to nyní v odstrkovaném dělnictva plným,
varem; toto poznává stále líp, jak na účet lidových
hesel se obohatili v nejnovějším čase buržoové,
křeří již dávno před konfiskací dachovonských
statků měli nahrabáno víc než dost.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Staraji se dělníkům o práci. Ale jak!

Ve Vídni utvořili soc. demokraté spolek děl
nictva zaměstnaného při časopisech, do něhož
nutí dělníky vší mocí. Kdo není členem, ten
nesmí pracovati! Takovým heslem se rodí řídí.
Soudrožka Ristlová dala shromáždění perso
nálu denníku „Zeitu“, odbývanému 29. února,

oýsoemný návra; má 8e prý povoliti neplatícím spolučlepům lhůta 14 dní k placení, pak
se však má žádati propuštění neorganisovaných
z práce. Nedávno skutečně tato vyděračná spo
lečnost prosadila propuštění jednoho dělníka,
který se zdráhal rudé organisaci platiti. Ve
výroční zprávě toho spolku za rok 1907 ae čte,
že se dalo na podporu členstva 1448 K, na
správní výlohy však 440962 K. Na koho tedy
hlavně rudí členové platí? Věru podivná to
podpůroí společnost! ©Aby se mělo dobře ně
kolik lidí, kteří se práce čtítí, jsou nuceni ubozí
dělníci platiti velikou daň.

Charakteristika rudéhopepože. Barlínská „Einigkeit“, list svobodomyslný, který však

ppíše pluje v proudech anarchismu, píše o Be
blovi Alon: „Německýproletariát, který aev síle tří millionů spojil k uctívání Bobla, jest
nyní rád, že nemusí nic činiti, nic myslitl,
k ničemu se odvašovati. Každý může tak pěkně
ruce sepnonti na životě a Beblovyřeči čísti
nebo poslonohati. Co by měl jinak Bebol a

každý vůdoe asi s těmito třemi mllony započíti?.. . Proč se postavil německý proletariát
pod poručnictví Beblovo? Z jaké Jiné příčiny,
neš z nedospělosti a ze slabé vůle! Jakmile
6e Bobel svojí ovatozáří sastkví, klečí nesondný
lid před svým „vládcem“ a čeká, zdaž oyní
hned generální stávku a militarismas nedovolí

««. Bebe! braje stálo mentore, nemůže odlo
žiti německého kantora ... Bylo učco bez
cbarakternějšího než Bsblova svědecké výpověď
při processu pro velesrádu proti Liebknechtovi?
Ta se pokoušel úzkostlivě internacionáloího,
protimilitaristického obžalovaného jako 80u
draha zapříti a docela každé spojenectví s Her
véem (francouzským protimilitaristou) setřásti.
Prusko mělo aprázdniti tomu pozérovi revo
lace, triumfátoroví dělnické strany .. . mini
sterské křeslo — a socialistická strana bývala
by enad jiš r. 1880 tím, čím ao stala dnes,
hlasovacím stádem jdoucím za svým vůdcem...
Beblova po'ítická taktika konečně směřaje
k tomu, nejprve obnivými slovy rozdrážditi a
pak varovati, klidniti, a odvraostí, a ponkazo
vati na příští veliké činy.“ — Některá říšské
listy tvrdí, že ta charakteristika pochází z péra
rozmrzených socialistů, kterým se neomylni
otví spupného rudého vládce přejedlo.

Jak sociální demokraté vyplácejí pod
poru v odborové organisaci, o tom píše
Ostravský Kraj“: „V kamnářské továrně p.

Fr. Neossera, v Klokočově a Příbora „pracoval
dělník Fr. Michoý, kterého soudrazi z téže
továray přioatilí, aby vstoupil do jejich orgá
nisace hlinoděloické. Chtěl-li mezi soadraby
obstáti, musel do červené organisace vatoupiti.
a byl v ní od 1. dabna 1906, až do r. 1908.
Tedy dvě léta. Byl tak šťasten, že směl platiti
po celá dvě léta kašdý týden 46 haléřů pří
spěvků; i měl tedy právo na podporu. Alo
letos onemocněl a ležel 18 týdnů. A za celon
tu d.bu nedostal ani haléře podpory, ani se
žádný soudrob nepřišel naň podívat. Když se
u důvěroígu o podporu blásil, vzkázal ma, že
prý on sám nic noevydělál Kdo ho konečně
v nemoci navštívil, to byl — klerikál; a ten
poznav jeho bída, poskytl mu podporu. Ale
nemoc ta byla přece k něčemu dobrá, ona vy
léčila p. Michného ta, že se z organisace
hlinodělníků pěkně poděkoval.“

Rudí svobodomyslníei. Dne 12. t. m.
v noci k 10. hodině jel 8 povozem po silnici
s Lině aměrem k Podolí Josef Robeš, pekař
z Líšně, rozvážet pečivo. U Havlíčkova mlýnu
vyřítila se tlupa táhooací z Podolí, kdež právě
ge skončilo cvičení „lasaláků“. Křičeli naň jak
zběsilí: „Ty str... podolský, hybaj zpátky“.
A hned s huronským: „obrátít, obrátit“ vy
skočili na vůz. Při bránéní se byly Robašovi
zlomeny prsty na pravé ruce; utrpěl též větší
poranění na hlavě, tak še jest dlouhý Čus
úplně k práci neschopen. Jen s námahou po
dařilo se mu 6 povozem se obrátit a ujet do
Líšně, kdež v Mariánském Údolí lidé očekávali
povedené výletaíky. „Lasaláci“ £ Táboritské
vracející se z Podoli byli na to četnictvem
v Líšni vyšetřování.

Hospodářství v dělnickém domě v Ju
liánově. Brněnská„Budoucnost“ v 30. č. píše :
„Svého času jsme donesli zpráva, kterak 800.
demokraté do krve sbili bývalého soudruha
Štorka, protože přišel na stopa jejich nepooti
vému hospodaření. Nyní se dovídáme, že soudrub
Svoboda přijal následající obnosy :240 K, 110K,
127 K 27 h, 47 K, 100 K, úhrnem tedy 624K
27 b, které, neúčtovav je v koihách, nechal
záhadné zmizet. Dověděv se to posl. soadrah
Svoboda, spínal prý ruce, proč se to neřeklo
dříve, než se to veřejnost dověděla, aby se to
mohlo v tichosti zatušovat.“

Jak přáli svobodu slova. Všeodborové
sdružení kfesť. děloictva pořádalo dne 36. t. m.
schůzi v Jobnicích u Brna. Leč do schůze do
stavili se téš známí radí štváči z Mokré Hory;
přivedli sebou taky administrátora „Rovnosti.“
Pokřikovali stále za řeči referenta A. Čaříka
a nepřestali, i když jejich vůdce dostal slovo,
aby „vyvracel“ vývody referenta. Když mu
bylo na jeho překroucemigy odpovidáno, 800
druzi nechtěli poslóuchat, spostili ještě vétší
kraval. Málem by bylo došlo k řeži, ale naši
účastnící znají dobře surovost soc. demokratů,
proto je raději ignorovali.

Překvapující šetrnost k rudému zlo

ději Soustražnický pomocník Alfréd Berz, předseda radého spolka v Borgsdorfa (v Hannoveru),
ukradl obuvnickéma pomocalkovi Fenaiagroví
31 marek. Soudroh byl zatčen. Týž Bers dle
úřední správy „Burgsdorfer Kreissblatta“ byl
hledán od dřevodělníckého svazu heidelber
ského, poněvadž tam zpronevěřil spolkové pe
nize. Leč svaz neučinil na něho trestní osná»
mení, aby nepřišla ta nemilá záležitost do ve
řejnosti. Leč nedivme se příliš. Vědyťsocialisté
v Německu ebíraji příspěvky ve prospěch ru
dých lapičů ruských. Proč by do krajnosti tedy
stíbali zloděje £ řad vlastních?

Diseiplina víc než vojenská, Socialisté,
naříkající na přílišnou přísnost vojenského
komanda, očínili s některými soudruhy v Rix
dorfa u Berlína krátký pročes. Ve valné hro
madě dne 14. t. m. odhlasováno vyloučení 87
členů. 86 soudruhů vyhoseco pro neúčast pří
volbách zemských nebo pro odevzdání hlasů
ve prospěch mimosocialistických kandidátů.

Vyloučení sopýrazí Jsou větším díem obchod



"niky, kteří se voleb sdrželi, aby si vážně obchod
nepoškodili. Dva sszečí vyhosení proto, že ne
říš v pravý čas. s Kolína do Berlína. Vídi,

fakon disciplipn požedují od svých vlastních
ti, kteří v jiných táborech chtějí viděti samé

-otroetví, pouta a tyranství|
Násilnosti rudých v Kolímě. Před vol

bami do nemoc. pokladny ovšem posedla soc.
-demokraty veliká nervosita a horlivost. Nár.
sociálové po schůzi soc. demokratické nepořá

"dali dn- 19. t. m. v zámec, restaaraci schůzi
vlastní, kterou na komando jim přišlo kazit
asi 80 soc. demokratů. Schůze měla začíti o
10. b.dině ranní. Hned však po 9. hodině ob
sadili zahradu rodí. Když se objevil na za
bradě po 10. bodině nár, sociál Špatný, bned
-byl ineultován; nadáváno též nár. sociálům
vůbec. Socialista Ježek udeřil silně holí docela
ipdifereptního dělníka Kašpara. Nár. sociál Zajíc
povalen, poškrábán, trbány 100 vlasy a vousy;
jeho přítel Pančochář škrcen. Ztýráni zle i jiní
nár. sociálové, tak že projektovaná schůze ne
mobla se konati. Pěkné kultorní protidůvody|
Ti lidé prý vybojují pro každého svoboda!

| Koberce J AN Záclony

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky — Plášťě do doště.
Přikrývky

Nanelové, ze arati velbloudí.

Pokrývky
Da stoly a lůžka.

| Župany v každé volikosti.

Deštníky — — — | Železný nábytek

Zbytky koberců
28 snaóně

enížené ceny.

raného hooda
přijmedo učení
na celé zaopatření —

Jos. Kieslich,
pozlacovačství v Hradci Král.

v bohalém
výběru

Jediný závod toho druhu ma českém
severovýchodě.

Arnošt Dvořák
bandagist

w Hradoi Král., vedlekrajskéhosoudu.

Odporučuje vlsstní výrobu a
sklad veškerých drubů bandáší,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy. suspensoria, pao
čochy a obínadla pro křečové
žily, šněrovačky a přímidla pro
zkřivené páteře.

Správy se vyřizují rychle a
levně.

Poštou zasílá se nesápadně,
stačí udati druh a míru.

Závod založen roku 1883.

Vyznamenán zlatou medailí.

Katechela
nabísí se

v duchovníjako zástupoe 3řúrě
po dobu prázdnin.

Nastoupitimůže ihned. — Dotaty do adm.
toboto lista. otasy

-peo oné
ČEDNÍKA

paLnlSL

přijme

Ltichard Simáček,
knibuř

v Hrade! Králové, Pospíšilova třída, čís. 347.

(
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JOSEFJEŽEK,BradKrál umu

Jan Kryšnín

ambra: nástupce
odborný

závod —

pro MalbU

oken kostelních,
PRAHA-I,

ě. 146 st., Malá Karlova
ul. čis. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
6 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručoje se
ku dodání okem chrá

mových od nejjednoduš
šího až k bohatému ft
guralnímu provedení a

sicei se šelemným
rámy, sítěmi vsasením.

Vetkeré rozpočty,akiznyi odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku defin'tivmí objednávce.

RB“ Nesčetnáveřejná í písemnápochvalnátuanání,<
Založeno roku 1836.

ec,

YaddiMA:»

u
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Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Palmy
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-8 Palmy keřovitě 1—8.
metry vysokékus za ©, metryvytoké kas za-2,

8, J0—1Ď al. B, 4-5 sl.

Dívčí vychovávací

ústav v Slatinanech

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád- ft
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné 1 měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati Vyšší pokrá
čovací kurs český | německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce Industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavěopravujíse roueha
“ bohoslužebná. "

Ústav nalézá se v rozkošné
+ lesnaté krajině. | ::

TTTTTITII
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarmaa franko
a požadují se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic
objednáno.

k
m

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

'ojrepom$3e[Z39061aápu0j

"9061264o[IepeomF381Z

Vídeň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného n wnání.
které jediněkupujtea žádejte!
„MONOPOL,.““

akciová svíčkárna a voskárna v NL. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30.000.

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: JosefJelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť |
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno|
tak líbeznou vůní fialak, že mi činí opravdové |



Doporučujeme
4

U DIU
Prmí český katolický zárod re Vklnl

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

„ t d.2VidCŇ,
VII o., Kaiser

strasse Ó.,vedle La
zaritekébo chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.CC
Ledničky

patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací,silným cínovýmplechemopatřeny,8iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

K Y. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarma a franko. Zástupci na všech místech
hledání.

Ke všem příležitostem

nejlepší lárky

|| W.Sole,
přísežný

soudní znalec a odhadce;
Paramenta.

Jgnáco V. hoškudia 90
(pretokolovanáfra) j

j v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
| | nt P. U Holkndy, hrálo m Výprneátilh) E
Adoporučuje P. 1. veledůstoja. duchovenstva i

Velodůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk,zzáě
Konviktské ul. pastř
olelně na korisinlnáčtel dovolnie

i doporučíti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně praco
vamých kostelních nádob a náčim,

jb: monstrance,kalichy,ciboria,py,
ky,

svícny, kaditelnice, kropen
nádobly a td., vše

= ém slohu církevním, Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jem © ohni slaří a střídří. Na požádání hotové
na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré vý a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Prase k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej
jednoduššího donejatk vostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení, Více usnání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

Navštirenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy Biskupská

Jos. J ožek, knihtiskárna
v HradciKrálové. vHradci Králové.

Žádejte cenniky.

FAOké
p A

: 2.18. ma“ ——

Nejdůstoj. biskap. konsistoří doporučený
umělecký závod

v Hradci Králové

nabízí uctivě avé odborné alužby el patronátním
a vejed. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnov.vání

oltářů, kazatelen
soch, křížových cest atd. dokonale a -lobově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
ehromování uměleckých památek, oltářů a soch
6 ploým sřetelem na původní vloh. Krásné nmé
lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Řítrné ceny a solidnost závodu dosvěd
čojí četná písemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a sasklívání obrazů.
Obchod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a oměleckých výrobků.
FI Závod založen 18901.

Řeoh. úvěmí společnost

Knýlové2 (proti Grandhotelu) u

nárokujevklady4',/, 5%,až 5%.
Záruka K 656.13057,

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 1A až 29. břesna 1007
Jednotou záložen o; revidována.

Uhlí horneslozské la. ve relkém

i malém dodává rychle a výbodaě.

K k
Tedůstojnéma duchovenstru

deporučuje 16 uotivé

3 Jos. Mikulec $
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jeho Bisk, Milos'i)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k zřízení ojtářů,kazatelen, s td.
Křížovénesly a Boží hroby Poea
slola a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně. ©

Speclolní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nablédnatí.

ETEIIKIEIFIIOIOICENEKNŮ

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
tajících zaceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slchu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úpluě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se va požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v 1urdubicích.

ORP*Závod založen r. 1898. "Em

KKXKKKKXKOXX
Služební výkaz

jako příloba k žádosti o
(dle Ord. listu č. 8., str. 83

dostati Jze 1 kos sa 3 bal. — 50 kosů
za l K :

v biskupské knihtiskárně
v Hradel Králové.

KKXOXXKX

ACBDX ČBD KEEDX EBDXCBDX

žJan Horák,Ť
soukenník A

Žv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy X

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso- 8

v zemských. fCetný Í zvlášt l

RČdůst.unšeke vvěi 6pie véob. “

i suze gřesťanskéhoZávoduza i
M

dobuvícen nár působení.

zkoušku. x

Učte, prosím, melou objednávku na

Velolemnélátky na taláry —
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|TéRna splátky baz zvýšení oen!



Předplatné na čtvrt roku 8 k so h
Číslo 92. , nepůlrohu5k —k |

Hambué moderních demokratů.
Žijeme ve znamení ostróho útočení proti

klerikaliemu. Ovšem, zneužívání náboženství
bylo dřív a bade se vyskytova'i dále. Zapc
míná se jen rádo, že často využívají k osob
ním prospěchům náboženských frazí křiklavě
právě ti, kteří svými dulekozornými skly slídí
po klerikalismu výbradně v táboře našem.

Ale je-li spravedlivo skutečný klerika
lismus tepati, není vbodno rovněž důrazně ká
rati hnosné zneužívání idey vlastenecké a rc
formě-sociální? Mnozí pro stromy nevidí les
a dělajíce houževnatě pořádek v táboře jiném,
vechávají vo vlastním domě kopy smetí, Jak
mile některá idea začne vynášeti penize, hned
přichásí plno sobeckých chamtivců, kteří se
dušojí, ře budcu idei slonějti obětavě ze
všech sil.

V posledních třech desítkách let vyná
šelo vlastenectví tislcům vypočítavých brabivců
příjmy víc než slušné. A sazobaní advokáti,
kteří z vlastenecké studánky pili plným douš
kem, dávali rozkazy, jak se mají přiskřipnonti
katolíci, kteří na dobré bydlo patentovaných
vlastenců dobrovolně platili.
„A 00 jest se soc. demokracií? Teď už ne

hrozí žalář, jako v letech sedmdesátých, teď
před radými zástupy „vlastenci“ sekají kom
plimenty až k zemi. Rudé pokladny se plní
krvavými daněmi dělnictva. A tu i inteligenti
postřebli vhodný okamžik k osobnímu kšeftu.
Obratní herci nabarvili se ve vhodný okamšik
n rodo, vyšplhali de po zádech důvěřivých
soudrohů k tučným úřadům, žijí jako barooi.
Svým živitelům odvděčají se patolízalským
pocblebenstvím, aby týž lid, kdy jedná se o
lepší zaopatření vůdců, tím spíše projevil
ochotu. A přitom 8 velikou horlivostí se vy
prašuje kabát tak av. buržoům, aby pozornost
kmánů byla odvrácena od kavalírského života
generálů. Pohlavár dobře placený nevycbází
pa uhci bez rukaviček, má slatý řetěz na ho
dinkách, hotový elegán ze šlechtického salono.
A přitom rospěcuje zášť proti slatu uloženéma
v kostele pro čest a slávu Bofí, farizejsky vy
kládá, jak Kristuschodil „bos“ a teď ti faráři ..1

Žádný rozvážný člověk by pánům nad
soadrubům dobré bydlo novyčítal, kdyby titék
lidé nepoukazovali kousavě na jmění lidí při
činlivých a často velice lídomilných a kdyby
jejich lamento nad bídou dělnictva nebylo fa
rizejsky úmělkované. Ale za nynějších oko!
postí dlužno oavětliti pravou povahu takových
taky-proletářů. V „Čes. Slově“ podána výstižná
fotografie radých blahobytníků, kteří zasedají
v parlamentě jeko zástapci chudého lidu. Pi
satel Jíčí známeniton hostinu jejich v sněmovní
restanraci před vážným hlasováním o 5000 re
kratech. Smálí se, misskali jazyky, eršeli vtipy
jako po nějakém vítězství. Pisatel pokračuje:
„Před volební reformou chodili soudrosi bez
manšet, po venkovsku „pašíti“, měli lidové způ
soby. Ale teď měli byste je vidět! Samý frak,
bílé manšoty a náprsenky, skřipce se šňůrami,
napálené vlasy; spousty voňavek! Soakap ve
fraku, Němec ve fraku, Prokeš ve frako, Aust
ve fraku, Jaroš ve freku — jiné kabéty aš ae
nenosí. Remeš a Klička d.li si je uš šít. Pro
směnu nosí vlétě Némec lehký mohérový sako
kubát, jaký nosí majitelé velkýchrem. Soudrab
Němec myslí asi, že je také majitelem —
100.000 nevědomců. A to všecko še nejsou
žádné následky všeobechého a rovného práva
hlasovacího? A což teprve milostpaalčky —
sondrošky! Teď je to v modě, aby se jednoho
krásného dne podívaly do Vídaě za panem
manželem milostpánem .. . To se rozumí, že

Vídni nelse chodit s nějakým kloboukém,
8 „terýin se chodí na Kladně nebo v Ostravě,

milostpaní poslancová musí se representovat.A soadružkr-milostpáničky to doredon| Ráno
doprovodí svého pana manžela do parlamentu,

O
úladóe © „práci“ nerašily, zajdou do blízké
kaváray Planerovy a tam vydrší až do podvo
čera. Pánisoudrezi přijdoua jdoupakse svými

V Hradei Králové, dne 7. srpna 1908.

milostpaničkami trochu na procházku, načež se
odebéřou buď do Benátek nebo do Colossea
nebo podobné zábavní místnosti“

Kdyby jen polovice tobo všeho byla prav
divá, jiš to by stačilo k poznání, jak radí pc
slanci „ve dne v noci se rmoutí nad obohým
postavením vyděděncův.“

A teď obratme zrak k jednoma muži,
který vlastně byl dle terminologie rudých
buržoa. Míníme známého mecenáš: Hlárka.
Spořil úzkostlivě, aby mohl dáti národa místo
pěkných a laciných slov veliká dary. A sám žil
tak prostě, tak jednoduše, že pro svoji osobu
: potřeboval daleko méně než ru2ý dělník. Při
rovnejme tohoto muže k lidem, kteří se neo
stýchají kavalírsky žíti z velikých daní děl
niotva, z takových daní, jaké na pracujících
lidech ani sultán nevymáhá.

Soudrazi koupili si v Praze knížecí pa
lác, za nějž smluvili se zaplatit přes million
koran. Nenazvali bo děloickým, ale opatrněji
„lidovým.“ Oo ten skotečnýproletář totiž tam
často bloudit nebude. O velkorestauraci v něm
postaráno nejlépe. Obědy po 1 K, večeře v hoj
ném výběro, čepuje se plzeňský prazdroj a ba
vorský „r.gont“, zahrada elektricky večer osvě
tlena, pro dobu letní projektovány zahradní
koncerty. Po čem touží srdce víc? Toto zaří
sení ovšem samo sebou není žádným přestup
kem. Podobně to mají zřízeno i korporace jiné.
Leč na knížecí palác mosí platiti horlivě tisíce
a tisíce soadruhů, kteří se sotva dosyta chleba
najedí a — kteří sotva jednou v roce tmobou
ten dům navštíviti. Pohlaváři, kteří všude hlá
sají naprostou rovnost, koopili palác, aby se
jim žilo ještě pohodlněji než dříve, ačkoli již
předtím žili vůči svým poddaným bodně „ue
rovně“, beronce se sebraných dělnických peněz
netoliko větší příjmy než soudrazi nižší dů
stojnosti, ale docela více, než za velikoa práci
dostává mnohý „buržoa“. A tak vidíme, jak
„vyděděnci“. zcela dle měšťáckébo vzcru mají
pohodlný palác. Ale tu jest rozdíl ten, že mé
Štáci na ulicích, ve schůzích a novinách, zkrátka
všade nevykřikují svoji „vyděděnost“, nehlásají
naprostou majetkovoa r.vnost, neroní tak veliké
slzy žalu nad proletariátem — aby za zvláštní
dělnickou daĎ žili kavalírsky. Teď by rozhodně
soc. demokracie měla přestati e výtkami0 pa
lácích hraběcích, biskupských +td. Ale ona bude
plísnit jiné občany dál.
-A teď obratme list. V Žamberkužije bar.

Oskar Parisch, který dosud na žádné schůzi
ee neprodukoval po způsobu 8oc. demokratů
s horoucí láskou k dělnickému lidu. A věru
by ztržil lacino hodně pochvaly, kdyby s ob
ratnou vyškoleností deklamoval s radým zbar
vením žal nad trodným postavením dělnictva.
On však místo toho jednodaše dal přes300.000

k účelům nadačním. Zřídil prosirotčinec v
mberko dům nákladem 60.000 K a věnoval

k účelům téhož ústavu 188.000K. „Kateřínsko
čpitáloímu nadání“ v Žamberka, založenému
Johnem baronem Parishem, dul obos 26.000 K,
jehož výnos má aloažiti při lepšení obovanců;
dále věnoval ke zřízení nadace pro dělníky k
prácí nespůsobilé na panství šambereckém a
v Brandýse n. Orl. obnos 50.000 K. Tak 80 za
choval k českéma děloictvu „barfoa“ národ
nosti jiné. Ovšem že soudrasi, odchovaní Štva
vým tiskem, badou na něho hleděti dále jako
D8 „Yyssavače dělnictva“, který od rána do ve
čera se baví jen přemýšlením, jak by z potu
dělnického býřil. „Právo lidu“ rozbodoč ovým

stoupencůmAo Jaki ten „baršoa“másrdcek děloíkům. Vždyť i o nesapomenutelném bi
skopu Brynychovi, který dobročinností proka
zovanou pracajícím třídám se vyčerpával, na
pěto po jeho smrti „Právolida“, še byl „ne
přítelem dělniotva.“ Tak!

Skuteční buržoové a vyssavači dělnictva
Jsou ovšem chytřejší. Isrselský millionář pod
strčil rudéma Štábu několik desítek nebo ne

patrnýmkaždořočnímp markýrujesocialista. A „soudrah“těší 00 slávě,detě
dělnlotva. Radý dídovský milionář neniusí s0

|

kapitalisté netoliko málod tili, ale

Inserty se počítají levuě.
Odmovavycházív pdíck v poledne. Ročník XIV.

že docela zaujímali čelná místa v radé orga
nisaci — zvláště v Německu.

Do lidu vtloukají se před-adky zrovna kc=
mické. „Všichni lidé mají si býti rovni.“ Dobrá,
Pak však socialista nemá se chovati k řádnéma
měšťanu jako k psanci, nemá pošklobkem a
otrokářským karabáčem stihati živnostníky,
kteří často hůře zápasí s existencí než dělník,
Nemá s krajním pohrdáním pohlíšeti i na do
bročinné kněze a šlechtice, kteří dělají dobrých
skatků více, než dělník, jenž výdělek probije,
aniž by se staral, co jeho rodina bude jísti.
Kněz, šlechtic, úředník narodí se 8 tukovou
krví jako dělník. Člověk, chtějící prováděti
Špatnosti, nalezne příležitosti dost v uniformě
i v blaze aěloické. Naopak lidé srdce šlechet
ného jsou ve všech stavech též. Leč socialista
jest vychován tak, že v nedělníku spatřoje
tvora naprosto zvláštního, který se již se Špat
ností v krvi narodil. A při tom nepozoroje,
jak v řadách samého radého dělnictva 8e roz
tahoje byrokratisma3 pod jiným titalem a še
to, co vytýká rudý tábor jiným, často v jiné
pouze formě bují v řadách radých.

Vyděděnci! Vždyť teď nemá ve státé ve
skutečnosti žádná strana takovou moc jako
strana radá, podpírána zla:ými sloapy židovaké
interoacionály. Ta terrorisaje každého, nadává
bez příterře vysokým úředníkům. A teď ai
představme, co by se stalo, kdyby takový Ú
ředník někdy stejně oplatil | Celé plaky by bysy
zalarmovány proti „topiteli děloého lida“,

Dopis z Prahy,
Dělání dluhů do sásoby. V paměti čtenářů.

našeho listu utkvéla zajisté kritika, kterou
jsme po zásluze odsoudili v červencové schůsi
sboru obecních starších učiněný návrh na zří
zení zvláštaího foadu pro potřeby Velké Prahy,
k němuž jako základ mělo sloužiti deset mi
lionů korun, opatřených na úvěr. Neuplynal
ani měsíc a sbora předložen návrh aový, ne
méně povášlivý u dalekosáhlý, oa zakoapení.
velkostatku „Ovence“ v Babenči za pouhý pa
katýlek 5,074.083 koran — —| Překvapení
z tohoto návrha bylo tím větší, še nebyl ani
zazuamenén na hlavním programa, nýbrž podán
jako zcela bezvýznamný a neviňoučký návrh
v poubém dodatka. Již tato okolnost, aměřa
jicí k tomu, aby schválení návrbu bylo vůbec
propašováno v době, kdy sbor obecních starších
nebývá ani kompetentní, dává poměrů zna
lým na radnici Staroměstské jasně na jevo,
čí prsty v tomto díle hrály, a kdo má vlastní
zájem na tom, aby Praha zakoupila za pát
milionů drahých pozemků, a sice ještě v mí
stech, kam 8e neroašíří avi za půl století. Návrh
vsbadil proto vším právem nejen veliké pře
kvapení, nýbrž přímo úžas, sejména mesi
členy odražení strany národní, staročeské,
s nichž mnozí celou akci sáhy prohlédli a také
ji do patřičného světla postavili.

V době, kdy Praha získala sa desot mi
lionů pozemků fortifikačních, kdy v majetko.
svém má rozsáhlé pozemky na Letné, kde ještě
nebyloani motykoasakopaato,ačjiš uplynulo
mnoho let od té doby, co byly získány « „oká
mžitémo sastavení“, v době, kdy není dokon
čena kanalisace, není opatřena voda pitná,kdy
mnoao jiných úkolů čeká rosřešení, dělatipěti
milionový dloh k vůli získání posemků v Ba
benči, jest prostě neslýchanou troafalostí.
-© Takovými okotky páni špatným fnanoím
obce pražské na aohy nepomohou.
- © Aniž obceme sěkoma sahati do svědomí,
můžeme s plným přesvědčením prohlásiti, že
sa oslos akcí skrývají se nějaké prsty, které

chtějí loviti pro sobe. Mužná, že se někomaopětně zachtěloletního pobyta na velkostatku
d la Litteogrůu, o nímě má Praha tak noslý
obasou smůlu, možná, že výhodnou tu koupi

chtěl Praze sprostředkoťati snámý již, předákmladočeský s akcemi-v-pozemcích, jenž svého
času s neobyčejnou virtaositoa sprostředkoval

kospl posemků pro první p ý měšťnsský



pivovar v Holešovicích — — To jsou však
všechno domněnky, skutečnost nás přesvědčí,

kdo že byl tím slým duchem sarosty deKarla Groše, jenž ci, dávaje se zcela ovládati,
tak úžasně nevstále čkodí, še na své porkmi

orurání bude míti asi vzpomínky různéhodruhou.
Za jebo starostování dělaly se dluby na

Staroměstské radnici s neslýchanon dotud lehko
myslností, že nejen vnuci, nýbrž i pravnuci
pravooků nynějších současníků budou míti co

SY aby následkům nynějšího hospodářstvíčelili |

Zlatá slovanská Praha. Při posledních po
radách zástupců elovanských národů v Praze
bylo velmi mooho mloveno se strany zástupců
obce pražské, najmě jejího starosty, o „slaté,
slovanské Praze“. Rádi slyšíme slova tak hrda
a nadšená a rádi bychom byli, kdyby ve všem
sbodovala se olova ta se skotečností. Tomu
však tak není. Jak nu radnici Staroměstské,
tak při velkých banketech na Žofině hlásal
starosta dr. Groš i jeho náměstkové „slovan
etví zlató Prahy“. Leč jak toto slovanství za
dnešních dob dopadá? Není paskvilem tohoto
elovanství, když velkou kanalisační akci v Praze
vede a řídí Němec Lindley, není dále smutoou
skutečností, když ústřední topení v novém re
presentačním domě o Prašné brány v Praze
sařizuje Ně.ec Ritecbel z Berlína, a když ko
nečně přese všechny protesty odborníků čes
kých a poplatnictva pro.žského provádí se
v Prase milionový vodovod podle projekta
NěmceThiema z Lipska?

Takto se presentoje slovanství zlaté Prahy
záslabou representantů občanstva pražského
na Staroměstskéradnici!
"| Množství jiných věcí přitom opomíjíme —

Takovýmto způsobem nemůže se přece
žádné velké slovanské město avým slovanstvím
honositi. Ti, jichž záslahou výsnam slovanství
v Praze poklesl, měli by se poohlédnonti, kde
jsou toho příčiny, bíti se v prsa, přiznati chybu
a jíti stranono. Dokud ti na rozhodojících mí
stech, kdož mají býti vzorem občanských ctností,
starají ve výhradně o sebe, o Bvéznámé a pro
teženty a nikoli o obecné, svěřené jim blaho,
neobrátí a nenablédnou svoje cbyby, nebade
lépe. Stejně nebude to se slovanetvím v Praze
lepší, dokud nebodou na Staroměsteké radnici

ti vyjseněnéo elovanstvupojmy|

Kdojestpovolánrepresentovatiobecprašskou?
Slavnostní první plavbanové parolodi rakou=
ského Lloydu v Terstu dála ce za účasti sta
rosty dra Groše, prvního náměstka dra Štycha
a městských radů dra Černohorského a dra
Šapicha. Mimo to byl přítomen z presidia ještě
magistrátní rada O. Borůvka. V krozích členů
sboru obecních starších trpce bylo pociťováno,
že na radnici Staroměstské není doposud určí
tého systému při tak zvaném zastupování obce
prašské, ježto jdou obyčejně representovat
Prahu páni ze sboru, kteří jsou důvěrnými
přáteli členů pregidia. Stalo se tak při návště
vách v Paříži, Londýně a nejnověji v Terstu,
kam novyslán ani člen sboru obecních starších,
jenž zná výborně slovinsky, ani draubý, jenž
zná velmi dobře vlašsky, Presidium samo sta
novilo, kdo smí jeti a kdo nikoli, aniž se. ze
ptalo, kdo by byl jeti chtěl. A přece bylo ně
kolik obecních starších, kteří by byli velice
rádi se zúčastnili první plavby „Pragy“ a to
ua své útraty. Nad míru překvapuje, proč nová
loď nebyla přece nazvána „Praha“, ježto „Praga“
sove se předměstí varšavské, Jest nezbytnon
nutností, aby byl určen klíč, dle něhož zá
stopci obce prašské bodou zastupovati a re
presentovati, střídajíce se, aby bylo bez růz
ných mrzatostí, rozluděnosti a kyselosti. Kuždý
přece pablédae, že nemohou stále jezditi tytéž
osoby, jako s malými výminkami vešlo do
svyku.

Stejně tak každý musí nablédnouti, že
nemohou býti vysflání z+ radu městskou ne
odborníci, když jde o věciodborné, které mají
býti sa hranicemi shlédouty. Nelzetedy, aby
— budiž prominato jmenování zaměstnání nebo
řemosel, jež jest věcí podružnou, má však na
značiti zvrácenost dosavadního neprozíravého
systému— jezdili shlíeti za hranice pokrok
v elektrické dopravě kloboučníci, mlynáři nebo
oládkové, pokrok pak v chudinstrí magistří
farmacie, tesaři a stavitelé — — Jeou, jako
ve všem, také ovšem výminky, 8 to posoru
hodné, nelse však vědy předpokládati, še vý
minky ty by mobly sloužiti za podklad něja
kým pravidlům. Bozúčelnost jesdění a cesto
vání některých pánů stale se skorem jiš pří
tlovečnoa a mosí býti po zásluse
edsonsena. Jako Staroměstská radnice není
doménou několika členů presidia, tak není re

členům sboru, lsteří dossnívají se, še. mají
ls komu plné oprávnění. “
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Obrana.
PříiMHěsllný , Na nevědomost a

počlivězpracovaný fanatismus svých přívrženců
dovedoalisty agrárnickéa socialistickéhtešiti

Por jen příliš křiklavě. Krajní vykořistěníorance | To jest jejich předním heslem. „Cep“
nestyděl se dne 31. července napsati o katoli
ekých poslanofch: „Ani nejpilnější etopovatel
politických událostí nemůže a nedovede vy
pátrati sebe nepatrnější zálešitost, v níž by se
čeští klerikálové byli přízaivě uplatnili. Vnesli
oni na ří:skou rada jedinou novou myšlenku?
Znamenají oni vůbec něco na říšské radě? Ni
koliv! Jsou pátým kolem u vozu, k ničema se
nehodícím a úplně besvýznamným.“ — Tekl
Co by vlastně zaslohoval podvodník, který kupí
tak nestydatě lež na lež? Anebo psal ten článok
ignorant, jemuž jest práce na říšské radě špa
nějskou vesnicí? Prý byli naši poslanci pátým
kolem u vosu. To snad má býti komplimentem
zato, že katol. posl. přes sorové nájezdy zeleného
tisku v zájmu národní solidarity adržovali mi
nisterské křeslo Práškovo, Kde dřímali agrár
nici, když katolický poslanec Šilinger podal
památaou resolnci proti vládě uherské, vysý=
vaje naši vládu, aby v Ubrách zakročila proti
nelidskému nakládání se Slováky? Návrh ten
udržoval sněmovnu dloubo u velikém rozracha.
A teď ten veliký počet znamenitě promyšle
ných řečí, dlouhá řada Jidamilných návrhů,
hájení vídeňských Čechů, návrhy na sociální
relormy, podepřené tak pádnými důvody, že
se musili agrárníci mnoho od nich přiučovati.
A přitom všem neúnavoé pochůsky po kraji
nách, v nichž úroda utrpěla atd! Agrárníci
poměrně k svéma počtu vykonali sotva třetina:
té práce, co katolíci. Zatím co Prášek šampa
Disoval 8 židovsko-německými žuroalisty, pře
mýšleli našinci o výhodách pro starší vojáky,
o podpoře meliorací a j. v. Agrární poslanci
však cbodili „pomáhat venkovskéma tida“ tím,
že navštěvovali a schvalovali schůze, na nichž
útočili volní myslitelé a socialisté proti kato
lickému lida. A když se jednalo o starobní
pojištění, tu s 28 poslunců scháselo
jich ve směmovněplných třiadvacet. Agrární denník
napsal, že scházeli „někteří“, a zatím jich schá
zela valná většina. To je horlivost! A v takový
kritický den, kdy soc. demokraté chtěli vy
notiti na vládě prohlášení, že pojištění bude
uskutečněno jen pro průmyslová dělnictvo a
nikoli zároveň pro malorolníky! Oo platila
celá stkvělá řeč Šrámkova, která se i agrár
níkům líbila, když po ní zůstali agrárníci za
pecí? Vždyť ostatně sám „Plzeňský Kraj“ proto
v roztrpčení napsal o svých: „Tomuto šlen
driána by měla býti učiněna rásná přítrž a
voličstvo by mělo bezohledně vyříditi tuto zá
ležitost s každým tím poslancem, který nemá
uni tolik svědomí, aby v parlementě seděl.
K vůli titulu jsme pány uevolili a jsou-li po
hodlní, ať se zřeknou mandátů, aby se uvol
nilo místo lidem svědomitým a pracovitým.“
Jaká jest u agrárníků poslanecká horlivost, to
patrav ostatné mimo jiné též ze zprávy „Ven
kovana“, který napsal, že při poslední řečí
agrárotho poslance Vojty byl ze samých naších

agr. poalnoců přítomen jako poslachač pouzejediný.
A teď se odváží podváděti „Uep“ čtenář

stvo nestoudným tvrzením, že se našinci ne
uplatnili v „sebe nepatrnější záložitosti“, že
byli „pátým kolem u vozu.“

K „Cepu“ důstojně se řadí „Rovnost“,
která zase napsala: „Klerikálové na říšské
radě zrazovali soustavně(!) zájmy moravského
pracujícího lidu.“ — Iou, radým čtenářům lze
předložiti ke čtení a k věření všecko, co má
protikatolickou značku. Fanatik se netále roz
umu, ba ani nejvýmluvnějších fakt.

Podivný let Volné myšlenky. Dá to
ještě velmi mnoho přemýšlení, než vzducholoď
se dá pohodlně a lehce říditi. Leč ještě více
vody uplyne, než svobodný let Volné myšlenky
bude regolován řádně důsledností a logikou.
Volní myslitelé prohlásili, že se má všecko
s domácnosti odstraniti, co připomíná dětem
ničení životů a majetka. Prý i kříž má býti
se etěny eňat, protoše pohled na Ukřižovaného
prý mládež zesnrovuje. Víme ovšem, proč
právě ten kříž píchá tolik do očí židy, kteří
volné myslitele vedou. Leč veliká „humanitní
zásada“ nijak nepřekážela volným myslitelům,
aby ze sjesdu pražského šli se poklonit veli
kéma bojovníkovi Žižkovi, který dle Palackého
byl fanatikem, jenž „pro zákon Boží plenil a
vraždil ty, kteří dle něbo živi nebyli“

A tak 8e pokračuje dále. Lidé, kteří fa
risojsky projevojí hrůzn nad vyobrazením ni
čení života s majetku, hovoří s chutí o mu
čení lidí, předvádějí svým poslochačům před
oči obrásky nejkrvavější. Pan dr. Bartošek
zajel si do Lomnice, kde líčil hrůzy inkvisice
katolické. Že ty „hrůsy“ akazováné vdryáě
úlokých panoramatech a tepán
našich protivníků jsou valnou většinou Švio
dlřčskými vymyšleninamifanatiků protikato
lidkých, to dokázali pemi blstorikové proto
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etantští na základě původních pramenů. O tom
se p. dr. Bartošek nezmínil a také neřekl, žo
hrůzy iokvisice kalvíoské, lotherské a husitské
byly daleko horší, neš jaké se dokázaly inkvi

sici vlády španělské. Našimčt odporučojeme k důkladnému pročtemí věříteprolny
Nený spis dra Samsoura „Inkťisice olrkevní“,
který vyšel v „Čas. Úvabách“ v Hradci Král.
V něm pádnými fakty jest dokázáno, jak mrss
čili české mosky osvětáři, kteří líčíli v krvá
oloh a naschůzích nejhorší muka inkvisiční,
kterých nestávalo.

Zásadou „Volné myšlenky“ tedy jest: Od
straňte z domu kříš, odstraňte všecko, co by
1řipomínalo krutost nepřátel katolictva, zato
však si pochutnejte dle libosti na krvavém lí
čení utrpení kaofřakého!

Pokrokářský abselutism. Jest po
třeba řádů demokratických, má do osudů svých
zasahovati radikálně lid sám? I nikoli; aspoň
tomu nasvědčuje jednání masarykovců na našem
volebním okrese čím dále více. Lid docela
nesmí ani promlavití na říšské radě zástupcem,
jakého by si přál. Muž vyšplhavěí se po zá
dech voličatva k hodnosti poslanecké stal se
uajednou abeolutistou. „Abych se vzdal man
dátu, na to si ještě dloubo počkátel“ boukl
dr. Drtina vstříc voličetvu kosteleckémuo,jsa
obklopen kamarillou horlivě sehnanou z nej
různějších i hodně vzdálených obcí. „Mandátu
se nevzdám, byť by i voličetvo chtělo“, pro
hlásil v hustém kraho lidí sehnaných ze vzdá
lených míst na sobůzi v Třebechovicích. Zkrátka
voličstvu má býti ošetřeno všecko přemýšlení,

nač by volilo nového zástupce? Vždyť na to
není vlastně ani vyspělé, potřebuje poročníka.
V Kostelci n. Orl. řekl dr. Drtina, jak jest lid
český politicky nenvědomělý, nezralý a nevy
spělý. Snad si vspomněl na to, jak se dal celý
zástup toho lidu od židů povzbaditi, by volil
masarykovce. A jestliže jest ten lid tolik ne
uvědomělý a nevyspělý, náleží mu, pane dre
Drtino, vůbec právo vojiti poslance? To ano
— ale jen aby zvolil dra Drtinu. Zato však
lidu není dovoleno říci: „Mytě za svého zá
stupce nepovažujeme, nechceme, abys mluvil
ve jména našem.“ Ale de. Drtina bude hráti
roli zástupce nesprávně dále, ve skutečnosti
na účet loňské důvěry povládne absolutně dle
vlastní libosti. „Abych se vzdal mandáta, oa to
si ještě dloubo počkáte!“ Takhle mluví milo
stivá vrchnost, tak jednali ueurpátoři a zpyl

zati, že jeho strana jest lidová v pravém slova
smyslu « že na dalším zlidovění nynějších po
měrů jí apřímně záleží, najednou k vůli zá
chraně svojí osoby ukázal se jako autokrat.
Vší mocí se v, hýbá nejlidovějšímo řešení svého
spora, totiž podrobení se nové volbě.

Zlaté Hradecko! Tak zajásal „Čes“,
notě se do radosti nad uměle a pracně sehna
nými projevy souhlasu s Drtinou. Podkuřaje
dra Drtinovi jako polobohovi; ač dříve tepal
malou avědomělost voličstva zdejšího okresu,
nazývá jej nyní zlatým. Zkrátka — jak se hodí
do krámu. Ale ty hymny na dra Drtina na
posledy se musí i židům znechotiti. Jednou
„Čas“ napsal: „Professor Drtio promlovil řeč,
jiš možno nazvati nejlepší, jaká kdy v Čechách
byla proslovena.“ Tedy vyniká i nad Masary
ka? Pozor, ať žárlivý Masaryk nespostí filipi
ka! Později sas „Čas“ napesl: „Lze-li okašdé
řeči Drtinově říci, že je výborná, možno ko
steleckou nazvati přímo skvěloa. Dojem řeči

ori také obrovský, v pravdě úchvatný (ll) a poslachačstvo vkotka bylo unášeno (l) přímými,
poctivými a upřímnými (no nol) jeho důvody.
A „Čas“ jásal nad vzrůstem (!) pokrokové stra
ny. A od repetice pssl dne 2. t. m.: „Vyjasnilo
se, sblížilo se voličetvo a ze mnohých Šavlů
stali se pravověrní Pavlové... Posice naše jsou
pevnější a silnější než dříve.“ Nejsou-li slova
„Času“ nestydatým balemucením, pak má sám
nalehati v plné důvěře na praktickou zkoušku
a poradit, aby se da) dr. Drtina svoliti zoovu.
Je-li pravdou tvrzení „Čaen“, pak rozhodně
Drtina bude zvolen spíš než loni. Jak „Čas“
veřejnost podvádí, patrno z jeho podřeknutí,
které uveřejnil hned den na to. Napsal v pří
čině Dobrašky: „Drtinovi tam z jeho 71 mnoho
nebylo“ — Tedy rozhodně nepřibylo — dle
saméhový. Invného ovědeotvímasarykovského
denníku.

Ať se realistický úboř sebe více kroutí
rákosím svých sofamat, faktum jest, že Wolfův
návrh dál se z příčin politických a nikoli kul
torních. To jest zoela jasno jak Čechům tak
Němcům. Mělo-li we resolací prospěti umění
českému, měla v ní býti aspoň zmínka o fak
tickém rozdělení akademie. Mělo-li se pomoci
odhlasováním Wolfovy resolace české věci,
psk nebylo potřebí, aby Masaryk s Drtinou

dávali později návrb vý Svým návrhem dokázali, co mělo resoluet Wolfovupředcházoti a
co skrátka pánové před Wolfom zanedbali. A
Němciayníse odvděčají nái.nickými řečmi

českým právům, německé listy pr! č dlesování resoluce za vítýzatví neolonální, Wolf



sám v Děčíně prohlásil, že slib vládní ozřízení
německé akademie jest ústupkem sa odvolání
obstrakčních pilných návrhů německých.

Ale masarykovský tisk stojí na svém, žo
provedli jeho poslanci čin výborný. A když
jest osvědčen z hotové logické tarentelly,
chová se nezbedně a aspoň 80 vyšklebuje, že 8a
soky Drtinovými souhlasí také katolíci.

Tážeme se: tak uzrála politická vyspělost,
že rozvážní lidé mají hoditi pověrečné všecky
argomenty rozumové přes palabu, jakmile 80
jim řekne, te a rozomoými náhledy soahiasí
také český katolík? Tedy výsledek masarykov
ského uvažování jest tento: Kdo souhlasí 8 ve
likým protičeským fanatikem i tenkrát, když
týž navrboje čistě německou akademii, jest
dobrým a rozomným vlastencem. Kdo by však
8e odvážil někdy třeba i z důvodů vlastecec
kých soohlasiti s českým katolíkem, jest buďto
člověkem směšným nebo bezcharskterním. —
Příště může Wolf kandidovati třebas za Hra
decko. Jakmile se proti tomu katolíci ozvou,
„v zájmu vlasti“ badou ho pokrokáři proti
„klerikální blíze“ podporovati.

Politický přehled.
Ve Vídní zatím ticho, vlivaf političtí či

nitelé hoví si oa prázdninách. Ale Němci v Če
chách projevují dále, že vše musí tančit dle
jejich přání. Svou Národní radu chtějí povýšit
na jakoosi filiálku německého ministra krajana,
odkadž by ge do Vídně poroučelo, co se má na
prospěch Němců a na pokoření Čechů státi.
Jedná se jim zvláště o to, aby tato reorgani
sovaná Národní rada bděla pilně nad obsazo
váním úřednických míst v Čechách a vší mocí
pracovala k úplnému národnostnímu rozdělení
všech centrálních úřadů. Němci už nemohou se
dočkati vyplnění svých přání. Proto štve se
také pilně proti Čechům v uzavřeném území
jako v Ústí n. L., kde po demonstracích proti
Čechům neustávají bonřiti tamní německé ča
aopisy, takže musely býti i zabaveny. Po Ústí
začaly rozsáhlé Štvanice v Teplicích. Čech nesmí
se tu pomalu ani na ulici ukázati, ani nablas
česky promloviti. Místo co by měli býti saroví
štváči němečtí pozavíráni, zavírají se bezdů
vodně Češi. Pan ministr Prášek má tu vítanou
příležitost, aby ukázal, co jest jebo povinností.
Baďto zjedná vláda patřičný klid, nestane-li se
tak i pro badoucnost, měl by z toho ministr
Prášek vyvoditi důsledky.— Štváčský Wolf na
schůzi v Děčíně rozhóvořil se také o slibech
bar. Becka Němcům. Pro případ odchodu ge
neráloího ředitele pošt má na jeho místo na
stoupiti zase Němec. A na české sever. dráze
nebude prý v žádném německém místě jmeno
ván český úředník a též řízení dráhy zůstane
prý v čistě německých rukoo. To že bychom
puk měli ministra krajana? — O mandát po
ministra Peschkovi va Lanškrounsku rozviřuje
se už nyní pomalu tuhý boj mezi křesťanským
sociálem (farářem Janischem z Limberka a
agrárníkem Bernkopfem.

Dolnorakonský sněm jest rozpaštěn ana
řízeny volby nové, které badou provedeny v
října dle nového volebního řáda. Novému sně
mu přidána všeobecná kurie a mimo to uzáko
něna volební povinnost, při Čemě rozmaoženy
mandáty ze 78 na 127, ve Vídni samé z 22 na
48, a jako podmínka pro oprávněnost k volbě
ustanovena tříletá usedlost.

V Uhrách cbystá se vláda oa podzim k
volební opravě po maďarsku, snažíc se dříve
ziskati odpůrcese strany nemaďarských národ
ností. Při tom však bouří dál proti nim. —
Srbekým patriarchou pro Uhry zvolen biskup
Zmejanovič, kdežto kandidát uherské vlády
arcibiskap Bogdanovič uedostal ani jediného
blasu. A přeseto vláda uherská usnesla se ne
doporučit císaři volbu tuto k potvrzení.

Císař německý Vilém pastil se také na
cesty. Cesty anglického krále Eduarda a nyní
zase presidenta francouzského po dvorech pa
novnických rozrašují německou panovačnost a
proto sám Vilém dal se na cesty, aby si přá
telství mocných upoutal; nejdříve zavítal na
královský dvůr čvédeký. Pak prý 8e Němci
nebojí nikoho kromě Boha ...

Viegneuxu a Villenenve, která si vyžádala na
straně dělnictva i vojska četných obětí, mrtvých
i raněných, částečně skončena a práce započata.
Socialisticko-zednářské vláda ukázale, jak jest
sooiál. humanní.

Sultán dal stce národu ústavu, přísahal
oa ni a s ním i vojsko, objevil se veřejně v Ca
řihradě, promlavil i k lidu, což jest téměř di
vem, ale utišení přes všechno ajišťování nene
stalo. Velká část důstojníků a Mladoturků není
dosud uspokojana, požaduje so ještě více. Při
tom 80 macedonské tlapy dobrovolně rozohá
zejí. Na povrh vystupuje i hnutí šen, žádající
rovnoprávnost žen s muži.

Studentské spolky na vyšších ačilištich
v Rusku, které jeou pařeništěm anarchismu a
tivlň podvratnéch, jion ziřázány.
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Z činnosti katol. spolků.

Z Čáslavě. Křestansko-sociální spolek pro
Čáslav a okolí pořádati bude 27. září t. r. slav

císaře a krále Františka Josefa I.v útulné zahradní
restauraci v pravovárečenských Lázních. Přizvání
budou vybraní slavnostní řečníci, po jejichž řečech
bude koncert spojený 8 boffetem, poštou, panopti
kem a jinými attrakcemi. Večer pak v dekorova
ném sále taneční vínek ©Doufáme, že slavnost ta
stane se dostaveníčkem nejen katoliků z Čáslavě,
ale i ze širého okolí. Slavnostní výbor práce již
započal a v brzku zaslány budou již úplné pro
gramy sl. katolickým jednotám a organisacím. Na
shledanou! — V neděli 30. srpoa půčastní se ka
tolický spolek sjezdu českých katolíků v Praze.
Přihlášeno jest již dosti členů a další přihlášky
přijímá předseda apolka p. Fr. Musil, natěrač a
lakýrník v Čáslavi,na Karlově náměsí vedle lé
karuy. Pojede se se spolkovýmpraporem.— Před
náška konaná v neděli dno 26. července těšila Be
četné návštěvě a pilné pozornosti. Spolková míst
nost „a Modré hvézdy“ byla účastalky přeplněna.
Řečník p. J. Astr zKrál. Hrad:e uvedl důležitost
Věeodborového sdružování, výhody, jichž se účast
níkům dostává, a vybízel, aby členové katolických
spolků nejen sami horlivě přistupovali, ale aby i
kušdý z nich stal se agitátorem této výborné a
neriosní akce. Po řeči p. Astra setrvali členové v
milé a příjemnézáb. vě.

%,* + ' w'vws

+" Nejnovější *

SepsaČNÍ DOGŮOŮ
který s báječným úspěchem hrán je
nyní na „Jubilejní výstavě v Prase“,

má na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství.
aotikvariát, závod hadební

v Hradoi Ecrálové.
Zal. r. 1808.

Zprávy místní a z kraje.
Nejdůst. p. bískap Dr. Jos. Doubra

va vrátí se v neděli due 9. t. m. do Hradce
Králové, aby sáčastnil se posv. kočš. exercicií, a
zdrží se zde du 20. t m.

Zprávy dlecésní. V
Frant. č. konsist. „ b. vikář a děkan
na odpoč. v Kuklenách, jmenován | skutečným
konslst. radou a sasessorem; p. Jan Laštovička,
vik. sekretář, děk. na odpoč. v Chotěboři, b. no
tářem; p. Jos. Tichý, far. Lipoltický na odpoč.,
obdršel Exposit. canoo.; p. Fraat. Hrubý a p.
Jindřich Fiala, vikaristé kathedr. cbrámu, obdrželi
Ordinariátol pochvalu. Ustanovení jsou: p. Alf.
Hortek, kaplsu v Polné, za faráře do Pohledu;

, Bd.. Nenmasn, farář v Rohozaě, ta farářa ve
br. Ji; p. Petr Zavřel, administrátor, za faráře
v Bár.waldu; p. Jou. Mejsnar, farář v Záboř', za

menáni jsou: p.

faráře v Oírkvici; p. Otok. Fiala, farář. v Heřma
nicích, za faráře do Rudoltic; p. Aut. Klenka, fa
rář v Častolovicích, obdržel dimlssi na děkanství
v Zásmukách, pr.šské arcidiecése; p. Fr. Kračmar,
koop. v Kunštatě, za adminietr. do Nebeské Rybné;
p. Jos. Imlauf, kovp. v Neb. Rybné, za kapl. do
Kunštátu; p. Jos. Cerman, kaplan, za admin v
Něm. Bělé; p. Jos. Kulda, administr., za kapl. v
Bystrém; p. Jan Wasobiczek, kapl. v Karli, za
koop. do Schonbrunna; p. Aug. Michálek, admini
strátor v Dobaličkách, za administr. do Stěšer;
p. Lud. Moláček, kaplan, za administr. v Níškově,
p. Jan Tošovský, kaplan v Přibyslavi, za kaplana
do Polné; p. Karel Kučera, kaplsn v Hořicích, za
kaplana do Přibyslavi; p. Jos. Cvejp, admin. ve
Sv. Jiří, za administrátora do Klaků. Neomysté:
p. Leopold Sokol za vikaristu kath. chrámu v
Hradci Králové; p. P. Oairin Kratochvíl, O. Praem.,
za kaplana do Humpolce; p. Frant. Houdek za
kapl. do Hořic. Na odpočinek vstoupil: p. Jan
Laštovička, vik. sekret. a os. děkan v Nížkově;
p. Jos. Malich, osob. děkan v Klakách; p. Josef
Kavan, farář v Záloňově, Uprázdoěná místa: Níž
kov, fara, patron. nábož. matice, od 1. července
1908; Častolovice, fara, patron hrab. Leop. Stern
berga, Rohozná, fara, patron obce Rohozenské,
Kluky, fara, patrou. barona Dačického z Heslova,
Záloňov, fara, patron. Jos. Etricha, Záboř, fara,
patron. hrab. Emericha Chotka, Čenkovice, fara,
patron. kníž. Liechtensteina, vesměs od 1. srpna
1908.

Kněším, bývalým studujícím gym
nasla vysokomýtského! V blízkédobépo
mýšlí odejíti na odpočinek miláček všech vysoko
mýtských studentů a kněží zvláště, vysocezaslou
žilý veledp. bisk. notář a c. k, professor Matěj
Dušek. Vroucím přáním šlechetné duše jeho bý
valo a jest viděti aspoň jednoa v životě kolem
sebe shromážděny ty, jež svou výchovou uvedl k
oltáři Páně. I z mnoba stran našich spolabratři

vysloveno bylo a se souhlasem přijato přání, této
touze milovaného „kaťfošky“ vyhověti. Zté příčiny
smlaveno bylo vyzvati důst. pp. spolubratry, kteří

na gymnasiu vysokomýtském ať z části ať záplna
studia svá konali, ke společné přátelské schůzce

na dny 9. a 10. září t. r. — Aby o ubytování a

společný přátelský oběd zavčas mohlo býti posta
ráno, přihlastež se účastníci do konce srpna 1. r.
u dp. Frant. Brýdla, kaplana ve Vysokém Mýtě,
nebo u bisk. sekr. dp. Jos. Huráně v Hradci Kr.

Kašdý, kdo jen troobu bude moci, jistě s radostí
přichvátá potěšit se svým dobrým a drahým uči
telem. Kdo nebude moci zůčastníti Se osobně,

pošli aspoň lístek nebo podobenka 8 podpisem.
Zlaté jubileum kněžské. Zámecká

kaple letního sídla biskopského v Chrasti byla
v neděli dne 2. srpna svědkem vzácné a výzoamné
slavnosti. Slavil zde stařičký kněz avé zlaté kněž
ské jubileum u svého bývalého kaplana, nyní arci
pastýře diecése královéhradecké. Bylyt Petrovice
na Sedlčansku první kaplanskou Štací našeho
nejdůst. p. biskupa a vys. důst. p. jubilár, bisk.
konsiet. rada, Č. děkan a farář petrovický v. v.
Václav Jílek prvním jeho chéfem. A že byl mu
oddavým přítelem, upřímným rádcem a láskyplným
představeným, toho důkazem byla ona láska,
s jakou nejdůst. p. biskup svému prvnímu faráři
oslavil jeho kněžské drabotiny. A nejen nejdůst.
náš arcipastýř jako bývalý kaplan, nýbrž i někteří
z ostatních dvanácti kaplanů kmeta jabilára při
chvátali, aby se s milým statečkem potěšili. Byli
to vys. důst. pp. metropolitní kanovník pražský
dr. Jos. Tumpach, farář žižkovský Ed. Šittler a
děkan dobřichovský J. Musil. Kromě těchto zúčast
nili se vzácné slavnosti četní přátelé a hosté vys,
důst. jubilára, z nichž zvláště uvésti dlužno nejdp.
opata želivakého Salesia Roubíčka, vys. důst. pp.
Fr. Dreslera, k. a. notáře a vikáře sedlčanského,
J. Kobra, děkana a bisk. vikáře chrasteckého, pp.
kaplany chrastecké J. Benoše a E. Matouše, p.
vrch. oficiála J. Jílka, synovce jubilárova, alov.
pp. E. Kuchynku, starostu města Cbrasti, MUDr.
Sehmoegra, městského radu, B. Kaisvinklera, ře
ditele měšť. škol, Al. Nového, ředitele bisk. panství,
K. Doubravu, správce praž. ob. dvora a j. Nejdůst.
p. bískup sám oděn v roucho pontifikální za assig
tence přítomného duchovenstva o 10. hod. uvedl
jubilára, odevzdav mu myrtový věnec a berličku
křížem zdobenou, do zámecké kaple, kde shro
mátdili se jiš četní hosté a přátelé jubilárovi,
veškeré zámecké úřednietvoa alužebnictvoa četní
věřící. Po ukončení obvyklých obřadů promlavil
nejdp. biskup dojemně a tklivěk. jubiláru-knězi,
poukázav na jeho kněžskou věrnost ke Kristu,
lásku k lidu a aspolabratřím a obětavost k chu
dičkému chrámu Páně, u něhož přes 40 roků byl
duchovním správcem, ale též na milosti, Jichš se
mu od Krista au těch 50 let kněšských dostalo.
Ke konci promluvy odevsádal pak kmetu knězi
jubilejní dar vděčných kaplasů — totiž. Jeho
Bisk. Milosti, p. kan. dra Tumpacha a faráře
Šittlera — překrásný stříbrný kaliců, bohatě tepaný,
umělecké to dílo Akadvipie křesťanské, jakož |
dekret, v němě vyznamenal zejdp. arcipastýř svého
milovaného prvního faráře titulem skutečného



konsistorního rady. Hluboce dojat děkoval pak
stařičký jubilár Jeho Bisk. Mílosti a všem pří
tomaým za důkasy lásky právě podané a sliboval
třesoucím se hlasem v blahém rozechvění, že bude
při své jubilejní oběti všech vřele pamětiv. Byla
to chvíle posvátného dojmutí pro všechny přítomné,
takže nikdo neubránil se els. Pak sloužil vys.
důst. jobilár tichou mši svaton, kterou pěvecký
sbor chrastecký svým zpěvem překrásně doprovázel.
Ku konci zapěl jabiár Te Deum a udělil požehnání
Nejsv. Svátostí, Pak doprovázen duchovenstvem,
odebral se do hostinských komnat biskupského
zámku, kde bylo mo srdečně a opřímně ode všech
blahopřáno. Zde také odevzdal mu oejdp. biskop
blahopřejný list Jeho Eminence Lva kard. se Skr
benských, knížetearcibiskupa Pražského, obsabující
jmenování kníž. arcibisk. konsist. radou a aB80s80
rem, a srdečný a vřelý blshopřejný list bisk. kou
sistoře královébradecké. Muožetví blehopřejných
projevů s osady Potrovické, s Milevska a od Čet
ných přátel p. jubilárových bylo nejlepším důka
sem, jaké lásce a oblibě těší ae zasloužilý tento
kněs. Přáli mu všichni — a přejeme mu i my
z té duše, aby šlechetný kmet jubilár ještě dlouhá
léta k radosti všech svých přátel a zvláště býva
lých svých kaplanů ve zdraví, svěžesti těla i ducha
přinášel Bohu oběť díků z jubilejního kalicha,
prose při tom vřele za všechny své milé přátele
a známé, za své bývalé kaplany a svláště nejmi
lejšího z nich, jejž Bůb nejvýš povznesl, Josefa!

Schůze městské rady 3. srpna (. r.
+Dobroslavu“, spolku akademiků pro Hradec Kr.

© okolí, propůjčí se městské divadlo Klicperovo
na večer dne 8. srpna t. r. k uspořádání divadel
ního představení. — Učiní ge sdělení fé. Holiman,
Jindra a spol., slévárna a strojírna v Hradci Kr.,
že okresní výbor schválil prodej části obecního
pozemku čís. kat. 171/1 v Hradci Králové ve vý
měře 1200 čtver. sáhů, 1 čtver. sáb po K 260,
úbrnem za K 3000, a reservování jí za tutéž cenu
na dobu tří roků pozemku za prodaným stavení
štěm a pp. Matonši a Karolině Motyčkovým v
Hradci Králové, že došel schválení prodej parcely
čís. 10 v bloku II ve výměře 158.8 čtver. sáhů,
za úbrnou samu K2540.80, nimi obcí uzavřený.
— Vzato na vědomí, že okresní výbor dal 8vo
lení, aby obec na úhradu schedku obecního a škol
ního rozpočtu pro rok 1908 vybírala jednotnou
80*/, přirážku ke všem přímým daním v téže obci
na rok J908 předepsaným, vyjímajíc osoboí daň
z příjmů o 5“/, daň z čistého výnosu budov do
časně od daně osvobozených. — Panu Robertu
Sehmidtovi podá 8e správa, že okresním výborem
bylo scbváleno, by jemu prodán byl blok utvořený
s částí pozemkových parcel čís. kat. 170 a 176
v Hradci Králové proti „Střelnici“ ve výměře 670
čtver. sáhů za K 10.000 — Vypíše se offertní
řízení na prodej sena zobecních lučin sklizeného.
— Žádosti výkonného výbora národ. socialistů v
Kuklenách sa propůjčení „Boroviny“ na Březhradě
k výletu na den 165.event. 16. srpna t. r. se vy
hoví. — Nabídka prodeje zahrady čís. paro. 110,
pí. Karolině Dobrkovaké náležející, postoupí se
měst. zastupitelstvu. — Vzato bylo na vědomí, že
c.k. okres, bejtmsnstvím bylo odvoláno schválení,
udělené vroce 1897 k používání místností v domě
čp. 163 oa Svatojsnském náměstí jakožto udírny
8 usenářskédílny.—Udělí se povoleník obývání
novostavby rohového dvoupatrového domu čís. p.
481 v ulicích Bienenbergrově aJiříkově třídě, ná
ležejícího pp. manž. Václavu a Růženě Jirotkovým.
—Jedné žádosti za zvýšení podpory nebylo vyhověno.

Zálošní úvěrní ústav v Hradel Kr.
akoněil svbskripci 5000 akcií IV, emisse dnem 31.
července t.r. se stkvělým výsledkem, neb vylože
ných 5000 akcií bylo 661 kusy přepsáno, takže
všem upisovatelům, kteří nepředložili starých akci,
nebude možno plný počet upsaných akcií přiděliti.
Ve smyslu prospektu měla býti do 31. m. m. slo
ženaprvnísplátkapouzeK130—,resp.K140—
na každou akcii, leč do 31. m. m. bylo splaceno
jiš K 1,367.280. — Výsledek letošní emisse předčí
Ještě výsledky poslední emise s r. 1906, neboť
bude tentokráte možno přiděliti větší obnos regerv
ním foodům. Nyní obnáší akciový kapitál banky
K 6,000.000"—, reservní fondy dosáhnou po při
dělení agia této čmisse výše ca K 800.000—,
ručí tudíž vkladatelůmsa vklady celýakciovýka

itál, reservní fondy a všechna aktiva ústavu. —
Vklady obnášely koncem m. m. K 17,768.000—,
takže dnešní provosovací kapitál banky obnáší ca
K 35,000.000. — Bprávní rada v sezení ane 8.
t. m. schválila oženon bilanci k 80,6. t. r.
a vzala s velikým ením na vědomí krásné
výsledky pololetní: Celkovýobrat za první polo
letí 1908 K 894,746.000, celkový obrat sa první
polovici 1907 K 289,311.000, tadíž více o K
125,535.000, oproti pak 30. červnu 1906 více o

„K 981.786'000. Eskont směnek za první pololetí
1906 K 16,282.953, eskont směnek sa první polo
letí 1907 K 13,178 823, tudíž více o K 3,109.630,
oproti pak 30. červnu 1906 více o K 7,062.849.
Vklady celkem k30. červon 1908 K 17,889.186'68,
vklady celkem k90. červnu 1907 K 10,161.847.02,
tadíž více o K 7,687.889:66, oproti pak 30. červnu
1906 více o K 11,875.857-88. Zisk sa první polo
let! 1908 obnáší více jak o K 6000— o
proti 30. června 1907 sáročení stejného akci
ového kapitálu |'ko Joni, poněvadě akcie IV. ezaisse

mají právo na dividendu teprve za rok 1909). Dá
se tudíž očekávati ziskový výsledek velmi pěkný,
takše mimo obvyklou dividendu možno přiděliti
opět snačnější část fndům reservním.

Hůše ještě v Hradel matka mluvit
s vlastním ditětems© Vnašemměstě,kde jest
plao slídivýchočí pokrokářskýchdetektivů, jestto
velice na pováženou; kdyby matka žila v Africe,
tam by se ovšem přece aspoň tolik mobla odvá
siti. Tady jest jinak. V I poschodí Adalbortina se
ubytovala sestra pí. hotelierky Sternbergové
z Vídně;ve svém pokoji odvážila se často mluviti
se svým synkem, láletým žákem III. ročníku nižší
vojen. školy z Vídoš. Pečlivý detektiv „O3v. lidn“
však bned svými skly vidél starší dámu v chou
lostivé posici s mladým kadetem, což ho naplnilo
studem (?), mlaví o „svinských“ okenních tabul
kách apod. Nač ti lidé pořád myslí? Teď už věru
matka masí se bát s vlastním hochem promluvit
nebo docela se bo doteknouti, aby nebyla pošpi
pěna pokrokářskými surovci, kteří nemají ani tolik
studu, aby 8e trochu informovali, než svůj jedo
vatý šíp vystřelí.

Veliký velenský kemeert pro úterní

nepříznivé počasí odložen na doešaí den. Začátekv 6 kodin.

Úmrtí. Minulý pátek zemřel po krátké
nemoci p. Jos. Růžička, vrchní kontrolor severo
západní dráhy v.v.,u věku 69 let. Zesnulý súčast
nil se památné bitvy u Hradce Král. Byl povaby
bodré, ušlechtilé. V neděli přes nepříznivé počasí
doprovodil tělesné jeho pozůstatky značný počet
jeho přátel. — Veliký žal stihl ředitele c. k. vyšší
reálky zdejší p. Ant. Libického, jemuž zemřela 1.
t. m. dcera Zdenka u věku 21 let. Těleané pozů
statky převezeny do Pardubic, kdež zesnulá slečna
4.t.m. pohřbeha za veliké účasti obecenstva, které
projevovalo upřímnou soustrast nad životem tak
záhy zlomeným.

Místní odbor Českoslovanské ob
chodmnické besedy v Hradci Král. pořádá
v neděli dne 16. srpna na oslavu 20letého trvání
zahradní slavnost v měšť. sadech „na Střelnici“
s bohatým programem. Koncertovati bude osvěd
čená kapela holická osob. řízením p. kapelníka
Holuba. V případě nepříznivého počasí odbývá se
koncert v Grand-hotelu od 3 hod. odpol. Vatupné:
osoba 40 h, rodina 80 b.

nOSDOUJŮSKÁ ŠKOLA
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dívky, nabyvší
ve škole obecné přípravnéhovadělání, vŽdlaly' ne deo.
reticky i prakticky tal, j k jest toho třeba kesprávě

domácnostivůbec a rolnické zvláště. Au Jkola k kordtému účeln vyhovovala, musí míti v zásaděpovahu in
ternátu, kdež vykonávají se vedle theoretického učení
veškeré práce v domácnosti a hospodářství obvyklé.

kčeský:pošír Osnovaošebnáobeah je: rnoaků,jasy , , o ování, chov« ho
Apodářských,mlákařatet domáčí hospodářství, přírodopis

a prodospyt země- a dějepis, zdravovědu,„pár Prak
ee cvičení provádějí se ve všem, co s domácnostísou

+ važení, uklízení, praní a žehlení, ženské ručnípráce
Nový, 22. školní rok počne dne 10, září 1904.
Přihlášky choranek p jí se stále Za celé za

opatření platí se měsíčně 86 K, školného 60 K za rok.

Veškeré bližší vynvětlení ochotně zašle Reditel
škoty

Betty Kozáková, H. Srdínke,
Semi ředitelka. předsedakuratoris.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná. *

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
vHradci Králové

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

váren atd.

Veškeré [předběžné práce jak technické,
právní vyřizují

Kancelář „Hůtel Hyršis,

< Zápiené 6K

9)Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Z Nového Hradce Král. V sobota 1.

t. m. vyhořel sde hostinec M V. Nešpárka. Předněkolika týdoy hostinec p. Malce.Oršem ebě bu
dovy byly pojištěny. Jest však taková okoloost
omluvou pro hasičskou neobezřetaost? Již při
prvém požáru mobl dobře poznati hasičský obor,
co mu chybí k rychlému a vydatnéma zakročení.
Na celém hořejším konci Nov. Hradce není žádná
kašna. Proto je při požára vždycky veliká sháňka
po vodě. A když konečně po dloubém hledání
někde se nalezne trochu tekutiny k napájení hadic,
dělá voda revoluci; mršina se nechce popálit a
proto utíká badicemi rychle pryč, dříve neš ji do
natí stříkačka k svižnému vzletu. Při požáru od
poledne byli celí čtyři hasiči, po ohni jich přišlo
„hasit“ víc. Obyčejně při pošáru ti, kteří záchran
ným prostředkům mají nejlépe rozuměti, nejsou.
Pana velitele a podvelitele chtěli někteří jíti shá
něti někde na Pražském Předměstí Snad se měla
napřed ten den udělati hodloová vážná úrada, jak
do toho, aby všecko šlo dobře. Po ohni již stoupá
horlivost v jiném směru. S půllitrem se to pohodi
něji zachází než se stříkačkou © Běda tomu, kdo
by jim chtěl něco do toho promiaviti | Hned výzbroj
k nohám a protesty blačné jako někde při volební
schůzi, obi že jsou hasiči, a že žádný jiuý ničemu
nerozumí. Myslíme, že se má voliti z praktických
důvodů za velitele muž, který jest zaměstnán
v místě a ne až na Praž. Předměstí na nádraží.
Pro parádu se přece velitel nevolí. Zde by se
měla po nabytých zkušenostech státi náprava.
Nutná potřeba je, jak zkušenost ukázala, aby bo
řejší konec měl alespoň jedou řádaoa kašnu (at
někomu zapáchá nebo ne) neb je možný zase
brský požár; vědyťje zde ještě dosti domků dře
věných. :
- Dp. Drtima v Třobochovicích. Dne

26. července již ohlaáovaly plakáty, že savítá
k nám vážený (!) p. poslanec Drtina. Zavítání toto
uspořádal překotně činný Politický pokr. klub
z Hradce Král. na den 90. července. V ten den
k večeru ujížděly se kvapem sloupy Drtinovy z nej
různějších míst i hodně vzdálených, aby tvrdily
bas; doktoři, profassoři, soc. demokraté shrouli 8e
k nám jako na vojenskou obsílku. Vždyť hoří
střecha nad hlavou. Což na tom, še přišly houfy
nevoličů! O 8. bod. zahájil israolita p. dr. Gedul
diger jako místopředseda echůzi, vítal, poukázal,
jak se prý názory o hlasování Drtinově utěšeně
obracejí k lepšímu. „Tu je na vás, milí Orebité
(bezpochyby předkové pana uvktora taky s Ore
bity bojovali, že je má tolik rád), abyste ivy
města ona následovali; a doufám také pevně, že
se tak k naší (k čí?) radosti stane.“ Zvolený
předseda achůze, továrník p. Vitoušek, udělil 8.0v0
dra. Drtinovi. A jiš to začalo. Poslanec věděl,
kterou stranu potřebí nejdříve naladit. Pro školu
Komenského mnoho pracovař. On prý k vůliškol
ství hlavně kandidoval. (Tedy ne tak k vůli živ
nostenstvu? Co znamenaly ty časté kandidátní
řeči) Marchet prý činí kultarní politice překášky.
(Té vaší, p. poslanče, příliš málo.) Několikrát se
otřelo stranu „klerikální“, ač ma bylo připomínáno,
že ta strana se jmenuji katolicko-národní. Prý se
ujal upřímně učitelstva, a také prý živnostenstva,
školy Komenského a ervěnických Čechů. Ovšem
se tam taky ujal německých buršáků a troška
Wolfa, ale to neřekl. Začal číst z „Nár. list“
člárek přednesem jako vyvolavač před nějakou
jarmareční attrakcí. Ovšem si vybral chytře z
„Nár. listů“ takovou polemiku, která mu nemohla
škoditi. Obsažnější polemiku z protivného tábora
ovšem z kapsy nevytábl. Když už bylo zábavy
dost, prohlásil: „Mandátu se nevzdám, byť i vo
ličstvo chtělo. Jsem zodpověden nejdříve svému
rozumu, který mi to jistě nedovolí, pak straně, na
jejíž program jsem kandidoval, pak voličstvu,které
mě volilo (s chce vás všecko voliti teď ?), a pak
teprv voličstvu, které mne nevolilo. Proto právo
mandát podržeti mám(?) a já si jej také podrším
a hlavně proto, poněvadě mám mnoho rozdělané
práce, která bade veškerému lidatru užitečná.“
Skončil Při řeči bylo vzorné ticho. Ale jakmile
se přihlásil k slovu p. řezbář AL Černý, hned na
stalo syčení, pískání, povyk, až sám p. předseda
jednání to odsoudil a ticho musil zjedosti. Pěkná
vyšší kultura u té masarykovské smetany české
inteligence| Pam Černý vytkl, jak řečník chválí
nadbyločně nám sebe, ač jest známo, že pro právo
veřejnosti školy Komenského pracovali hlavně ka
tolicko-národní poslanci, pak národ. s0c., ba isoe.
demokraté; postarali se i o novou českou škola
ve Vídni. Promluviv o Marchetovi a objasniv naše
pootivé stanovisko k Luegrovi, přavÍ, še poslanec
své cti dbalý má položiti mandát k nohám voli
čům, přeje-li si toho. Pan doktor řekl, še nezná
tak úbořovitého člověka plného sladkých alov,
jským jest min. předseda Beck. Pan M. Typlt
nato odpověděl, že p. dr. snaží se v tom Becka
napodobit. Řekl, še v tom ještě není pr zvláštní
sásluha, jestliže jeat p. dr. jednatelem Středolab
ského komitétu; zato však poškodil svýmhla so
váním poslci národní. Pan dr. chytře obrátil; prý
p. Typit takhle uráší i jiné vStředolab.
komitétu se nacházející. Tsk hleděl odvrátit
řeč o Wolfově resolucí a rozčilit shromášdění
proti p. Typitovi. — Dr. Drtina řekl, še Wolf
pranic není národu našemu nebezpečným. Proč
najednou tedy bylo kolik dbáno jeho štváčského hlasu
proti českýmhrámve Vídní? Kekonci schůzena



-stale komická podívaná. Lídé schnasí s okolních

sdr. Drtina ves o Šest, Hradečané atd.
odhlasoval Mára."Drtnoni — důvěra sa volíčstvo
"třebechovícké. Měle býti učiněma však zkouška
opačná. Jaká to vzácně kulturní společnost přišla
"podpírati klesajícího hrdinu, patrno z tobo, že ti
Jidé proti našincům urážlivě povykovali a pobři
kovali oa p. Černého posměšně: Zdař Bůbl To
snad aby ukázali, jak dlo vsoru Masarykova hle

1 Boba. Pěkně se maučili nábožností stoupenci
nábošného Drtinyl

Prohlášení organisovaných kate
líků s Třebechovie. Jako přátelémíru a po
koje v našem městě nepoukazovali jsme dosud ve
tejně na výstřelky zdejší pokrokářsko-prospěcbové
politiky, vědonce, že sama Čašem ve svém kalu
se utopí. Ale nyní, když v jistých prolhaných ti
skovinách beze vší příčiny tab hnusným způsobem
pro schůzi p. profesora Drtiny napadena byla
známým dloubým dopisovatele. veliká část obe
censtva, kteró ho Často těžce vydělanými penězi
vydržuje, chceme sapoň krátce odpověděti. Proto
sdělujeme p. pisateli, že křesťansko-soc. spolek
dobře jsa informován, jak schůze ta jest sebnána
(kamarilla hradecká, žid Gedaldiger svolavatel, f .na
tické počínání si pokrokářů při schůzích, shánění ne
dospělých mladíků a j.) a maje své pevné přesvěd
čení o hlasování p. professorově (vis prohlášení
Jednoty umělců výtvarných v Praze v „Nár. I.“
ze dne 19. m. m. a vyní řeč Wolfovu vDěčíně)a
Jako vlastenecký spolek s pomocníkem Wolfovým nic
společného míti nechtěje, schůzi tat, úplně jgno
roval. Jestliže pak jeden člen zasáhl do debatty,
učinil to o své újmě, nejsko člen vyslaný spolkem,
ale jak sám na scbůzi prohlásil, jako živnostuík,
poněvadž tak sobě v jednotlivých vývodech odpo
rojící si řeč universitního profesora už snésti ne
mohl. K amíchu opravda jest p. dopisovatel, který,
ač horlivý pokrokář, dává se očkovati pa „bacil
Jus olericalie“, neboť nechává ei zasílat rád do
villy od „klerikála“ každý měsíc desítku a při
tom pokrokářeky-charakterně „klerikálům“ bez pří
činy nadává. Naše štíty jsou čisty bes „formál
vích chyb.“ Jen pozor, abyste Vy sám jednou 8 tou
největší banbou z Třebechovic prchati nemusel;
ono 8e chodí se džbánkem tak dlouho pro voda,
až se úcho utrhne. A co se týče druhého slonpu
pokrokářského, známého to dvojženicha, tomu od
povídáme, aby, když oa něho přijdou pokrokářeké
záchvaty, laskavě přečetl si jen dopis, který psal
řádný, křesťansky smýšlející jeho p. otec jistému
„klerikála“, který mu jej nedávno zaslal k na
1lédnutí. Tu prozatím.

Z Nechanice de Dobřenie. Jak se mů
žete z Dobřenie opovášit kritiaovat skutky necha
uického okresního panstva? A ktomu tak chlabně
„8ž budou páni dělati všecko správně, pak budeme
ticho !“ Vy nám budete vytýkati, jako bychom ne
měli všecko správné ? Může nám někdo vytýkati,
še nemáme své vlastní mrchoviště, že chodíme
mrchu zakopávati do Lubna — může nám někdo
Hei, že se nedrží policejní hodiny — že jsou
toulky, nebo že u nádraší brály 8e nedovolené
bazardní hry v hospodě „u Zeleného filka“? Nebo
pedovolal se někdo ochrany osoby a majetku v
Nechanicích, když homole cukru a pytle mouky
nesl na praesenty? Může někdo říci, že naše
obecní strář nemá Šavle a mosí listiny a mobdí
okem obesřetným nad bezpečností města? Kdože
s Dobřenic ukáže nám povrchní kanálky, do kte
rýchcblejstávodua pomeježínkaútlobokánašeho
městečka, anebo ať ukáže močůvku, po které roste
fepa bašatá a listnaté. My chceme revisi našeho
obecního jmění sa 15 let, šetříme, že rozdělíme
tučné dividendy do konce roku měšťanům — a
budou-li šetřiti a ještě něco k tomu dělati atd.
atd., za 10 roků našetří 70 tisíc kor., děti budou
míti pořádnou Školní budovu samo sebou — nebo
k tomu nemusí samospráva ani prstem hnout,
svláštěokresní; samo sebou Se to spraví aupraví.
To je právě ta samospráva, té vy v Dobřenicích
neznáte, přijďte k nám, my vám dáme na ni recept
a budete kubíci! A že vůbeo vesnice se opováší
O nás — o městě psáti, nás kritisovatil Tojest
smělost veliká — ocemírná — my se cítíme ura
ženými! A k dopisovateli shlížíme s opovržením
s věží radního domu a voláme: „Ať žije svoboda
slova, pryč se vší kritikou I“

- „Dověta lidu“ © katolících dobrně
ských. Napsavší o nich hodně lží apočastovavět
je surovým opíláním, píše: „Pokrokářská pravda
nalézá pochopení a půdy v lidu a jsme jisti, še
avítěsí.“ — A hned za těmito slovy nucena jest
nOsv. lidu“ vyvěsiti kárnoa tabulku svojí, tedy:
pokrokářské prolhanosti. Otiskuje tam totiž úřední
a spravedlivou opravu téch pomluv, které na ka

tolický sond nabásels. Takhle te „pravda“ tedyvítěsí. i jame, še purkmistr neuvital účist
níků katolického sjezdu. „Osvěta lidu“ mato se
táže, sda by p. děkan uvítal sjezd pokrokář:ký.
Cbytrá to otázka, ale rozumného nesplete. Pan
děkan jest přece duchovním zástupcem katolictva,
bylo by smědno, aby vítal ty, kteří veřejně schra
Jují olonpení a vyhnání francousského kměžetva,
kteřischtějí kněze se školy vypuditi. Ale p Žiška

jest zástupcem občanévšech. je starostové
vjonkých městechi © maferielsí zájmygormazivájících židů počují, snad by p. starosty Beubylo,

kdyby ukázel vlídnou tvář k vlastním pokreven
cům. Anebo jest snad jen starostoupro pokrokáře?
AC si vzpomene „Osvěta lidu“, jak psala nedávno
o kompetenci a politice městských rad. Sturosta
Jest pro ohčanatvo veškero a apoledensky taktní
chování při návštěvě Čechů jiného politického
vmýšlení neablíšilo by mu ani na nejpokrokovějším
přesvědčení. „Osvěta lidu“ odměňuje ty, kteří mají
mínění, že jim náleží svoboda názorů i vůči po
krokářskému majestátu, osobním tupením. A to
má býti zásadový boj! Inu — schásejí-l; obranné
důvody pro věc pochybenou, vymatí se pokrokář
aspoň útokem na jednotlivé osoby. „Svobodomy
sal“ páni pokrokáři podle všeho chtějí u nás zří
diti pašalík, proti němaž nesmí nikdo mloviti.
„Osvěta lida“ lže, že naši katolíci odeuzují to,
v čem si nejčastěji (11) libují v „Obnově“, totiž
v tropení ei posměchuz tělesných vad. Vysýváme
pokrokářského lháře, aby to dokázal. Málokterý
brubý český list si padělal t.lik pustých pošklebků
s tělesného zevnějšku soků jako „Osvětu lida“.
Na to můžeme přinésti plao d kladů. A teď se
odváží svoji špatnou vlastnost bázeti „Oavěta lidu“
na katolíky. Jen tedy dokašte to „nejčastější“
tropení si posměchu z tělesných vad v „Obnově“.
Takovými Ižemi rozhodně Drtinovi nep>n ůžete.
My vidíme přes všecka vaše sofi-mata do pokro

K činnosti říš. poslamcedra My
slivee. Každý chce být od něčehoživ. Jaou lidé,
kteří začali studovat, ale šlo to těžko. Nebo zkra
chovali. nebo byli zbaveni nějakého úřadu Co
teď? „Kopati neumím a čebrati se stydím. Spo
lečaost lidská nznává, že se nehodím ani k nepa
troému úřadu; proto — inu právě proto — stanu
se vychovatelem národa. Založím si Časopis atam
hodně vyčiním lidem, kteří svým důmyslem a pra
covitostí se stali vlivnými činiteh.“ A mládenec
zsčne „reformovat“ jak se dáa jak — káže finanční
prospěch. Leokterá nepatrná veličinauklouzne ana 
no ostrsžité kontrole bladového reformátora, roz
umí-li pleničce: „Že penize světem vládnou... „=
A tak 8e Časopisy množí jsko houby po dašti.
Stane se také, že pokrokářští učitelé nebo jiní
r.dikáloí inteligenti nastrčí do přední fronty člo
věka, který naposledy střelil ženu jiného a pak
sebe. Nebo nastrčí židovského mládence s obcho
du, aby se jim bojovalo ze zákeří proti katolictvu
pobodloěji. — Máme ve východních Čechách vy
dařený list „Litomyšlský Obzor“ Člověk slušný
nesníží se, aby takovou tiskovina za sprosté vý
pady žaloval. Jest vůbec takový list schopen sa
tisfakce? V čís. 11. di 1 se „Lit Obzor“, proč
„máš“ venkovskýlidvlitom.okresunevolákzod
povědnisti svého říšského poslunce dra Myslivce,
že na říšské radě s ostatními klerikáloími poalanci
českými je v nejlepším spojení se stranou křest.
sociální.“ Nato odpovídáme, že poctivý český po
slanec těžko půjde 8 Masarskem, Drtinou a Wol
fem. Mrzí to panstvo ukryté anonymitou, že jebo
dva patroni jsou na říš. radě osamoceni. Další
slova jsou přím) komická. „Litom Obzor“ vyzývá
„náš“ lid, sby donutil katolické poslance, aby ne
směli beztrestně a veřejně jíti s našimi národními
nepřáteli (asi jako šel Masaryk s Wolfem?) Pr
teké by neměli trpěti poslanci všech politický
stran ve společném klubu „klerikální“ poslance.
A to si myslí podle všeho politický igoorant, že
přijali jiní národní poslanci katol. poslance do
společného klubu jun ve prospěch „klerikalismu.“

usíme tedy politické nemluvně poučiti, že bes

spojenectví katol. poslanců by nebylo společnéhoklabu národního, že agrárníci a mladočeší děsí se
okamžiku, v němě by katolíci s klubu vystoupili.
Zkušení čeští parlamentárníci vědí, jaká by to
byla rána pro postavení — beatoho slabé — čes
kého zastapitelstva. Nemluvněpatrněneví, že kat.
poslanci naši častokrát v důležitých otázkách ná
rodních a největší námahou uhájili čest praporu
národního, kdy poslanci agrární a mladočeští dře
pěli doma. nestarajíce se o to, 00 se ve Vídni
děje, anebo z obledu na svoje ministry povinnost
svoji sohválné sanedbali. A ještě něco k slovům
„náš Jid.“ „Litom. Obzor“ tomu našemu venkov
skému lidu nadává celý rok, prohlašuje jej za
hloupý, nevzdělaný a pod. Ale když chce týž lid
poštvat, najednou jest ten lid „jeho“ — „Váš“
ten lid jest tehdy, když nosí do vašich jobchodů
těžee vydřený groš. Pokrokář a žid — to je v Li
tomyšli téměř jedno. Tášeme se „vlasteneckých“
židů, zda nebudou nyní protestovati proti tomu,
jak Masaryk se spojoval s německými židy a su
řivými nepřáteli všeho Českého na udržení Wahr
muada. Je-li každý souhlas s Němci (dle logiky
„L'tom. Obsora“) špatný, srádný, co řeknou lito
myšlští pokrokáři tomu, še Masaryk tak horlivě
hájil šidovské baršáky vídeňské po jejich útoku
na parlament?

Z Litomyšlska. Zu
ve Sloupnici organisační schůze seměděletva
sa bojné účasti mužů i šen. Po sabájení schůze
důvěrníkemp. Kodytkem svolen za předsedu jed
nohlasně p. J.Vašásek s Hrušové, za místopřed

sedu L Fr. Dostálek s Vys.Mýta, za zapisovatelep. Pekař. P. Vaňásek, poděkovav sa důvěra mu
prokázanou, pvukasoval v krátkém proslovu sa
důležitost organisace katol. lidu a zejména katol
mládeže alovy vsletnými a způsobem imposantaím.
Jako první referentujal se slova dp. Koppl,kapisa

2 České Třebové. Tklivým způsobem načrti obrá
zek útulné, tichým štěstím dýchající domácností
sbožného, spořádaného dělníka křesťanského na
rozdíl od rozervané rodiny nevěrcovy. Krásnou;
přes hodinu trvající řečí shromáždění velice upou
tal. Druhým referentem byl p. Matoušek, absolvent
tkalcovské školy z Kosořína u Chocně, Jehož úko
lem bylo rozvinouti program sdružení katol. země
dělstva, českoslovanské katol, mládeže, sdružení
katol. žen, jakož i všeodborového sdružení. Řeč (k
zhostil se úkolu svého s vervou vyškoleného řeč
níke. Ke konci přihlásil se ke slovu místopředseda
schůze p. Fr Dostálek. Řeč jeho nutno nazvati
nadšeným chvalozpěvem na katol, církev a knáž
stvo. Mluvil vroucně, přesvědčivě. Rozhorleně od
mítel výtky činěné církvi katol., jako by nepřála
vzdělání lidu. „Vždyť právě církev to byla“, pra
vil, „která první stánky vybudovala vysokému
učení,“ Poukazuje na celou řadu papežů, kteří
baď samy aviversity založili anebo založiti pomá
bali, mluvil o různých usnešeních církevních sně
mů, jimiž přikazováno, aby školy se stavěly, kuěží
pak aby bezplatně děti vyučovali, neberouce od
nich leč dobrovolných darů. Podotkl, že právě
kněží to byli, zejména řeholníci, kteří zachovali
nám drahocenné památky litoráraí starých knltar
ních národů a vlastní velkolepou prací ducha své
bo všecky obory vědy a umění obohatili. Mluvil
o kněžích vlastencích, kteří jazyk nám zachovali
a výkvět národa nám vychovali, mlavil o kněžích
lidumilech. kteří v obětavém sebezapření pracovali
pro blaho obecné, mravní i hmotné. Řečník velmi
promyšlenou řeč končil přáním nejlepšího zdaru
katol. zemědělcům. Předseda p. Vaňásek děkuje
vroucně za krásnou přednášku. Sálem zaburácela
salva pochvaly, řečníku gratulováno, načež pan
předseda po krátkém doslovu zdařilou schůzi za
končil. Zdat Bůh! — ová,

Z Lomnice m. P. Dne 1. srpna pořádána
u nás péčí akademického spolku „Jizerana“ ve
řejná přednáška, k níž budoucí naděje naší zubo
šené vlasti pozvala si dra. Bartoška z Prahy, který
přednáškou svojí o inkvisici španělské a římské
nadchnouti měl náš akademický dorost i přítomné
účastníky k vyšším ideálům lidstva. Přednášce této
předcházela barnumská reklama nošením velikého,
malovanými macoškami ozdobeného plakátu po
ulicích, asi tak, jako když nedávno se zde potýkal
známý silák Joža Petrák v cirku s tím Turkem.
Proto každý nedočkavě očekával, co vše uslyší o té
hrozné inkvisici, takže do schůze této dostavili se
stoupenci všech stran. Po zvolení předsednictva
usadil se dr. Bartošek za stůl a skoro 2 hodiny
předčítal nám « různých lejster iokvisiční hrůzy,
ješ provázel jíslivými poznámkami. Projevy sou
blasu jako „hbyeny, bibci, pitomci“ atd., jež pro
nášeli přívrženci „Volné myšlenky“, hlavně všsk
sdejší geniu. tentokrát bez lucerny V., byla tato
přednáška působící velice na jemnocit častěji pro
vázena a svědčila o vyšším rozumovém a mravním
povznesení pronášející h Předčítající dr, Bartošek,
který pořád se vymlouval na nedostatek času, měj
odporučiti shromážděným ještě nějaký inkvisiční
krvák. kterým doplněno mělo býti to, co snad sa
pomněl přečíst. Výrokem: „po ovoci poznáte je“,
jehož všude tento řečník užívá s appelem na pří
tomné, aby v zásadách Volné myšlenky pracovali
a jednali, dočetl p. dr. B. svoji přednášku a byl
potleskem svých přívrženců odměněn. Od projevení
opačného názora nebo k podání dotazů bylo před
sednictvem upuštěno, což dobře charakterisovalo
„volné“ myslitele, mající plná ústa svobody. Jame
zvědaví, jaká bude další vlastenecká, osvětová
činnost „Jizerana“, kterou zcela jistě pomoženo
bude národu a vlasti v nynějších neutéšených po
měrech. Sluší ještě podotknouti, že při schůzi
čelnou úlohu hrál „akademik“, který náboženské
city. slehěuje, ale na Táboře prodejem obrázků (tu
nenáviděnou římskou modloslužbu) podporaje.
Sehůzi předsedal evangelík. — Jako na všech
volnomydlenkářských senůzích, tak i zde zastou

peno bylo hlavně učitelstvo,stadeatstvo a socialisté,nimž se bohužel přidružil i náš starosta města.
— Při řečalkových slovech: „po ovoci jejich po
znáte je“ vzpomněli jsme ai na tu mladou hezkou
pekařku, kterou volný myslitel, dra. Bartoškovi
dobře známý, muži odloudil a do Prahy si odvo.l.
O tom případa se však čtoucí řečník nezmínil ani
slovem. — Ano, po ovoci jejich poznáte je.

Katolická slavnost v Polici m.E.
Katolická jednota jinochů a mužů „Vlastimil“
v Polici n. M. se spřísněnými spolky světí dne
23. srpna 1908 svůj prapor. Pořad slavnosti: Do

edne: 1. O 9. hod.: Vítání hostí a účastalků.
„ O půl 10. hod.: Seřadění spolků na „Babí“ a

vod do chrámu Páně, kdež bude alavnostaí
Í, ověcení praporu a spívaná mše svatá. Po

ukobčené slavnosti průvod městem k místnosti
spolkové, uložení praporu a volný rozchod. Odpo
ledne: 1. O 1 hod. Porada delegátů v místnosti
spolkové. 2. O 2 bod.: Seřadění spolků na „Babí“
a průvod do zahrady p. F. Rychtera, kdež běde
koncert úplné kapely p. J. Špičáka, (Za ne

příznivého počasí bude koacert v sále „Napoště“.)szi konosrtem požádání promluviti: a) dp. P.
Alois Jemolka T. J.: „Katolík doby přítomná.“
b) p. Vojtěch hrabě Bteraberg: „O politické si
taaci.“ ©)p. Norbert Braha: „Oorg katol.
mládeše.“ Vstupnédo koncertu: u pokladny 40h



za osobu, v předprodeji 80 h. Předprodej lístkůpro Polici u p. C.Vaňka, v Hromově ve »Vsájem
nosti“. Večer v 8 bod. vínek „u Vacků“. Vstupné:
pán 80 b, drahá dáma 40 h. — Pořadateletvo
chová pevnou naději, že přátelé z místa i širšího
okolí dostaví se v počta co nejčetnějším, aby tak
manifestovali svoje přesvědčení a vzájemně ae
k dalšíma postupu povzbudili. Milí přátelé, přijďte
všichni, dokašte svojí horlivostí neutuchající zápal

pro ideály po dobrých českých předcích zděděné|udete uvítání 8 upřímnou, bratrskou láskou!
Neduk hasičského sboru ve Vel.

Pořičí. Rozhárané poměry, které vládnou ve
sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Poříčí,budí
veliké vzrušení u obyvatelstva zdejšího i okol
ního, ktaré promáší o sboru úsudky ne právě li
chotivé. Ještě v době dobře pamětné byl sbor
v plném roskvětu, tak žo aloužíl za vzor všem
okolním sborům svou všestrannou ochotou, dbáním
rozkasu a výcvikem technickým i pochodovým. To
byly doby, kdy zámožný nestyděl se postaviti vedle
dělolka a obléci na sebe režnou balenu basič
skou, kdy přehlíželo se ve sboru všeliké nábo
ženské a politické hnutí, kdy ještě pojila členy
páska avornosti bez rozdílu povolání a přesvěd
čení. Však ta doba minula a 8 ní i opravdový
zájem o dokonalou působnost sboru. Podívejme
Be na zdejší hasičský sbor hezky z blízka. Pře
hlédněme řadu našich činných členů. Nespatříte
mezi nimi člověka výše postaveného, pakliže ano,
nehledejte ho mezi mužstvem prostým, nýbrž
mezi předáky, mezi funkcionáři, kteří až na malé
výjimky pramalý jeví zájem o zdárné působení
sboru; spíše jde tu o zájem osobní. Stějtež zde
tato slova: „Čím větší fonkci chovám, tím většího
kavalíra dělám.“ Přitom je nejlepší to, že každý
takový chtěl by jen poroučeti, ale žádný posloo
chati, čímž dochází k výstupům někdy až komic
kým a v důsledku těchto okolností tak malé nad
šení hasiče-dělníka pro věc dobrou a nad míru
důležitou. Druhá příčina, že zdejší sbor stojí na
tak vratkých nohou, jsou strannické boje, které
svého času skončily tím, že několik členů, přívr
ženců to katolické strany, kteří se nechtěli dáti
od bratrů hasičů čikanovati a zesměšňovati, od
spolku odstoupilo, několik pak jiných sice u spolku
hasičského zůstalo; na povinná cvičení však ne
chodili, vyhýbajíce se tak různým absurdním vti
pům členů pokrokových. Myslím, že členové zdej
šího hasičského sboru mají úkol mnohem vzne
šenější než zlehčovati náboženské přesvědčení.
Ten lahodný název „bratře“, kterého se ve sboru
užívá, jsk ironicky zní v uších pozorovatele, an
skrývá se za toto slovo mnoho politické, eventuelně
náboženské zášti a škodolibosti. To jsou ty okol
nosti, za kterých není možno udržeti sbor ve stavu
takovém, aby osadníkům moh! poskytovati pomoc
a ochranu. A nyní uvažujme. Což ten zámožný
nepotřebuje pomoci hasičské právě tak jako ten
dělník, ba ještě více? Nebo ten pokrokář jako
nenáviděný katolík? Nuže, proč tedy to stydění
ge za režpý kabát hasičský, proč ty náboženské
a poliické třenice, které hlavně zplodily rozkol
ve sboru? Jaké neblahé následky nese rozbroj ve
sboru, ukázala nám málo veselá historka, která 8e
odehrála při místním požáru v neděli dne 19. čer
vence. Aby se to více neopakovalo a smírný duch
zavlád! zase ve sboru, je zajisté přáním všech 0
sadníků. Obrátí-li se tyto poměry k lepšímu, jest
otázkou budoucnosti.

Městská spořitelna ve Vysokém
Mýtě vykazuje za měsíc červenec 1908: Vloženo
na knížky K 323.960:72, vybráno K 168.371-13,
vloženo na běžný účet K 86.00126, vybráno
K 255.649'69, zůstatek vkladů na kníšky koran
3,436.805-43, na běžný účet K 1,244.667-75, úhr
nem K 4681.473:18; hypotečních půjček vypla
ceno K 62.290'81 b, splaceno K 3956-—, zůstatek
hypotečních půjček K 2,628.669-13; směnek es
komptováno za K 59.292-54, splaceno K 33.961 —,
zůstatek K 338.267:32, do jiných ústavů vloženo
K 962.680 23, vybráno K 921.987-80, zůstatek
vkladů v jiných ústavech K 887.851:98, cenných
papírů v zásobě za K 1,010.05660, záloh lom
bardních K 6.630-—, hotovost pokladní K 16.354-76,
obrat účetní a pokladní zs čas od 1. ledna 1908
do 31. července 1908 K 16,305.479-34.

V stareslavném Želivě koná se dne
6. září t. r. sjezd rolnictva a katol. mládeže
s Českomoravské vysočioy. Na ejezdu promloví
přední řečníci katol. etrauy, mezi jicými poslanci
též i hrabě Sternberg a Šamalík, poslanec zemský
z Moravy. Tento'sjezd zajisté bude '3lkou mani
festací katol. lidu na Českomoravské vysočině. Po
starejte se proto, pp. duchovní spráscové, 0 to,
by z vašich farností co největší počet rolníků-ka
toliků dostavil se do Želiva dne “. záříl Veškeré
dotesy zodpoví: František Hrobský, rolník v Želívě
w Humpolce.

Z Humpolce. Dpe 3. srpna rosloučilse
8 naším městem dp. Prokop Novák, kaplan, který
mesi námi po 2 léta působil. Na rozloučenou po
řádal katol. spolek „Svornost“ večírek; přeplněný
sál spolkové místnosti byl důkazem, jaké lásce
těšil se odcházející dp. kaplan. Přejeme ze srdce
dp. Novákovi na novém působišti v Želivě bojnost
sdaru a Božího pošebnání!

Veliký„Poěár v Hahrech. Dei 3.srpna t. r. utkví obyvatelům zdejšího města v bo

| lestaé upomínce. Asi o půl 3. hod. odpoledne za
čal volati majitel vinopalny na náměstí pan Lu
stig trhaně: Pro Bůh, vodu, vodu, vzadu u nás
boří! Lidé začali ae sbíhati a se všech straa *0
láno: „Rychle stříkačku sem“, — ale atříkačka,
jak se ukázalo, v nářadí hasičském chyběla; dána
kamsi, snad do Brodu na správa! Oheň po více
než čtvrthodinovém zápase dral ge již střechou
ven a Jazykysvýmišlebal vysokok nebi. Konečné
přivezena malá stříkačka a několik basičů ujalo
se záchranné práce. Avšak při prudkém větru
malou stříkačkou těžko bylo lze odporovati ruz
kácenému živlu. Oheň zachvátil sousední dům
Pana Kreuzmana, pak pana Stránského, pana Ště
paře a drubý dům pana Kreuzmana; v tom začal
obytati již kostel, ačkoliv byl chráněn se všech
stran vysokými stromy. Na štěstí přikvapily jiš
hasičské sbory z Miřátek, Sedletína, Kamena, Tisu,
Leštiny Golčova Jeníkova, Skuhrova, Zboží, Vr
bice e j. a začaly usilovně hájiti kostel a aousední
dómy. Zostel na mnoha místech jiš chytající
uhájen, ale dům pana Pokorného, pana Tachov
ského a zámek (měšťanská škola) padly ještě řá
dícímu živlu za oběť. Díky Bohu a usilovné práci
statečných hasičů, že nevzňal ge i kostel, jinik by
vsplanula i farní budova, na několika místech již
také chytající — a za ní snad všechny ostatoí
domy na náměstí, poněvadž by oebylo vody ku
bašení! Náměstí pokryto bylo celé nábytkem, pe
řinami, šatetvem atd. s kolem pobíhaly plačící ženy
a kvílící děti — boleatný obraz. Zvláštaího uenání
zasluhojí páni městští radní, pan farař Kořínek a
pan učitel měšťanské školy v Čáslavi Karel Bla
žek, kteří všude slovem i akatkem byli nápomocni
při díle zachraňovacím. Dík jim, statečnému ha
sičstvu i ostatním mužům, kteří nerozpakovali Be
i zdraví obětovati na ochranu bližního.

Katolická národní Jednota v Nov.
Bydševě koná v pondělí dne 10. srpna o půl 8.
hod. večer řádnou valnou hromadu ve apolkových
místnostech „u zlatého Anděla“. Program: 1. Před
náška. 2. Čtení protokolu poslední mimoř. valné
hromady. 3. Volba výboru us základě nových
stanov. 4. Účastenství na katol. ajezdě v Praze.
5. Volné návrby. 6. Přijímání členů. Členové a
členky, dostavte se do této důležité schůse všichni!

Nestramnost ve veřejné čítárné
v Nevém Bydžově. V oaší čítárněpředplácejí
se časopisy ne proto, aby se jimi naše obecenstvo
nestranně o všech veřejných záležitostech poučilo,
ale úzkoprse a jednostranně vychovávalo. Tak na
př. ačkoli katolická strana do naší české politiky
svým vlivem velmi účinač zasahuje, nesmí stou
peaci zdejších politických stran o tom buď nic
věděti neb jen jedaostranně dle listů protivných
stran vše katolioké odsuzovati. Tak jedná se ve
veřejné čítárně, na kterou i katoličtí poplatníci
našeho města musí přispívati. Předplácejí se tam
časopisy každého kalibru, ale o katolické se tam
musejí starati jen kněží, kteří některé tam za
půjčují. Zdá se, jako by ti naši páni v čítárně
neradi slyšeli i drahou stranu asnad i — pravdu.

Na upolkový prapor katol. márodní
Jednetě v Novém Bydžově přispěli:
100 K J. 0. Emanuel brabé Monedorff z Chotělie
a vact pí. Karla Klazarova, majitelka velkostatku
„Komorov“ na Moravě; 10 K vdp. František
Matouš, farář v Bystrci. 6 K dp. J. Šuejkal,
kaplan v N. Bydžově (celkem 10 K); 6 K vact.
pí. Aona čl. Richtrova z Burgbrůckenu v Hum
barkách; 3 K vid. farní úřad ve Siidarech; 2 K
vdp. Vioc. Blažek, c. k. gymn. professor v Lito
myšli; 1 K p. Frant. Kbol, officiaat při c. k. okr.
hejtmanství v N. Bydžově. Za laskavé milodary
vadává uctivé díky a volá „Zaplat Pán Bůh“
Výbor.

Výzdoba chrámu ve VojmověMěstel.
Zásluhou dp. kooperatora P Josefa Pavla vyzdo
ben byl letos farní chrám, který náležel v die
cóési královéhradecké k nejsešlejším. Dp. Pavel
obopil se činu záslučuého, který provedl ku vše
obecné spokojenosti a za nějž mu budou farníci
zajisté vděční. Výzdoba, která obsahuje malbu
figurálníaoroamentální,provedenajests takovým
vkusem a dovedností, že jest chrám předmětem
obdiva celého okolí. Výsdobu provedl dle avých
návrhů akad. malíř p. Jos. J. Hibsch na Král.
Vinobradech k žádosti důst. pana kooperatora
pouze za obnos režijní. Týž umělec ochoten jest
roka příštího (1909) opět jeden chrám neb oltářní
obraz v diecési královéhradecké pouze za výlohy
režijní vymalovati.

Různé zprávy.
Apoštolský nunolus, kuiže Granite

di Bollimomnte v Preze. Tento týden dlel
puncius v našem král. hlavním městě a byl Pra
hou okouslen. Horlivě navštěvoval památné místa.
V úterý odpol. nuncius loučil se srdečně 8 členy
konventu emauzského, kde se mn zvlášť líbílo.
Nový opat vadp. P. Albán prosil vznešeného hosta
o požehnání. J. Excellence žebnal každému. Když
spatřil Čecha dp. P.Jana, zvolal: „Ano, ještě žeh
nám Slovanům, našim Čechům.“ Po krátké mod
litbě u brány kláštera odjel za hlabolu svonů
puncius v průvodu vedp. opata k nádraží, aby se

„ vrátil do Vídni.

pro veškeré školy
mástále na skladě

Pranůišek Díša,
knihkupectví a antikvariát

v Hradoi IMrálové,
Velké nám. 135.

Velký výběr hudebnin a psacích potřeb.
Prodej obrazů. Soxnamy zdarma.

(b0000000000000000
Posvécení nového opata omanzukého.Velepamátné založení Karla IV.bylo před 30 lety

v stava ubohém. Klášter emauzský byl ubobým
nevšímaným Lezarem, pustl i s kostelem. Konečně
se ho ujali mniši bsuronštía noúmornou pí Í obnovili
jeho slávu. Věra jest s politováním, že o udrževí

zinci; přišli do míst, kde dříve slovanská litburgie
byla domovem. Mnichové zrestaurovali a vyzd :bili
budovy výbradcě mravenčí prací vlastní. Emuuz
skó stavby jsoa stkvělým dokumentem vyspělého
amění katolických mnichů A oyní zástupy lidstva
apěchají prohlédnont si krásné obrazy, pslechnout
nádherně znějící varhany a vzorně secvičený gre
g riánský spěv. Členové přiučují se pilně jazyka
českému, zvolili si za opata bystrého muže, který
vyniká jako znamenitý budební odborník, neanarný
obhajce učení Kristova a jako muř, který ičeský
národ má v úctě, uče se horlivě našemu jazyku.
Dne 2. t. m. obrovský zástop věřících shromáždil
se v kostele emausském. Dostavil se do chrámu
apoštolský nuncius kníže Granito di Bellmonte
8 pěti op-ty. O9. bud započaly slavnostní obřady.
Slouženy mše sv. až po epištoln. Nancias opata
posvětil a odevzdal mu berlu a prsten. Popožeh
nání dal mu mitru a rukavičky, načež jej vedl k
opatskému křeslu. Zapěno „Te Deum“, načež nový
opat, jda kostelem, žehna! přítomným — Z Híma
došel odpoledne od kardinála Merry del Wall telc
gram, v němž sděleno, že ev. Otec udílípožebnání
novému opatovi i váem účastníkům slavnosti. —
Přejeme nadšenému strážci křesťanské víry od
Boha dlouhá léta.

Slušný tisk. Na věcnou, důkaznoa kri
tiku „Obnovy“ o vlasteneckých poměrech v Hlin
sku, ohroženém germanisací židovskou,odpověděl
teprve 31. července mladočeský „Den“, Švibnuv
„Obnova“ prohlášením: „S listy této norty slušní
Jidé dávno přestali polemisovati“ A aby „Den“
ukázal, jak má vyhlížeti tisk slnáný, v téže ne
dlouhé a prolbané lckálce chrlí proti nám tyto
ušlechtilé výrazy: Královóbradecká trouba Jemelky
a spol. — její milí „studené krve“ — obejdové
„Obnovy“ — blbec nebo darebák — dlouhé uši
—blábolení — takový močál, atd.

Proč se jem agrárníci diví © Agrární
„Plzeňský Kraj“ naříká, že voje-ská intendavce
8. armádního sboru zadala objednávku přes 170
vagonů ovsa, sena a slámy německým židům plzeň
ským, ačkoli dle nařísení c. a k. ministeratva vo
jenství to mělo býti zakoupeno od producentů,
které representuje Ústřední jednota českých bo
spodářských společenstev. Proč však tolik nářku?
Agrární list ví, že Ustř. jednota samapři vojenské
objednávce obrátiln se k německéma fidovi La
wetzky-mu o pomoo. Intendance tedy dostane zboží
od židů zpříma a nečeká, až to Ústř. jednota 8
židy snovu sprostředkaje. Takhle to jest kratší
proces. Bobužel! Jednání intendance ovšem nutno
odsonditi. Leč nepřispěla svým jednáním Ústř. jed
nota k takovému činu nepřímo sama? A coš p.
ministr Prášek? ©Mobl-li dějati svým vlivom při
užších volbách wezi katol. zemědělci a agrárníky ho
tové divy, nemobl při vypsání dodávky vyvinouti
ani trochu energie? Či ten jeho uctivý tanec 8 tidov
skou milionářkou německou měl býti znamením,
že strana agrároí židům v jejich velkokšeftech ni
kdy překážeti nebude? Pan ministr raději užívá
plným doněkem lesku svého povýšení, dbá pečlivě,
aby si nep-hněval ty moené byrokraty, protioimž
před říšskými volbami vystupoval jako nejsteteč
nější gladiátor. A agrárníci k vůli záchraně svého
ministra apolkli již bořkých pilulek ochotně dosti.
Atak viny roztrpčenosti utiší se sáby zase. Kdyby
byl ministrem český poslanec katolický, vytáhla by
protiněmuzelenáarmádav gevřenýchřadáchjako
jeden muž. -—

Jeden =předníchuokladetelá =my.agrární © politice t stramy. S
Hičký p. Alfons Šťastný s Padařova, takto veliký
nepřítel „klerikaliema“, ale při tom dlouboletý



borlivý pracovník v otásce agrární, napsal ve

svých"Řetských Novinách“: „Smotné zvěsti se
tatlejí mezi národem naším. Věvobecná nespoko
Jenost panoje s politikoučeskou vůbec a 8 ton
agrární zvlášť. Naši nejlepěl lidé se ohtějí vzdát
další činnosti veřejné, nechtějíce násti zodpověd
nost sa to, co se děje. A nejhorší výčitka, která
se politice můše činit, že se dělá politika osob
ního prospěchu, výčitka ta se činí politice naší.
To jsou zajisté velmi smutné zvěsti. Není to horší,
nežli kdybychomneměližádného ministra krajana?
Dnes musíme prostě ke všemu mlčet. A s tím
máme býti spokojeni? A to má býti ten výsledek
Činnosti naší strany agrární, kterou jsme s takovou
potíží, s takovým namaháním, za tolika bojů si
utvořili, to má býti to ovoce té naší práce? A nic
víc? A abychom si cdrželi ty dva ministry, tak
se máme všichni a zcela obětovat? To se nám zdá
býti přece jenom mnoho žádáno. Jiné strany si

rostě ministra nakážon a on pak skutečně vládne.
My ho dostaneme z milosti, a on musí poslouchat.
To je ohromný rozdíl. A z tohoto bídného stavu
pení pomoci? To vše musíme snášet do úplného
zničení nás? Což máme poslance proto, aby náa
pomáhali obíjet? Poslanci říšští nás patrně velice
zklamali, očekávali jeme více od nich. Ale jejich
nešťastná politika ve spolku s Mladočechy a kle
rikály (za lebkomyslné jednání Práškovo mohou
katolíci ?) znemožnila vše, co by byli snad mobli
dělat. Od nich nelze nic dobrého pro nás více oče
kávat, naopak jen škodu.“ — Ovšem agrárničtí
dietáři nedávají na jevo takovou nespokojenost.
Drší se tiše plné mísy, atarajíce sepečlivě, aby
svobodným projevem nepřišli o znamenité příjmy.
Osobní prospěchářetví agrárních poblavárů však
bude brzy posouzeno a odsouzeno hromadnými a
důraznějšími projevy. Venkovský lid se stále více
uvědomuje, tak že plné poznání dostaví se dřív,
než se zazobaní generálové nadějí.

Zednářské lože a šídé. Zednářský
orgán „Zirkel“ uveřejňuje v posledním čísle Be
znam nové zvolených funkcionářů vídeňské loše
„Humanitas“. Jména jejich ukazují, kdo vlastně
v ložích vede hlavní slovo. Jaou to: 8. Popper,
H. Glůckmann, G. Jeiteles, L. Heller, S. Rompler,
H. Stein, Seif, Kabaue, Reinitz, Hermann, Wiener,
Geyer, Schwarz, Koranyi, Popper, Oppenheim,
Beck, Frenod, Giůcksmann, Mantbner, Kohn,
Monasch, Mayer, Oesterrcich atd. Komentáře ku
jménům těm jistě netřeba.

Dobrodinečkové. Skandálníprocesbyl
projednáván ve Vídni s Veitem, který svoji dceru
zaprodával chlípným boháčům. Tento Veit neprá
vem si přikládal titul „papežský brabě“. Leč
„Právo lidu“, „Čas“ a „České Slovo“ do omrzení
s průhlednou tendencí mluví stále o papešakém
hraběti, ač ten titul obdržel jen otec zvrhlého
Veita. Leč listy adlerovské a masarykovské za
pomněly věas dodati, co sděluje přitom „Montgl.“,
píšící o šidovce Sachaové toto: „Ještě jako dátě,
mosila již Mizzi (dcera Veitové) jíti k pí Sachsové.
Kdo jest to paní Sachsová? To se ví i mimo
Víd.h: paní Sachaové prostředkujemitoomanielské
styky. Panf SachsováA 'ýd váhají Komkandt
jest velmi drahá; ve svých salonech má jen obra
zové origioély, nábytek dodávají jí první vídeňské
trublářské továrny.Paní Sachsová jest nejdražší a
nejelegautnější kupiířsoa.“ Tohle jeut věra moment
závažnější než přisvojovaný titul „čonte“,

Francie učí. Kdykoli přijde některý ma
:zený agitátor do Bohůze s tvrzením, že nastane
"v párodé ráj, až bude úplně potřena „klerikální
bydra“, vždycky mu poukažte na zbědované po
měry francouzské, kde přece ta „hydra“ už leží
docela v prachu. „Klerikalismus“ přece nevládne
v té zemi, kde byli katolíci i o svoje soukromé
jmění oloupeni, kde vybnáno náboženství ze škol,
kde kostelní klenoty prohlášeny za vyvlastněné
atd. Zkrátka církev vůči židovským chamtivcům
nemá ve Francii nejmenší politicxé moci. Dělni
tvo bylo balamuceno, co všecko dostane ze skon
fiskovaného církevního jmění; zatím nedostalo
dosud nic a naopak vede se mu bůře než před
konfiskací, tak že upadá v zoufalé záchvaty. V po
sledních dnech nastaly hlačné demonstrace +ěi
mictva, kteréž upokojovány — střílením vojska
zednářské vlády. Rusko bylo káráno, že postlá
vojsko na zákeřné bandity, kteří přepadali a po
toijeli i lidi scela nevinné, politicky nečinné. Zed
nářeká vláda však dává vlastnímu lidu místo chleba
olovo. A dělníci mlátili do vojska kamením též ge
vší bezobledností. V okolí Paříže plno mrtvých a
raněných vojínův i dělníků. Vzali dělníkovi ná
bošenaký cit, a ten nyní učitelům odpovídá.

Bukovina v zajetí leraelském. Ještě
jest včerstvé paměti, jak- v Herbenorě „Oase“
bylo vysývánu občanstvo k peněžité podpoře ru
muaských židů, kteří se utikali nejvíce do Buko

. Rumunštísedláci vzbouřili se proti vyděrač.
semitským necitům, kteří z potu rolnické

shromažďovali pro sebe bez práce obrov
lioay. Snad i někteří židé byli nevinně
soufalou vášní roloického lida. Jisto však
židé uprchlí největším dílem byli skute

yssavačí "a še vsbouřením se jim největší
y nestaly. A těmhle zcela cisím židům měli

platiti čeští čtenáři „Časn“. Proč ae ši

dovětí zákeřníci z Ruska, odvděčujíce se trpěli
vému Rakousku štvaním na jeho vlastním území.
A zdá se nám, že tu obrovskou „bídu“ ramen
ských židů mohli zažebnati jejich souvěrci v Bu
kovině obratem ruky sami. Posl. Schojawobl ve
sočmovně podal křiklavé doklady vývoje a činnosti
židovského kapitalismu v ubohé Bukovině. Dle
sdělení Schoiswohlova jest v rukoa židů bukovin
ských: 1. Skoro veškerý kapitál země. 2. Bez
mála dvě třetiny velkostatků. 3. Slkoro všechny
zemědělské nájmy, propinace, pivovarya jiné prů
myslové podoiky. 4. Tfi čtvrtiny podílů obecních
a společenských lesů, majících přes 100.000 bek
tarů rozměru a representujících obrovaké jmění.
6. Přes 90 procent obchodů s dřívím £ řecko-vý
ctodního náboženského fondu, kteréžto lesy tvoří
skoro třetinu rozměru celé Bukoviny. Nedivíme 80,
Že v zemi, kde na 600000 valnou většinou nuz
ných křesťanů připadá nyní 110.000 blav mocného
židovatva, musí v židovských synagogách nežidovětí
kandidáti poslanectví přísahati, že budou hájiti
zájmů židostva. Toble už není klerikalismus? Ká
cením lesů náboženského fondu vyzískali v po
sledních 10letech: židovský baron Popper 5,000.000
K, An. Lówy, Milek a Langenhan 6,000000 K,
Ad. Lówy 3,000.000 K, Jak. Hecht 4,000.000 K,
Jak. Greiner 2,000.000 K. V Bukovině vládne
korrapce, úplatkářství v netušené alle. Revise za
dobré zaplacení ráda schválíi takové hospodářství,
jehož neviděla. Volby se provádějí pomocí stati
síců korun atd. A co činí peněžní knížata pro u
bobý lid, z jehož potu tyjí? Tolik, jako v jiných
zemích, kde mají hlavní slovo. V Bukovině že
broty a krajní nevědomosti plno zrovna jako v Ha
liči, kde jsou židé výbradními držiteli peněžního
kapitálu a kde ji velká většina půdy nachází se
v jejich rukou. Lehce lze pochopiti, proč poži
dovětělé listy české tak skrovné píší o kulturních
a finančních poměrech Haliče a Bakoviny. Nara
zily by na židy. Proto raději shánějí až za dale
kými horami vymyšlené klepy na katolictvo,

Praské balomy mají namířenov poslední
době do království Českého. Na 6 balonů z Pruska
objevilo se v tomto létě v severovýchodních Če
obách, poslední snesl se 29. července nad Jilem
nicí. Vzduchoplavci — pruští důstojníci měli s sebou
i fotografický přístroj. Tento proud pruských ba
lonů do Čech jest už podezřelý,ale rakouské státní
orgány k tomu mlčí. Jinak by ovšem zatočili sra
kouskými balony v Prusku.

Prušácká ochota a rakouská spra
vedinest. Česká podání se u soudů ve sněm
čeném území v království českém jako nesrozu
mitelná odmítají, v říši německé se vyřizují. Do
kladem toho je české prohlášení došlé okresnímu
výboru na Smíchově, datované v Berlíně dne 22.
června 1908, jehož podpis ověřen je notářem a
doložkou královského pruského zemského souda
v Charlottenburgu, s podpisem presidenta tébož
souďu. V Přesků češticá JERO jakyk v zemi če

obvykl úřady státní erozčil AU ospár preoknynfsa hask
dání jen z toho důvodu, že je české. Tu se neřídí
Němci z Čech oblíbeným pruským vzorem!

Farisejství či rosnmnmévýstrahy
Když vyšla v Čechách „Kváme ženského těla“,
napsali jsme, že kšeftovní duchové ae tváří, jako
by vydávali tahové obrázková díla pro esthety,
pso kruby amění milovné, zatím však že dobře
vědí, kdo vlastně taková dráždidla kopuje. Jen
chvíli posloacbejte hochy, kteří se dívají do ta
kových obrázků. Ozývají se různé vtipy, emích,
ale umělecký rozbovor o tom čekáte marně. Kdyby
takový nakladatel vydal nákladnou sbírku oroa
mentů, nebo ukásky amění stavitelského, prodal
by sotva 60 exemplářů. Obrázky dráždivé však ae
rozprodají v počta stonásobném. A to přece není
snamevím touby po Čístém krásnu. Kdo se proti
podobným kšeftovním podnikům ozve, hned jest
nasván potměšiicem, ihned jest stižen posměchem.
Nuže, teď Německo, kde „Krása ženského těla“
původaě vyšla, dalo kapitální poučení. Ve vlasti
Eulenburgů nyní smělejí poukazojí časopisy, jakou
znemravnělost šíří právě „umělecké“ romány a
obrázky, jež se v obrovském počtu zvláště v Ber
líně tisknou. Maichovská „Allg. Ztg.“ napsala před
nedávnem: „Němesko uchrání se již a tíží této
špíny. Knihami a obrazy ŠÍřÍ se u nás jakás
mravní příjice; pína strmí výš a výše, páchne
k obloze, žádný stav není před ní jist. Je to
v pravdě moderní německý mor“ „K. V.“ pak
praví: „V Německa je přes šedesát firem, jež vy
dávají výhradně pornografii a vydělávají veliké
peníze. Inseráty, odporučající tyto výrobky, vy
nášejí do roka, jak ajistil pracně O. v. Leixner,
přes milion marek. Pornografické „kuihy“ a
„obrazy“ prodávají se po 30, 40, nejvýše50 feni
cích, takže může si je konpití i — dítá“ Prof.
dr. Kemmer vydal o tomto moru celou objemnou
publikaci, nasvanou „Grafická reklama prostitace.“
Před nedlouhou dobou bylo u jednoho „obohod
nika“ prostředně velkého města v Německu sa
baveno 500000 oplslýsh
lečníka této Army, osdamující, še „těmito fotogra
emi bylo Německo pro letošek dostatečně száso

táže se: „Jak dlouho bude ještě trpěno toto pod
rývání zdraví a síly německéhonároda?“ — Te
kové hlasy z Německa cituje dne 4. £ m. „Ná
rodaí Politika“. Když měl býtivydán v Německu
zákon proti obrazům poškozojícím mravnost, zdvihl
se veliký protest pokrokářů německých i českých,
sypaly se vtipy a drsné útoky na hlavy těch, kteří
s očistou umění souhlasili. Nyní po hrozných a
houfoých skandálech v Německu nastává však
vážné vystříslivění; časopisy obracejí se proti
kšeftařům a větším důrazem.

Maďarská podrášděmest. Do lázní
Polhory na uherském Slovensku přišlo v Červen
cové neděli několik mužů z obetného lidu sloven
ského, mezi nimi jeden Švec. Ten přinesl s sebou
nejnovější číslo L'udových novina v lesíka opodál
lázeňských budov předčítal je svým kamarádům,
Strážcové maďarské velmocnosti to ovšem hned
vypátrali, lázeňský komisař poslal na ně hned dva
četníky, aby je všechny zatkli. Žandaři přišli, ale
když viděli, že lidé venkovští zcela prosti a ne
vloni poslouchají zde noviny veřejné a dovoleně
vycházející, nechtěli lidí těch zatknouti a hlásili
to komisaři. Ten všecek rozvzteklen sám přišel
k nim a zharta na ně spastil. Milý švec však se
nedal, a když komisař pohaněl ty noviny sloven
ské, odpověděl švec: „Napisajte nám lepšie, bu
dem je čítat!“ Nakonec musil komisař a nepo
řízenou odejíti.

Přehorlivý exekutor. Americkéčaso
pisy přinášejí následující zprávu o přehorlivém
exekutora. Exekutor Humer z Ponety měl vymoci
nevelký obnos na společnosti železniční, Místo aby
exekaci provedl v kanceláři společnosti, zastavil
její osobní vlak, kola lokomotivy připoutal řetězy
a 8 nabitou puškou stál tak dlouho u vlaku, aš
peníze dostal. Na neštěstí však exokvovaný vlak
vezl pošta. Nyní jest přehorlivý exekutor šalován
pro zlomyslné rašení poštovní dopravy.

Tedy jlš zase so zklamala. Bývalé
saská princezna chce využiti všech výhod rozluky
manželství. Zpřetrhala rodinná ponta, aby vatou
pila ve sňatek 8 mužem jiným. Ten ji však brzy
omrzel s tak si vzala za choté filigránského teno
ristu Toasellia, Nyní pak se sděluje, že se chce
svobodomyslná dáma dáti rozvést i 8 tenoristou.
Už zahájila právní kroky, s Tosselliem nežije, po
něvadž prý k němu cítí nepřemožitelný odpor.
Tedy již potřetl! Myelila Bi, ž: stav manželský
musí podávati jen radosti a proto „hrdinně“ prchá
znovu ze zápasu. — V Americe lomí rozvášní
mužové rukama nad spoustami, jaké přivodila
rozluka manželství. Za posledních deset let tři
milliony rozvodů! Z toho rodinných neštěstí bez
počtu. A těžko zjednati nápravu, pokud příliš li
berální zákon nebude odstraněn, ježto záminku
k rozluce lehkomyslní chytráci oaleznou vědecky,
za všech okolností. V Evropě pak máme výmluv

ný příklad rodinný rosrušenoati.mimojiné zvláštěna Tosselliové.

: -Na odvrácení modestatku píce po
slouží nám směsky. Ty zvláště v písečná
dách ihned po sklizni naseté poskytují
nost píce v podletí a velice příznivě
půdu, připravajíce ji dobře k následujícíf plodině,:
Jakmile je obilí v mandelích, strniště se ihned
povrhne a ogeje amóakou,a sicepo- hoktařevy
sóváme 100 —125 kg hrachu krmného, 50—70 kg
vikve písečné, 25—40-bg bracha obyčejného a
25—30 kg bobu. Směskase kosí, Irdyž jest ve
květu.Conelsezhrmitiza solena,udašídena
ostrvích a sklízí jako seno. Získá se tím výborná
píce pro zimní doba.

Česká pout do Lard. Dostávámčetné
(otasy a není mi možno jednotlivcům odpovídati.
Letošního roku nekoná se žádná česká pout do
Lurd. České provolání, které se z Vídně posílá,
týká se německé pouti, při které se pobožnostá
česky konati nebudou. Radím tedy upřímně, aby
k německé pouti do Lurd se nepřihlašovali a
raději sáčastnili se jubilejní pouti do Říma, která
se koná letos dne 6. října. Leop. Kolísek, farář
v Předklášteří.

Upozornění pro pp.fankcionáře or
ganisací, spolků a pp. zaměstnavatele!
„Ústředí Věeodbor. sdružení křesťanského dělnictva
Šeskoslov.“ pro Dolní Rakousy dovoluje si tímto
uposorniti na otevření zprostředkovatelny práce ve
Vídni XV. okr. Pelzgasse č. 17. I. p. 6. Úřední
hodiny v neděli od 9—11 hod. dopol., v úterý a
ve čtvrtek od 8—9 hod. večer. Dotazy v příčině
sprostředkování práce dělnictva neb hochů do učení
zodpovídají se při přiložení 10 h známky. V této
úřadovoě mošno obdržeti informace okr. skupis
kř. organisace. Bratrské listy žádáme o otiskautí.“
„Všeodb. sdružení křesťan. děl. českoslov.“

bělásků objevilyse minul es
nad nonu Ale v Čechách. Motflové“ve dé
na svém tabu, svláště kde jsou zelná pole, nakládij
množství vajíček. Současně objevili so běláskývé
i na jiných místech. p?

Rozšiřujte ———'*
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Akciový kapitál K 6,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
i devis, valut atd. Výměna kuponů. 1

(Skladiště Eskont směnek a faktur. Směnárna.

Záložní úvěrní ústav
wHradci Rrálové.
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Kulturní hlídka,
Zprávy biblické potvrzeny vědou.
Epocháloí výzkomy našeho dra. Musila po

tvrdily mnoho biblických zpráv znamenitě; o fom
ovšem pokroboví „přátelé vědy“ v Čechách mičí,
ačkoli i nekatoličtí učenci zahraniční jsou velikou
vědeckou kořistí našeho krajana velice nadšení,

Nyní poukazujeme ještě na jiné velice zají
mavé objevy. „Věda“, která chtěla rafinovaným
způsobem dle prvních vykopávek v Egyptě a Baby
lonii dovozovati nepravdivost správ uložených
v I knize Mojšíševě, udělala již dávno krach.
Zato však věda skutečná stále rozbodněji potvr
zuje skutečnost dějů v knize té sepsaných. Pro
fessor Brugech dle správy samého P. Tsgblattu
nalezi a vyložil hier-glyfy (staré egyptské plsmo),
které potvrzují b.blickou zprávu o sedmi blado
vých letech, předpověděných Josefem Egypiským.
Brugach vyložil dle bierogiyfů, že záplavy nilské,
zárodňující Egypt, skutečně v 7 letech za sebon
ge nedostavily, tak že vypukl hlad a mor. Hiero
glyfy udávají jasně i dobu, kdy se tak stalo, po
tvrzajíce tak čas, jaký udává bible.

V Egyptě nalezeny též velice vzácné papy
rosy potvrsující pravdivost zpráv sv. evaogelií.
Papyrus, valezený v Ox)rhyrehu, pocházející ze
3 století, obsahuje na př. 16. verš I. kap. sv.
Matouše: „Jakub pak zplodil Josefa, inaže Marie,
z níž úarodil se Ježíš, jenž slove Kristus “ — Jak
snámo, popírala se pravost a původnost toboto

textu. Poparačí nechť nyní nález oa papyrusu vyloží. — Jiný papyrus obeahoje nařízení římského
místodržitele v Egypté B:bia Maxima z r. 104 po
Kr., aby všichni, kdož jsou mimo svoje rodná
místa, vrátili se domů a vyplnili listiny na sčítání
lidu. Analogie mezi tímto nařízením a 1. kap.
av. Lukáše je úplné jasna. Také zde Be praví, že
šli všichni, aby se dali zapsat, do města svého.
Josef a Maria šli z Nazareta do Betléma — (Cu
tomu jen řekne dr. Bartošek, který „vyzkoumal“,
že Ješíš Kristus jest „legendární“ osobou, že
vlestně neexistoval?

Ovšem volní myslitelé vědí, še jest pohc
dlnější „vědou“ papouškovati něco po nenávistných
brožurách než si sískávati pravé vědecké přesvěd
čení vlastním pracným studiem. A pak prý jest
jim jedinou autoritou rozam! — Ovšem, ale ten
vypůjčený. Kteří s těch lidiček viděli aspoň hřbety
učených koib Masilových?

Přední průkopníci vzduchoplavby.
V posledním čase stalo se znamenité zdoko

palení řiditelných vzducholodí. Bohužel že z té
vymoženosti chce prvý těžiti militarismus, čímž
prospěšných objevů využije — k obratnějšímu po
bíjení a k novému vyssávání poplatnictva. V této
chvíli jest vhodno připomenouti, kteří lidé a jakým
spůsobem snažili se nejdříve zmocniti se vlády
pad vsduchem. Učenci Toricelli, Viviani (1643),
Otto z Guericke (1650) a Pascal (1623—1662)
podali směrodatné vysvětlení, na jakých základech
má se luštiti otázka vzduchoplavby. R. 1670 je
snita František Lena v díle „Prodromo dell'este
maestra“ napsal, že se může na lodi také dobře
plooti vzduchem: bylo by však potřebí k tomu
čtyř velkých, vzduchoprázdoých měděných kulí
e tenkými stěnami. Theorie nebyla úpatná, leč
prove.ení stroskotelo se s té příčiny, že nebylo
mošno zrobiti tak pevné vzduchoprázdné koule,
jež by tlaku vzduchu zvenčí dovedly dobře vzdo
rovati. Asi 100 let později dominikán P. Josef
Galien na základě theorie Lanovy navrhl, aby se
naplnil veliký balon lehčím vzduchem s vyšších
vrstev vzduchových. Pak prý balon od země se
lehce vsnese. Byly to tedy theorie primitivní, ale
znamenaly přece pokusy o věc dle udání prostých
lidí nemožnou. Myšlenka místo lodi použiti k vzdu
cboplavběbalonu -nebyla za Galiena zová. Asi 50
lat dříve mladý bohoslovec P. Bartolomeo Lau
rénco de Gusman, rozený v Brasilii, pokročil
smačně dále; začel luštiti otázku vzducboplavby
pomocí balonu 8 rozehřátým vzduchem. Slepil tuhý
papír a stočil do balonu a upevnil vše vrbovým

jm. Nato 8. srpna 1700 v Lissaboně před
ovským dvorem, církevními hodnostáři a

posvanými učenci zapálil na rošti pod balonem
obeh. Balonse nadul, Gasmaa vstoupil do připra
veného kobe.a vznesl se do výše sa velikého ú
diva přítomných. Leč u veliké výši narazilo lé
tedio na hranu palácové střechy a klesalo; Gasman
věsk ci při pádu neublíšil. Jásot nad smělým

kusem byl veliký, král jmenoval Gusmana pro
rem mathematiky. Takové byly tedy počátky

vedochoplavby, která po nejpracnějším studiu
množství učenců, telcerých pokusech a veli
lých ztrátách na životechlidských konečně tolik
pokročila, še jiš máme řiditelné vaducholodi. Vý

-ajedok to svlášt obrovské námaby ducha lidského.

Touha povznešenějším ? »
„ Staré, osvědčené ideály, které byly živnou

. milionům duší, a. s hlav.
dily toutíme výše, nám nynější idey nostačí“,

fokne moderní pozér a blíže se s patolízalským
pochlebenstvím k mládeži, lehce ji olupuje o to,

© Á dříve bylo svato. „Ede máš nábrada?“ tášíse lidé rozvážní samosvaného reformátora. Odpo
viď: „Ale vždyť jsem mládeži větípíl svobodo
mysinost. Ať přemýšlí, ať si vybere z moderní
kuchyně stravu, kterou uzná za nejvýživnější a
— at si konečně vymyslí něco nového Bama.“ A
mládeš zachvácená nezdravým pozérstvím ani ne
pozoruje, jak je duševně chudá, jak přirozenou
stravu doševuí nahražoje abohými nezdravými 8ur
rogity anebu — jak ve své zaslepenosti bledí na
lézti úkoj v pěstování zpátečnictví. Stačí překřtít
starou zavrženou věc novým lesklým násvem a
mládež bned se chytá. A čím věo méně ideální,
tím ge více líbí.

Některé příklady. Věstuík českých professorů
pa str. 401. píše o studentském koncerté v Plodi
nové buree v Prase, k němuž Se dostavilo pouze
160 posluchačů: „Jest příliš známo neporozumění
a lhostejnost pražekéhc studentetva k uměleckým
produkcím, ačkoli denně téměř může býti přítom
no uměleckému koncerta, divadlu a ped. Sotva
jej uzříte v divadle nebo v síni koncertní, za to
athletické zápasy ve Varieté nebo kopaná na Letné
se těší zvláštní jeho přízni. Každá purovější hra
nebo aport přivábí boufy studentů, kteří jako
smyslů zbavení tleskají a volají oa potlučené
sportovníky, ale, pušlete-li je do uměleckévý. ta
vy nebo koncertu o nízkém vatupném, najdete jich
tam asi tolik, kolik se našlo spravedlivých v Bo
domě.“ — V Brně přednášel F. X. Šalda o Neru
dovi.Kdotamnebyl?Intelligencea studenti.Zítra
však nějaký atble.ický klab pořádá zápasy, při
nichž na vyražený zub nebo na nějakou pobmož
děninu 8e tak přísně nehledí. Nabito k umačkání.

Jaký sport se líbí moderní mládeži, která
„zachraňuje kulturu“ a „nové ideály“, ukázali
studenti Wabrmundovi. Prováděno pusté aličnictví,
za něž by se styděl každý průměrný učedník.
Nejvíce pozoruhodno jest bázení shnilými vejci po
studentech katolických v Štyr. Hradci. Wahrmun
dovci ovšem si musili napřed sbnilá vejce velikou
borlivostí sběrací zaopatřiti. Ta nejsou všude na
prodej. Proto sběratelská činnost jejich byla spo
jena se zvláštní starostí a horlivostí. Kao hásí
shnilými vejci, ten nepodlehá pouze okamžitému
výbucha vášně, náhlému vzplanatí. Tu se nám jeví
promyšlený „ideální plán.“ — „Rozhledy“ dne 10.
července k tomu připomínají:

Po ehnilých vejcích byla patroě v Štyr. Hradci
tehdy veliká poptávka. Kdyby ashnilá vejce byla
znamenána na burae, měli bychom v kursu shni
lých vajec Cůležitého zvěstovatele akademické
Brobody. Čím by shoilá vejce byla dražší, tím více
bylo by té svobody, čím byla by lacinější, tím
méně. Také by ovšem mohly býti zavedeny na
burse skříně a nástroje technické. V brněnské
české tecbnice rozbili studenti-obhájci svobodné
vědy tyto rekvisity — moudře se to utajilo — a
čím by tedy skříně a nástroje technické v ceně
stoupaly 

Kde jde o vytrestání, spílání, o boření, tam
takovou zlatou mládež nalezneš hned. Společaost
tolik útočná však pěstování skutečných ideálů po
nechává vlídně a ochotně těm, které daří přezdív
kami.

K otázce zřízení německé akademie.

„Osvěta 1.“ e chutí uveřejnila memorandum
samé Akademie cís. F. J. pro vědy, slov. a umění
z 11. prosince r. 1907. Memoraudum stýskalo na
to, še ná původně český ústav dosadila vláda
profesora, který Blova českého neznal. Proti hro
zící germanisaci naší alfademio tudíž mémorandam
vyslovilo žádost, aby byla akademie docela oči
štěna; nechť pro Němoe se zřídí úplně oddělené
akademie nová. — Dobře, ale týž „Přehled“, který
sa nynější aféry přinesl prvý znění onoho memo
randa, napsal dne 31. července: „Protestem české
akademie pro vědy, slovesnost a umění, otiskou
tým,v minulém čísle, chtěli jsme osvětliti věcnou
stránku sporu, a poněvadš leckde nebylo pooho
peno, oč nám lo, ahrnujeme: Hlasování prof.
Masaryka a Drtiny pokládáme za politickou chybu.
Umělecká akademie pražská byla založena « Čes

kvism, až do jmenování prof. Thieleho, byl jem
utrakvismem dle jména a byl koncesí vláděce
strany zakladatelů. Když věsk Němci hleděli do
bývati pevnější posice v akademii, podán byl jistě
důrasný protest s nejkompetentnějšíbo místa v pro
einei r. 1907. Vláda musila uznat jeho váhu a
Němcům tudíž nosbývalo, neš pokoušeti se 0 8%
moststné německé učeliště umělecké. Svou věc

po Wliza umělecky pochybnou a neuskuteční
telno dobledné době, a je příznačné, še sa
L tohoto kulturního úsilí německého musil
býti nacionální křikloun a šovén, jemuž Jisté šlo

po O uzmati,ševolánídmců po samostatné umělecké akademii bylo
B důsledkemoBebočeského protestu...
8 druhé strany však je jasno, že roalističtí

slanol Mindorosováni, po svémhlasování
še by nebyli blasovali, kdyby věděli atd., :

pastili i taktickou chybu a podávali honem de
monstrační návrh na reorganisaci umělecké aka
demie, ač tu šádné reorganisace není třeba, nýbrá
Jen provedení principů, stanovených zakladateli,
což bylo jistě a větším důrazem vytknato oním
protestem akademie, ale konec konců posl. Masaryk
i Drtina, a zejména jich orgán „Čas", by udělali
s jich blasov.ní pro Wolfovu resoluci vysoce kul-.
turní čin, významný i pro český ráz umělecké
akademie samé. A zatím je vidět, že oba poslanci
nebyli o stavu věci příliš mnobo informováni, a
kothura „Času“ proti- krejčím ve východních Če
chách je proto při nejmenším neskromný.. . Bez
výbradné hlasování poslanců české strany pokro
kové pro návrh Wulfdv bylo dle našeho mínění
korunou politické neprozíravosti.“ — Ale o tom
už „Osv. lidu“ mlčí.

Školský obzor.
Jak si váží soc. demokraté učitelstva.

Jest potřebí aspoň něco o tom pověděti, aby naši
soc demokratičtí učitelové se dověděli, co jim
„Čes Učitel“ sám dobrovolné neřekne. Radý list
„Zittauer Volkatg.“ v příčině požadavku poalance
učitele Pfuga v saském parlamenté zvolal v údivu:
„1600 marek nejmenší roční plat — 5-30 M denně
— a stoupající důchod až 3600 M za rok, tedy
12 M za pracovní den při 4'/„hodinové denní
pracovní době a 3 měsících prázdninl“ Dále týž
list pokračuje: „Takové odměny ještě dosud nc
požadovalo ani jediné 80c. demokratické pracovní
společenstvo. Pau Pflug však v zemském soěmu
nadával jako anarchista, še vláda tohoto zvýšení
mzdy „zplna a zcela“ nepovolila.. . Co jest vhod
učitelům, to jest přece spravedlivé i pro dělníky.
Jest snad učitel na obecné škole více než dělník?
Kva ifikovaný dělník, mecbauik, truhlář, stavitel *
strojů, hodinář, malíř atd. má ve velmi mnohých
případech, ba obyčejně větší předběžné vzdělání,
větší znalosti svého povolání úež učitel obecné
školy, který Be naučil s „Ach“ a „Krach“ bes
chyby — ne vždycky! — psáti, něco na housle
hráti a děti mlátiti.“

Na shromáždění radikálních učitelů v Mni
chově, které se obíralo s úpravou platů, byli po
zdravení 8 velikým nadšením radí poslanci jako
vítaní boaté. Učitelstvo jim vyseklo kompliment
jako robotník milostivé vrchoosti. Odměna za toto
patolízalství dostavila 8e ihned. Radý poslanec
Můller, šéfredaktor Bocialistickéholista „Můnchener
Post“, prohlásil na schůzi strany 26. června t r.
„Nikdo tak těžce nezanedbával uré povinnosii
vůči obecným školám jako ačitelstvo. Do učitelů
v politickém obledu skládati nějaké naděje nemá
žádná strana příčiny, poněvadě co v politickém
obledu dosud vykonali, nesahá přes mese úzko
prsého sobectví.“ Rudí se zkrátka s pokrokovými
učiteli bavorskými velmi dobře znají.

„Christlich-soziale Arbeiterzeitung“ plše dne
1. t. m., že socialistický exposlanec Reger se vy
jádřil: „Slezský učitel stará ge jenom o svoje
břicho.“ — Co by vyváděl „Český Učitel“, kdyby
ge o práci a charakteru učitelstva tak vyslovovaly
listy katolické? V Čechách jsou socielisté 8 po
krokovými učiteli ještě v dobré shodě, poněvadž
dosud potřebují jejich spojenectví pro svoje zištné
cíle a pro společný boj proti elrkvi naší. Až po
krok. učitelé svoje služby dokunají, budou smrakání
od rudýchjakoučitelév Německu.Soo.demokraté
jsou zatím velice cbytrými diplomaty.

Kdo budí nejvíce pohrdání inteligen
el? Jest to škola soc. demokracie. Nikdy se děl
pictvo nedívajo 8 takovým despektem na može
inteligentní jako se děje právě nyní. Inteligent,
který so má třebas hůř než některý dělník, musí
si uspořiti těšoe na slušný šat, aby nebyl z kan
celáře nebo z ústavu vybnán. Jak spatří soc. de
mokrat muše pěkně oděného, již lítají závistivé
posnámky a vtipy o lenoších. Okolo rudého děl

ve těžko jest inteligentovi jíti. „Pomáhej Páuůb!l“ — „I jdou radši pomoci sám“ — Nepo
zdravíš-li však, vtom okamženíradý občan saujme
chytře pózu katolíka a vyčicí inteligentovi pro
jeho nevšímavost. Badiž nám rosaměno. Tohle se
neděje jen kněším, to sakoušejí také inteligenti
Jiní. A dá-li se pozdrav i jiného rásn, odpovídá 60
nějakýmúsklebkemzase. Kdyby vědělabobý svedený
dělník, vychovaný socialistickými listy a platící
inteligentním předákům svým krvavou daň s těšce
vydělaných grošů, co kolikrát hladu a úporného
boje vytrpí inteligent, než nějaký krejcar vydělá!
Snad by se v něm přece trochu soucitu ozvalo.
Snad by začal vnávatí a by, že ti jeho
radí inteligenti u tučné platyza daleko menál
duševní práci než inteligenti jiní, jimě duševním
přepracovánímdiv nervy nepraskají. Jaké jea v

um dnednash nyiáns pobtikujepů =igentovi slávua po jiném ikuje, est

nocbem? Platí ještě nóco PAdETMO no v Ml po.
kračovati? Socialiatickýtisk odpoví,je
bned nato líčí sociální poměryfak, šé dělník

rospálen krajmí vášní 1 rodi těm, kteří svým
myslem podporují pokrok a dělnictva práci is



třejí. Slušně oděný člověk, muž se skřípecm na
očích jest rudým lidem darmochlebem, lenocbem.
Ale — másii se ceniti duševní práce, má-li býti
usnávána prospěšnost nejrůznějších škol, pak za
jisté také člověk, který na nich vyučuje anebo
se v nich učí, saslouží při nejmenším aspoň trochu
Šetrnosti. Kdyby si dovolil inteligent desetinu té
kousavosti, jakou musí snášeti od 8oc.demokratů,
volalo by „Právo lidu“ celé pluky do boje. Věru
— podivný to poměr „uvědomělého“ dělnictva k
nositelům vzdělanosti.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

A zase jeden čelný rudý pohlavára
karatel „kle ch hříchů“ na útěku,Není
tomn dávno, co dokázány defraudace dělnických
peněz kandidáta poslan. M. Švábovi, který loni
líčil chadiněna schůzích,jaksepro ni obětuje.
Teď zase padlo pravé světlo na jiného radého
kandidáta poslanectví, totiž na Jsaa Jelínka,
redaktora ty pografickéhosoc.dem., Veleslavína“
a „Kacířských epištol“. Vysoce povznesený Jelí
nek v „Rac. epištolách“ vystavoval na trh vy
myšlené nemravoosti katolíků; v časopise tom
pro nasycení radých jízlivých labužoíků byli
malování kněží a jeptišky v oplzlých pózách,
jen aby se radí čtenáři ve svojí „vyšší ušle
chtilosti“ měli čemu zachechtat. Skvostné su
Šlechtování, svláštaí to výstrahy před neřestmi I

Najednou však Jelínek se 8 rodaktorakým
perem loučil. Radá žurnalistika psala na roz
chodnou velice mlhavě, neurčitě o příčině od
chodu Jelínkova do Ameriky, jen aby se ne
pohoršili soudruzi nad charakterem odjíždějí
cího. Prý odchází = důvodů rodinných. Po
něvadě pak Jelínek zanechal ženu s jedním
dítkem v Praze, začalo se ještě hovořiti, že

" ubohému reformátorovi žena otrávila život.
Proto dala paní Jelínková vytisknouti 28. čer
vence v „Čes. Slova" prohlášení, jímž se brání.
Praví, že ji nechal Jelínek v Praze s dítkem
bez krejcaru. Žila s Jelípkem 18 let. Ošetřo
vala ho pečlivě, když byl stižen 14 dní po
svatbě chrlením krve. Snášela s ním klidně
bídu; když však již muž vydělával 260K mě
síčně, musila se sama živiti v trafice. Poslední
měsíc nedal ženě ani krejcara na živobytí,
choval se -k ní stále zpapněji, zato však vedl
druhou domácnost s Helenou Koppovou, pro
davačkou, s niž udržoval 4 léta milustný poměr.
A nebylo to jeho dobrodružstvím prvním. Je
linková praví, že na svoji obhajoba uvádí jen
věci nejautnější a že by dokázali lékaři též
jiné věci. — Zkrátka Jelínek „nemruvnosti
klerikálů“ studoval vlastně v krozích rudých a
pak přebarvil takové hrdiny v „Kac. epišt.“ —
na černo, oblek! je do řeholního šatu a jeho
soudruzi měli látku k surovému chechtotu. —
Podobně to dělají jiní. Na př. vyš.a knižka
„Moli v kutně“, kdež probírány labažnicky če
redné neřesti, jež přišity na atav kněžský. A
tu jeden náš přitel, který děcka ve škole bro
žuru tu sebral, po přečtení jednoho nemrav
ného případu se zamyslil nad jménem autora.

Hned přitom si vzpomněl na jednoho našehojislivého soka, který zrovna to prováděl, co
přičítáno v brožuře nejmenovanéma kaočzi.

Tak tedy dovedou pánové omravňovat|
Aby se surová srdce hodně pobavila, vylíčí se
některá „kněžská“ nemravnost slohem hodně
pestrým; pisatel vlastně fotografuje sebe nebo
dvé přátele, ale strčí je do kleriky, aby měli
soudruzi další podpal k nenávisti vůči církví.

Lže se dále po továrnicku k vůli ob
chodu. Ve slezském okresu frývaldovském před
užší volbou socialisté k vůli získání křesťan.
sociálních blasů vydali toto Švindléřské pro
volání: „Jsou 800. demokraté nepřátely nábo
ženství? Nikoli, Soc. demokraté nejsou žádoými

Naj nábošenství;omitolikoproblačojí:Náboženství jest věcí soukromou, jest věcí,
s kterou strana mamá nic (?) co činiti; jest
věcí srdce, ze kteřou každý jest sám zod
vědný! Naopak| Soc. demokratéjsoujedinými
oobránci (71) svatosti všech náboženství, po
něvadě se proti tomu brání, aby nebylo zneu
žíváno náboženství k světským věcem ... Soc.
dem. poslanci v Rakousku to byli (?1), kteří
se vyslovili proti paragrafům o kazatelně, na
mířeným proti katolickému duchovenstva a
soc. dem. poslanci v Německu, kteří se vyslo
vili pro přípoštění jesuitského řádu (??) ...

ý opravdový křesťan, který učení svého
nábožonství nezneužívá k světským účelům,
nýbrž chce je viděti uskutečněno, ten nechf
volí 14. červvnce kandidáta soc. demokracie
Radolfa Měllera!“ — Co řádka, to hanebné
podvádění voličetva, jak známo všem, kteří jen
trochu bezbožecký fanatismus rodých pozorují.

Socialisté vepros b jesnitů?!Na rud úzi ve Vídni přisnal 60 000.
dem. předák dr. Ellenbogon, že jest idem,
dovosoval, žejest bez vysnání a konečně přidal:

Nikoliv- klerikálové, nýbrž my jsme praví
Řře-laná.“ — Kdyby tak řekl některý oproblý

ošetřovanec sz Kosmonos, nedivili bychom ce
tomu. Ale lže-li tak křiklavě socialistický pře
dák před vlastními soudruhy, to už je moc.
Pasté radé pošklebkyz bible, sprosté posměšky

dování těch, kteří nechtějí platiti ma rudé
protikřestsnské brožury — to snad má býti to
pravé křesťanství!

Porážka rudých neeitů. V Neubracko
(Dolní Rakousy) prohlásili soc. demokraté, že
e dělníky sdruženými v křesťanské organisavi
nebudou již pracovati. Žádali, ahy byli pro
poštěni. Šef firmy, Pivoňka, se však h :ed ne
sklonil před terrorem demokratů a tak došlo
k tomu, že socialisté zastavili práci. Leč ústř.
svaz křest. textilních dělníků poslal do Neu
bracku svoje dělníky. Daes pracují v celém
závodě pouze křesťanští sociálové, Up'ynalo
půl roku a socialisté marnš čekají dodnes, že
pan Pivoňka pro ně pošle a je odprosí. Litají
sice svého jednání, kterým chtěli mnoho ne
vinných rodin jedině pro rozdílné smýšlení
připraviti o chléb, aleJest již pozdě. Zde má
me pvučný doklad, co smůže proti bezcitným
utlačovatelům pevná organisace křesť. sociální.
I naše Všeodborové sdružení křest. dě:nictva
v Čechách zastalo sd 8 výsledkem velice zdár
ným mnoba svých členů, které chtěli radí ne
citové o práci připvaviti. Až bude naše sdru
žení ještě silnější, pak rozpálené hlavy socia
listických násilníků zchladnoo ještě více. Proto
voláme ke všem dělníkům dobré vůle: „Při
pojte se rychle v zájmu vlastoím ke křesťan
skému sdružení“

A zase jeden. Dne 28 července rozšířila
se zpráva, že předseda soc. dem. organisace ve
Žlebích Alois Dostál, který byl důvěrným pří
telem a velikým agitátorem pro kandidáty po
slanectví Joba a Jiráska, jest vyšetřován pro
značnou zpronevěru peněz, kterou poškozen
jest jeho zaměstnavatel. Vyslechnuto již množ
ství svědků. — Tenhle Dostál není ještě nej
horší. Většina socialistických defraudantů totiž
brábla do pokladny vlastních soudrabů, aby

ju dokázala svoji „soudružskou obětavost aásku.“

Jak ošatili dělnictvo v Plzni. Teď po
volbách do závodní pokladny Škodových zá
vodů, v nichž zvítězili po napětí všech sil,
přiznávají se socialisté, že v pokladně jest
sohodek 32.000 K. „České Slovo“ dne 2. t. m.

še o schodku: „Ve skutečnosti je však da
eko větší. Přiznání činí pouze ze strachu.

Proč tak neačinili dříve, když stav pokladny
jim byl znám? Tašovali to před volbami, je
likož věděli, že by je dělnictvo vypráskalo,
byli by to tušovali i teď, leč báli se rekureu
a možnosti vítězství nár. eoc,, báli 86 rovice,
která by k takovému hospodářství nebyla
mlčela.“

Spokojil se z nouze s troškou. Když
neteče, aspoň když kapo! Tak si pomyslil pro
stějovský soudruh Fr. Pichal, jemuž nebylo
dopřsno brabati se ve větší pokladně, ačkoli
ma chuderovi narostly dlouhé prsty. Obmesil
se tedy tento vyvlastňovatel kradením obrasů,
stolního náčiní a podobných maličkostí v Ně
meckém domě v Prostějově. Z každého hoed
nemůže býti veliký virtuos. Leč praktikantská
jeho činnost náhle přerušena. Byl zatčen se
svým rudým otcem, jemuž nosil v synovské
oddanosti kradené věci. Ovšem ša od této
chvíle starý i mladý soudrah budou ještě více
nadávati na „třídní stát“

Netennější« nejranější

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.

(TÍT
VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BANKA

V PRAZE,

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ÚSTAV POJIŠŤOVACÍ,

UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚNA

DÍTKÁM, PENSE, POJIŠTĚNÍ MNOŽNÉ A POJIŠTĚNÍ SE

- ZABUČENÝM 49/, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM. 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY.

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLE

NŮM — POJIŠTĚNCŮM. 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCENO 109,
POJISTNÉHO,

VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.76553
RESERVY A FONDY| K41,778.165—
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.43098

VYSVĚTLENÍ A SAZBY

OCHOTNĚ ZASÍLÁ - 

GENER. ŘIDITELSTYO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM,

JAKOŽ I GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVA:

V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYO
VĚ A V ZÁHŘEBĚ. 

ADRESSA PRO TELEGR.! BANKA SLAVIA PRAHA.

N /»=———
iravného hovha

přijmedo učení
na celé saopatření —

Jos. Kieslich,
pozlacovačství v Hradci Král.

P, L, pp. truh
odporučaji

> svoji výrobu
=„ Intarsií «

vkusně a umělecky provedených.
Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.



Elektrické
== světlo=
pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukovélampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejaoměrný.Žárovky Taitalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Nešní vína.
prda gOutolndjší Biskupské konsistoriumv Hradci Králové ověřilo mne, dodávati pravá

přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od 25
litrů výše:

Dalmatská a uherská vína za 1a po 64, 68,72, 80, 86 bal.a
Mostarské velmi jemné a silné . drah 88 bal,

II. drah 80 hal. za 1 litr.

ALOIS ČIŽEK,
mujitel vinných sklepů v Humpolci,

c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá-ter král. kanonie Praemonatrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v eh.

VEDNÍRL|:

MŘŮ m

v Hradel Králové, Pospišílova třída, čís. 347.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

pro Malbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. 2vnové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
měst: pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduě
šáho aš k bohatému fw

guralnímu provedení a
sice i se šelesným

> rámy, sítémi vsasením.
Veákeré ro , i odborná rada latně, beze

všínárazkosti|Řů definitivníhlodnároe.
ORY*Nesčetnáveřejná| písemnápochralnářuznání,"ij

Založeno roku 1836.

Jediný závod toho druhu na českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
bandagist

w Hradol Král., vedlekrajskéhosoudu.

Odporučuje vlastní výrobu a
sklad veškerých druhů bandáží,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,

peční pásy, suspensoria, puo
Čochy a obínadia pro křečové
žíly, čněrovačky a přímidla pro
skřivené páteře.

Správy se vyřizují rychle a
levně.

Poštou zavílá se nenápadně,
stačí udati drub a míru.

Závod založen. roku 1888.

Vyspamenán zlatou medailí.

Dívčí paedagogium

dbsařeukráleFrantiškaJosefaL v Chrudimi

přijímá na počátku školního roku žákyně

dopřípravnétřídy,

a zkoušky přijímací
odbývati se budou

m dno 14. září, m
Prospekty „naPožádání ochotnězašlepředstavenstvo.

Palmy
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2 3 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus sa 6, metry vysoké kus za 3,

8, 10-15sl 3, 4—5zl.
A

LÁTKY = NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové,
polo- i oelohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE

hladké a Prřakárk v různýchjakostech.

k zikovšadánábytkové,přeměněk káb látkám Be
bod jako: in ,

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, piváreu úřadův atd.

- sa nejlevnější oepu nabísí firma 

ze JU OTOTRLYPRD,Jané u

Dívčí vychovávací
ÚstavvSlatinanech

n

-u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu

čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné 1 měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají

přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati a
čovací kurs český | německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravují se roucha
E oslužebná. s

Ústav nalézá se v rozkošné
=© lesnaté krajině. —::

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříre nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky |

za 6 haléřů
»>Saponites vůní fialkovou, osvědčenývý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář vHrad
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

»—————————

(hrámové svíce
roskové "Gy. svíčky a obět.před

dle liturgickýchpřed- © MĚLYpromísta pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové= pedeýní obrázkyo
(cereginové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce ustry,

(paškaly) = krůpě- sro Kostelní, sto.
jemi krve a arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,

ránkemvelikonočním,| zyjce obětní >
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke kří í polovoskové,
jipol i volkerýnepobene

«v. přijímání a w. pom nlbiřmováníse stuhami | SecnovauPsjvěcí oyscd.
a případnýminápisy, ení

„MONOPOL“
akoiová svíčkárna a voskárna

vVyznamenémo 0 oýotovácu
zlatá mndalicPrat €Pařiž

čsl ntbumDot eiás zenlatáEtoca.oAntverpy 10661ala medáa .
Výrobkyvšestr. uznaná. Vzorkya ognmíkyadaror afrasiko.:



Doporučujeme==

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,;
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, si80
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

KV, Skaherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Connfky sdarma s franko. Zástupci na všech místechhledání.

PonsionátUršulinek
v České Skalici.

(51

=

a
Obsabuje německou osmitřídní školu

a právem veřejnosti. Cbovanky mohou
se též vadělati v jazyce českém, fran
eouzském a avglickém; mimo to cvičiti
se mohou v malbě, v budbě, učiti 8e
vósti domácnost a všelikým ženským
pracím i váření, šeblení a přípravě

prádla.
Ústav má krásnou polohu a vyho

vuje všem požadavkům.
Měsíční plat jest nejvýš mírný; za

hudbu platí se zvlášť.
Školní rok počíná 16. září b. r.

Představená.
B]a

PT

ramofony,

h fonografi/
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

JosefJežek,
HradosKrálové.

Ke všem příležitostem

nejlepší dárky
3 zavelicelevnécenynabízíG

| V.Šolc,
elatojk a stříbrník

přísežný
boudní Snalec a odhadce

v Hradci Králové.

VelkýPÝBOr sřá a |

r hodin druhu.

- Prodej se zárukou.

První čenká křest.-soc. svépomocná fÚrma
v Hronově ». Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnostíjsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České

ánív napjmbaba, bi sen ore tě teakráte,20 a

CěDDO004000000000040050

E dnatr P, J. Noškadiy, laráře vo Yýprachticleh)

Mdoporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
: P ordj osvědčený a Často vyznamenaný

i výrobní závod
jvš«.h kostelních paramentů,

| | praporů a kovového načiní.
MiCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka :
5 -Be na požádání franko zašlou. i

bbeě0P0000000000000008000604 Obu

Vpavilona pro zařízení bytů va Jabilejní
výstavě v Práze, vedle výstavní kaple vystavuje

firma

Frántišek Jirouš v Slatinanech

gothický oltář dubový,
který jest levně na prodej. Sochy možno vyměniti.

v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby el patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

obora stavby a obnovování

oltářů, kazatelen,
soch, ch eest atd. dokonalea -lohově.
Odborné a bedlívé opravy,zlacení a poly
chromování uméleck JtařůP aoch
oplným uřetelom ackýnhnanáte 1 sslob. Krásné umě

lecké soehy nové. Rozpočt el cesty atd.beaglatně. áceny a noži zároda desvěd
píšemná uznácí.

Dílna na výroburámců a zasklívání obrazů.

Obehod papíroický. Velký výběr obrasů, srcadel

==žzávod sklókvůúálba.=

SV

KKXXOXX

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o

(dleOnd.Jista 8. A.,ste. 98

dostati Ise 1kussa 3bal. —WItsa 1K
v biskupské knihtiskárně

v Hradel Králové.

Veledůstojnému duchovenstva
doporačoje ze uotivé

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

s kostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jebo Bisk, Milos-ij

Hradec Král. č. (45.
(dříve Praba II. čp. 1926)

B. oltářů, kazatelen, soch,atd.Křížovécosty a Božíhroby nteohrm
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spoelelní čistění zažlých maleb.
Odborné porady, nákresy a rozpočty se

ocbotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedená práce
k volnému nahlédoatí.

a
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

-v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho=
venetvu a sl. pětronátním úřadům k opravování

a přeslacování

oltářů, kazatelem, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

slacení písma a růsných předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovují úplaě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktáž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v |'ardabicích.

ONP*>Závod založen r. 1808. "i

XCSB XCBDXGSDX CSD XCBDX

ŽJan Horák, “
soukenník "x

Šv Rychnově nadKněžnou ©X x

8

zasílá na požádání vždy

dle roční saísony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso

zemských.
Četné mamání sviáká z kruhůvíko

VČ důst. duchovenstva osvědčí6 poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobe víco á třice'jletéhopůsobadí..
v prbol, onrě objednávkunajse .“taláry,X

XO8D GNDJGBBXO0BX
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Humbuá moderních demokratů,
Dříve pohlíželo se na dělolka jako na

nižšího tvora. Předsudky velmožů šly tak da
leko, až mnozí ei myslili, že vlastně i děti
dělníků hodí se výbradně zase je.: k těžké
práci, že nejsou schopny intellektaolního po
kroku jako ar.stokratic.á smetánka. Nyní se
kartu obrátila; ojímá se o soci-listů nesmyslný
předsudek, jake by byl tvorem nižším, ba do
cela ničemným intelligent. Sucialista při spa
tření studovaného člověka si nepřipostí my
Šlenku, že týž třebas pracoval rakama dříve
horlivěji a namábavěji než rodý dělník a že
zná svízele ruční práce, Iutelligent platí u
soudrohů hodoě zpracovaných za darmochleba.
A intelligent bobatý docela jest pokládán v80
cialistickém táboře za zločince, za zleděje.

9 ukrotným poboršením píší radé listy o
eDažraných buržoech“, o jejich jezdění v ko
čářích, ve vagonech I. třídy, o jich návštěvě
lázní. Vytýkají „měšťákům“ požitkářství. Ale
proč ten veliký hněv? Takové poboršení jest
přece a socialistů velikou nedůsledností. Kdyby
měli taková praktická životní pravidla jako
čeští bratři, byly by jejich výtky snadno vy
světlitelny. Ale vždyt socialisté v příčině prak
tickéhu života tíhnou zrovna tam, kam požit
kářští buržoové. Jejich názory životal jsou
zbodovány na základě materialistickém. Sou
drabu, jen užívej, nešetři! Stejně ušetříš málo!
Tak se ozývá často v socislístických listech.
Není diva, Socialista nevěří v život posmrtný,
domnívá se tedy, že má jen to, čeho užije na
zemi. Radý dělník tedy užívá a propije prů
měrně víc než úředník, profeesor, učitel. Rudí
vůdcové jezdí vesele spacími vegony do lázní,
socialisté porončí si v bospodě jako kavalíři a
sekýrojí hostinský personál zcela podle zvyko
měšťáckého.

Proč se tedy tolik hněvají na měšťáky,
kteří užívají plnou měron radostí světa tohoto?
Nač jsou lázně, než aby vnich člověkosvěšil?
Nač krásná hudba, nemá-li jí někdo poslech
pouti? Proč by neměly být připraveny pobodlné
vagony železniční pro ty, kteří si to mobou
zaplatit? Kdyby se nemělo nžívati vymožeností
nové doby, kdyby na lepší a pobodlnější šivc
tospráva nechtěli lidé platit, pak by 80 zasta
voval sám pokrok. A socialista, který užívá

FEUIULLETON
Kosa na křemen.

(M) »Nedosti ns tom, že se zlodějové v noci
vystěhuji, činži nezaplatí, ani tu kuchyň mi nevy
čistil, Luza taková měšťáckála nadával starý Pla
vec, jsko Špaček poskakoval kol budky, zniž Sý
korovic v noci ulétli. A měl proč, lakomý pán
velkostatku, který škrril každý trojník jako žebrák.
Sýkora, strojník »na stavbě« v cukrovaru, najal
pro sebeasvou rodinu výměnkářskýdomekstatku
Plavcova. Bydlel tam po 7 měsíců, po placení činže
mnoho se nehnal; když se bo domácí ptal, říkal,
že si to nechají na konec, nejednou. Ateď ulétli
i s činží, Nezbylo po nich nic, jen trochu slámy,
pspírů a v kuchyní aspoň dvé fůry zahradnické
země. Sýkorovic nevařili; «milostpaníe chodila s
mladými pány a slečinkami na oběd za »sturýma
ku =Krétěr. Aby kuchyň nezabálela a mladí pá
nové měli kromě vyplazování jazyků, házení ka
mením a trbání ovoce nějakou ušlechtilou zábavu,
dal jim starý Býkora navézti do kuchyně hlínu,
aby si zde zabradničili. Kluci zahradničili až ra
dost, svlášť rádi zalévali. Nic jim nebylo za těžko
každý den třeba čtyřicet konví nalíti na hlinovou
vrstvu. Však zato takové zahradničení neslo zdár
né ovoce, Zabrada jejich byla naplněna nejkrás
nější boubovou vůní, při které ruka bezděky nad
beně se zdvihá, aby uzavřela nos, tolik vůné na
jednou snésti nemohoucí. Květena znamenité
naplňovala ne záhonky, ale symetricky všecky
čtyři kouty světnice, Plísně vystrkovaly své rozto
milé hlavinky; tem, hle, vedle hned zdvihá avé
brdá, bělostoě bílé témě houbs. A nade vším
klene se nádherný dřevěný strop, trámy kaseto

V Hradci Králové, dne 14. srpna 1908.

nad své prostředky, který dokazuje skátky
svými zřejmě, že by v případě svého obohacení
brzy jmění promarnil, dívá se 8 největší zlostí
na ty, kteří užívají. Zlobí se horečně oa lidi,
kteří na vlastní útraty žijí vlastně tak, jak so
cialističtí poblaváři sondrobům samým odpo
ročají a jak samí na útraty soudrahů žijí.

Jelikož pak soc. demokracie bída dělnictva
líčí barvami tolik sytými, mohl by se někdo
domnívati, že socialisté mají aspoň sympathie
k řádným dělalkům vůbec, že mají 8 vimi
soucit. Ale i tu jest viděti strašnou převráce
nost. Který dělník nepřísahá na radý koran,
který se zpěčuje platiti na surové tiskoviny
rudé, jest jednoduše vyhozen z továrny. Ta
kového dělníka pronásledují radí hůře než
boržon, štvou ho tak, že jest zřejma jejích
snaha, aby bo bladem umořili. Dělní«, na nějž
padne socialistická klatba, jest oznamován dů
věrníkům dělaictva v jiných závodech. Chuďas
chodt od dílny k dílně marně; kdekoli mají
rudí moc, tam jednodoše zaměstnavateli ohlásí,
že začnou se stávkou, bude-li vybladovělý
choďas do práce přijat. Tak řádí rudá inkvi
sice proti dělníkům, kteří se odvažají míti své
vlnstní přesvědčení, Nedivi i bychom se tolik,
kdyby radá strana tak často nemlovila o svc
bodě myšlení. To že jest důkaz soucitu s děl
uictvem? Právě v minulých dnech rozvířil se
veliký boj raaých proto, že prý dva očitelé
socialističtí byli denancováni, tak že přesazením
se jim příjmy ztenčily. Co tu „řiku a nadávek
od strany dělnické, že inteligent rodý
má míti najedaoa příjmy menší! Jest zjištěno,
že ti učitelé, kteří ostatně úředně přísahali na
něco jiného než ua socialistický program, pro
jevovali nesnášelivost, že svoje strannické ná
bledy uplatňovali ma wmís'ech k toma nenále
šitých. A přece mají silnou radoa ochranu. A
na druhé straně tatáž strana dělnická přípra
vuje vesele jiné dělníky zcela snášelivé o po
slední skýva chleba, denancoje je bezcitně
hodně rázně přímo u zaměstnavatele, snaží se
je uštvati k smrti. Strana dělnická, strana
„pro dobro a volnost dělnictva“| Není tu vi
děti bumbůg, nejsou tu veliké bříchy proti
samým radým theoriím, nehraje vlastně rodá
strana trestabodnou komedii? Až by strana
takých násilníků opanovala pole zcela, vedlo
by 8e v ní svobodomyslným dělníkům bůř než———————ž
vaný ahovézí krví natřený, s politurou plesniviny,
A živočišstvo bobaté nadmíru, ne co do počtu
drubů, ale co do počtu jedinců. Miliony oněch
zvířátek, jež nesou hrdý název ušlechtilé družky
vepře, hemží se po »zahrádce«. Tu a tam švihne
sebou tlustá žížala, boříc s rozkoší své tučné télo
do kypré země.

"Spousta děsné, co mám s tím chlívkem
dělat? ©Vezmu-li si na to dělníka, za čtyři dni
hlínu nevyveze, pak abych dával novou podlahu,
bílil a strop barvil. Kdo se mi do té ratejny bude
chtít nastěhovat? Já jsemí zkrátka a dobře ne
šťastný člověk, každý mne jen ošidí a já dobrák
se dáml« Starý zazobaný lakomec lamentoval,
jako by mu o statek šlo,

* „“

»Není to nic platno, Suková, dnes poletíte
i s dětmi i « flašinetem. Už jste tu čtyři mésíce
přes jakubský termín, neplatíte, děti dělají rámus;
kde co mám, mně zkazí. K vydržení to není,
Poletítela

Dospivu si odplivl, Suková, taková babka
nadělané, podepřela si boky: »No-—no, pane do
mácí, jen ne tak zostral (Copsk si myslejí, že
proto, že čínži neplatím, jsem nějské ledejská
osoba, na kterou si mobou hubu otevřít, jak

s dětmi vyhazovat umíte; kdybych byla tak o
čtyřicet let mladší, jako temble hejtmanka, to by
mne nevyhodili, že ne? Ještě brože a brazuletky
by mně nosili. Ubohé děti, ubozí Červíčkové, kam
složíte svou hlavičku dnes v noci. Podívejte se
oa toho necitu — — —e«

Necita však už byl veoku, oečekal na po
kračování tak slibného začátku. Věděl, že je Su

=>
Ročník XIV.dnterty se počítají levmě.

Obmov. vychásí v pátek v poledne.

v káznici. Již ayní zacházejí socialisté a děl
níky jiného přesvědčení daleko nůř než a tre
stanci. V kriminále vade se dělníkovi nerudému
lépe než v krahu spolapracovníků radých,
kteří se pošklebají jeho názorům od rána do
večera. A běda ma, odváží-j se k sebe menší
obraně. Msta nejrůznějšího způsobu stibn: jeho
blavu.

Člověk málo zkušený by myslil, že jsou
to jen jednotlivé přestřelky. A kdo charakter
radé strany dobře problédl, vidí ta soustavnou
a rafioovaně promyšlenou práci na bezohledné
ničení dělotků jiných. Utiskování provádějí a
vedou právě rudé Špice, tisk socialistický
k toma nabádá nepřímými narážkami, tak ši
kovně sestavenými, aby se uhnul trestu. Jestliže
rudý tisk napoví, důvěrník dobře rozumí. A
rudé nási'nictví drahu nejsurovějšíbo není v 80
cialistických listech káráno; naopak buďto se
o něm mlčí anebo se omlouvá. Taková jest.
Škola, kterou prochází soc, demokrat. A přitom
se vede přímo fanatické lamento, že jsou ai
skováni — soudrazi. To nevadí, aby v témže
čísle lista byly uštědřovány pohrůžky těm,
kteří jinou cestou kráčejí. A takovým způsobem
má se připravovati — vláda demokracie. Ty
ranis bezcitná odívá se v krásné moderal
roucho; tyranie, která, poračivši stávku, roz
bíjí lebky jiným dělníkům, pracovati chtějicím,
hlásá, že dělnictva dobře zaopatří svobodu, vý
živa u vyšší kulturu

Dopis z Prahy.
Kabolické ústavy učitelské. Jako odpůrči

naši mají strach před katolickými očitelskými
ústavy, tak my po nich toužebně voláme. Smý
šlení o náboženství a o „ýchově náboženské u
většiny českého učitelstva bere se směrem vý
lučně a zásadaě nepřátelským. Světový + ši
votaí názor většiny učitelů jest bezbožecký.
Zjevu tomu nelze se diviti, uvážíme-li, že du
Ševní stravou jejich jsou koihy a časopisy,
které s náboženstvím již dávno súčtovali. „Čae“,
„Osvěta Lidu*, „Český Učitel“, „Havlíček“
jsou jejich četbou, která zpracovává je dle
svých formalí. Vždyť prvým přáním každého
nového učení jest zmocciti se duchů. Mlavě
zde o novém učení, připomínám hned, že proti
——————

ková nebezpečný řečník, Rozpovídá se, znenábla
se rozohní, rozplamení, rozlítí, pojednou. přiletí
od ní rána na líce, je plna touhy po druhé a
stará Sučka je s to fackovat třeba hodinu. Poslal
k ní nahoru jenom Kocuru s policajtem Havrán=
kem, kteří spojenými silami vystěhovali Sučku
s Asšinetem i osmi dětmi na ulici. Suková hrála

zuřivou válečnou, nadávky jak bomby, pumy,
granáty a šrapnely hrnuly se jí z bezzubých úst,
přešla nádhernou tirádou ve smutnou, až srdce
okolostojícím usedalo, Usedlo také v staréni Plav
covi, který šel kolem — a rozvažovalo: »Yezmi
si starou Sučku na byt, peněz si vyhraje dost;
když nezaplatí činži, sebereš jí Řašinet, nebudeš.
takový hlupák jako Dospiva, abys jí ho nechal,
Osm dětí, to něco zmůže, ty kuchyň vyklidí
jedna dvěle

Šel k Sučce a pravil k of láskyplným a sou
strastným tónem: »Pojďte, malko, se mnou, ne
mohu se na takovou bezcitnost dívat, To ještě
nikdy u nás nebylo, aby se vdova s dětmi vyha
zovala na ulici bídě, nečasu v šanc. Pojďte ke
mné, mém pro vás bytl«

»Zlatý pane Plavče, aby vám Pán Bůh tisíc=
krát odměnil vaše milosrdné srdce! Pojďte, děti|
Frantíku, vem flsšinet, lumpe, dej drobet pozor,
aťnám našeho živitele nerozbiješ. Terko, ty vezmi
necky, Nanko kastrol, Pepfku branky a vezmi Loj=
zičku za ruku, ať ocupadne! Karle, kde jsi, ho
lomku, ty vem tuble pytlík; Ando, zdvihní Jeníčka
a oepolámej bo. Já vezmu tuhle nůši a pojďte za
naším dobrodincem. A ten lotr aby spát ne
mohl, aby ho vši žraly, když vyštve ubobou vdovu
s osmi červíčky. Takhle bejtmanku, to jole A
buba jí jele jako flašinet.

Plavec uvnitf plesal. Má nájemníka, ten si
kuchyň sám vyčistí a to je to hlavní. Usadil
,



náboženský směr, pokrokovci pěstovaný, není
ovšem jednolitým určitým násorem, nýbržne
jasně održovanými domněnkami, pyšným blu
dem, jenž se fanaticky nafokuje,

Ále uioméně, ač nověrocký názor ten není
ničím dokásán a podepřen,přece jen určoje
smýšlení a život. ry vášnivé protináboženské
výbachy aumnohých učitelů jsou toho bolest
nými důkasy, jež se množí. Jest to hroznou
nemocí doby, že vychovatel mládeže, který
přece jest neustálým svědkem, jak pravdy ná
boženské dítko ušlechťují, tak urputně nená
vidí výchovný prostředek, za nějš jiného nemé
a bez něhoš dítko stává se postrachem často
i samého vychovatele.
„© Budou-li se věci takto vyvíjeti dále, bu

de-li stoj co stoj učitel považovati za svoji
povinnost náboženství z duší dětí vymycovati,

pak nechť se společnost připravaje na pokoení duševně otrávené, na pokolení, které se
bude sice chvástati pokrokovostí a vzděláním,
ale nebude schopno vážné životní práce. Slovem,
bude to pokolení úpadkové, jehož hlavním
přáním bude užívat. Vždyť to řekl nedávno i
prof. Krejčí: „jest potřebí se vyžiti.“ Tlomočil
tu snad, ani nechtě a nevěda, nutné důsledky
eměru, jejš sám všestranně podporuje. Lidstvo,
které žilo dle názoru náboženského, se tedy
asi posud nevyžívalo. Nutno tedy myšlence
prof. Krejčího rozaměti tak, že vyžívati se ne
snamená, říditi se ctnostmi křesťanskými, nýbrž
poddati se docela hmotě, popustiti úplně uzda
smyslnosti.

Toto moderní vyžití skutečně ovládá jiš
celé davy, « prorývajíc se v lidská těla, při
náší hrozné blínové květy různých zvrhlostí,
jejichž dokladem zejména v poslední době stal
se kníže Ealenburg. Na jedné straně blásá se
„vyšiti se“, a na drubé straně organisují 80
spolky střídmosti a sebezapírání. To jest hrozný
rozpor, který se obyčejně dostavuje tam, kde
něčeho jiného žádá potřeštěný blud a něčeho
jiného zdraví a záchrana lidstva. Jak možno
mlaviti o střídmosti, když současný myšlenkový
podklad životní vede k oaprosté mravní roz
háranosti a ku popření všeho, co by ae jen
sdaleka mohlo jmenovati sebézapíráním ?Není-li
člověk bodem, v němž stýká se životní názor
a jeho uskotečňování? Nemusím obšírněji mla
viti. Jest pravdou, že člověk žije podle svého
životního názoru. Ovládne-li duch protinábo
ženský i nače školy, pak půjdou do světa
mladí „vyžívatelé života“, z nichž nestanon se
nikdy lidé práce, protože ku práci jest potřebí
sebeovládání, a nestanou se z nich starci a
stařeny, jejichš úkolem jest, býti pončnými
vzory potomstvo.

Nemá-li společnost býti zachvácena he
elem pošívavosti, jež v každé době byla mo
rovou ranou pro 8vó vyznavače, pak musí 80

racovati proti tomu jiš od základu, vo škole.
Učitel nesmí podrývati, co bude dítko jednou
životní oporou a co pěstoje ctnosti, které jsou
nejsilnější zárukou národní jsonucnosti.
1 Zhonbnému přívalu, jenž se dere v náš
lid, možno čeliti hlavně výchovou z mládí.
Odtud jasně chápána jest nutnost katolických
učitelských ústavů, aby z nich vyckázeli uči
telé, kteří by nerozhlodávali náboženský pod
klad výchovný, nýbrž kteří by dobře pozná
vali, že největší mravní síla v člověka vyvo
žuje avědomělý vztah k Bohu a plnění jehože ——————-m
Sučku v domku, ale za chvilku přiběhls Suková
jako na koni: :

»Milostpane, prosím jich, co mám dělat s tou
kucbyní? Tam je zrovna močál. Jak jsem stará,
jak dlouho jsem živa, ještě jsem takový nepořá
dek neviděla.«

«Koukněte, matičko, dvacet osm zlatých bu
dete platit za rok. Jenom dvacet osm zlatých ze
tří pokojů. Podívejte se, ty vaše dětičky nic ne
dělají, když se do toho pustí, za půl hodiny to
vynosí. Pak sí to umejete a kuchyňka bude jsko
sklo čistá. Vždyť já to zadarmo nechci, já se dě
tičkám za to odměníml«

»Tak je dobře, milostpane.«
Dětičky to vynosily i se zpuchřelou pod=

lahou, nosily tři dny, než byla kuchyň prázdná.
Třetího dne potkal starý lakomec Sukovou.

»Poslechněte, Suková, činži mi nemusíte pře
dem platt.«

„Vždyť já také ne, pane domácí!«
»Až za čtvrt roku, já vím, že vám teď ne

sbývá, ale mohla byste řící švakrovi vašemu, kví
lickému Sukovi, aby 7ám tu podlahu spravil. On
má nějaká stará prkna, já také, tek by tu podlahu
vám mohl udělat.«

»Ale jo, milostpane.«
Suk kvílický přišel, podlabu obnovil, Suková

"bydlela jako princezna v nově obílené kuchyni.
Uteklo čtvrtletí. Flašřmetářka přišla k panu Plavci
rozpačitě se usmívajíc, Ruku držela v kapse.

»Tak, pane domácí, já jdu dělat pořádek.«
Tak, tak, matičko,Činžičkunesete,činžičku?

To jste bodnála
»Ba ne, pane domácí,

Tady to mají napsané.« *
„A ohromený pan Plavec četl na špinavé

tyrtce papíru tesařskou tuškou napsená slova:

oučtíček, oučtíček.

přikázání. Největší duchové světa přece do
svědčují, že velikou výsadou našeho náboženství
jest, že rodí ctnosti, kterých před Kristem
Pánem neznali a které po výtce jsou také
otnostmi společenskými. Nechť se moderní do
mýšlivci posmívají křesťanským ctnostem sebe
více, pravdou zůstává, že protináboženské omý
šlení jejich nedovede vytvořiti ani jediné otnosti,
která by blahodárně působila na lidské jed
nání. Věnde zrodil ae úpadek národů z úpadku

náboženského a společnost se rozpadávala, jemile zahostovala se v ní lhostejnost k posled
nímo colli člověka. Katolických učitelských
ústavů jest potřebí nejen z důvodů mravnost
nich, ale teké z důvodů spořádané státní epo
lečnosti.

„ »
+

Politické temnoty. Naše česká politika
strácí se v temnotách a všeobecná pokleslost
zájmu jest jejím nejvýraznějším znamením.
Nikdo neví, kam jdeme a co bude. Soaby a
usilování některých politických hlav našich
vycházejí do prázdna, Očekávalo se sice, že
poslanci zvolení rovným hlasovacím právem
příslušným vlivem ve sněmovně ge uplatní, ale
veliký počet poslanců socialistických, vedených
Němcem a Adlerem, zůstal mimo národní klab
a tím také mimo aktaelní českou politiku.
Události dokazují, že vliv Němců stále jest
u vlády rozhodující, čímž nepokročili jsme
ke splnění vašich požadavků, i nejmírnějších,
ani o krůček, a pánem situace jest slále mi
visterský předseda Beck, jenž na půl úst sli
buje a na půl úst zase odmítá, Věci zůstávají
nejen při starém bezpráví proti nám, als nadto
ještě se zhoršily, což patrno s odmítání čes
kých podání a také z toho, že o české univer
sitě na Moravě se již aui nemlutí.

A mlaví-li se, pak se to děje, jen aby se
neřeklo. Kolikrát jsme se v těchto požadavcích
nadějně vzepiali, tolikrát jsme byli odraženi
a poráčkám jsme tak přivykli, jako učedníci
ranám. Jsme zmalátněni a otupeni. Myslili
jsme, že hlavní chybou jest, že nemáme v radě
koruny svých ministrů, kteří by se našich práv
důrazně zastali. Dosteli jsme ministry a zase
všechno jde po starém.

Když agrárníci porazili ministra Pacáka,
neměli ani dosti slov, jak by svého ministra
Práška v ministerstvo doprovodili. Český
sedlák stal se ministrem, český sedlák dosáhl
nejvyšší bodnosti, které vůbec lze dosáhnonti!
Tak a podobně znělo v novinách agrárních.
Fanfáry takové sice mobly nezknšŠenceomamo=
vati, ale střízlivě myslící člověk myslil dále
a musil uznati, že hlavní jest, aby český sedlák
v ministerstvu řádně 86 uplatnil, neboť pro
českou politiku hodnost ministerská není úče
lem, nýbrž jen prostředkem. Pro tu část ná
roda, která nemohla 8e ospokojiti pouze tím,
že český sedlák byl jmenován ministrem, Prášek
slavnostně sliboval, že můře zůstati v úřadě
svém potud, pokad to 80 zájmy národa bude
moci srovnati a pokud u vlády bade dosti
viditelné vůle, našim národoím požadavkům
vyhověti.

Počalo se tedy miuistrovati. Vláda dostala
pod střecha rakousko-uherské vyrovnání, do
sáhla zvýšeného počtu vojenských nováčků,
dala si parlamentárně vyříditi rozpočet a jiné
své potřeby. Ministři čeští postarali se vědy

Oučet pro domácího pana Plauce,

Vosum vosob tří dny po dvouch korun
dělá štyrycet vosum korun

prkna na podlabu dělají dvacet korun, jeden tesař
štyry dny dělá po štyrech korunách šesnáct korun
to djela dohromady osumdesát štyry korun, a ty
dostanou

Matěj Suk tesař
a Teresie Suková flašinetářka.

Pan Plavec zdrcen povídá: »Co si myslíte,
osobo, to je nestýdatost.«

pNestydatost, pane domácí, je, myslet si, že
cbudí lidé musejí dělat lakomci zadermo, Roční
nájem dělá padesát šest korun, dostanu tedy ještě
třicet šest korun a budu mít na rok zaplaceno.«

»Nic vám nedám a činži semls=

»Až bude v létě masopust.«
Co bychom dále poslouchali, Stará fašinetářka

je nebezpečný řečník. Rozpovídé se, znenáhla se
rozohní, rozplamení, rozlítí, pojednou přiletí rána
od ní na líce, je plna touhy po druhé a stará
Sučka je s to fackovat třeba celou hodinu. Lakc
mec vyletěl však už za deset minut. Nemohl prý
to vydržet.

Při soudě dal soudce za právo Sučce i Plav
covi. Plavec musel doplatit šestetřicet korun a Su
ková seděla mu celý rok v zaplaceném bytě, vy
jímajíc čtyři neděle, které si odseděla za deset
minut svého řečnického nadšení ve vězení.

Suková po soudě přistoupla k panu domé
címu a dobrácky podale mu ruku: No, pane do
mécí, co jsme si, odpusíme si, vy budete platit,
já sedět.c

A starý Jskomec zamumlel: »Já bych taky
radši seděl než platil.«

o blasy národního klubu, sloužilo se věrně a
oddaně — takše konečně právem mojli jsme
očekávati, še dostane se konečně také. o
nám. Na naše otázky však odpovídá nám
boké mlčení vlády, nový německého nas

onalismu, češtiny s usavíraného úsemí
aodpovídají nám novápotlačovánínašich práv ja
sykových a národních.

Byl-li ministr Prášek jmenován tajným
radou, český národ může vysoamenání jeho
přijati nanejvýš lhostejně, protože tato bodnost
není udělena leč pro služby vládní. To chápají
i poviny agrární a rozpřádají pomalu bovor
o politice, která předem slouží osobním zájmům.
Prozíravější duchové ve straně agrární také
skutečně výsledků ministrování Práškova již
se lekají, neboť, znajíce elaboo hospodářskou
sitauci evóho předáka, bojí se výtky, že Prášek
i přes nezdary české politiky drží se v mini
steratvn proto,aby se hmotně zabezpečil, Zatím
nezbývá nic jiného, než čekati na ty konce,
kterými ministrování Práškovo jistě s dostatek
bude osvětleno.

+ +.
Ohřívačí. Volní myslitelé již svým názvem

lbou, což již bylo bezpočtukrát dokázáno. Oče
kávali bychom zajisté, že volností svého my
šlení něco nového- proti náboženství našemu
přinesou, ale zoufalé jejich pokosy jsou svě
dectvím, že se pobybojí v ujetých kolejích vý-
tek, které před nimi dávno byly proneseny a
vyvráceny. Jejich volnost jest jen myšlenkové
otroctví. Jsvu jen ubobými ohřívači. To doka
zuje najmě srovnávání Krista Ježíše s Buddhou.
Rozdíly mezi Pánem Ježíšem a Buddhou jsou
tak zásadní a veliké, že odvozovati křesťanství
z buddhismu může jenom zlomyslník nebo
nevědomec.

Kristus v celém svóm pozemském životě
byl v nejvyšším souladu svých ctnosti nezmě
nitelným, Boddha se však několikrát změnil,
než se „Osvíceným“stal, Kristns jest jediným
V kopitelem, Buddha však jest jedním mesi
mnohými „Osvícenými.“ Kristus zemřel na
kříži, Buddha po požití masa kančího mezi
svými učedníky. Kristas vstal z mrtvých,
Baddha zůstal mrtvým. Kristus byl všecko
všem, Buddha vylučuje ze svého mnišství děti,
ubohé, otroky a vojíny. Zázraky Krista Pána
jsou vznešeny — divy Boddhovy jsou báje a
směšné malichernosti, na příklad: dává najed
nou objevitise pěti stům nádobám, rozštípe v
okamžiku pět set polen dříví. V učení jsou zá
sadpí protivy. Evangelia sv. hlásají osobního
Boha, Buddha Boba popírá; sv. ovangeliom
zdůrazňuje nesmrtelnou daši, Baddha ji popírá.
Kristus lidstvo vykoupil, Buddba nás vykoopiti
nemůže, protože podle něho musí se každý vy
koupit sám tím, že zřekne 8e „novědomostí.“
Dle av. evangelia jest cílem člověka život věčný,
dle Buddhy cílem konečným jest „Nirvána“, to
jest úplná bezcitnost, osvobození od stěhování
duší. Evangelium káže činné milosrdenství,
baddbismus hlásá jen filosofický, trpný soncit.
Literatura o buddbismu pochází povětšině
zdob po Kristu Páno, z dob předkřesťanských
máme o buddhismu jen nepatrné zmínky. Jak
tedy může býti křesťanství odvozováno z budd
bisemo? Jméno „Baddha“ poprvé nalezáme u
Klementa Alexandrioského. V době po Kristu
Pánu jíž v I. a II. století bylo shledáno kře
stanství u Parthů, u Baktrůa v dezarozápadní
Iodii, čímž vysvětlujeme si prvé styky křesťan
ství s buddhismem. Dr. Bartošek řexl, že ce
stovatelé žasli, když setkali se s baddhisty, o
nichž prý ee domnívali, že jsou křesťany. Dr.
Bartošek myslil, že zadal křesťanství ohromnoa
ránu. A zatím celá věc jest tak jasna 8 snadno
pochopitelna a jen nevědomost nebo zlý úmysl
mohly z toho vyvozovat to, Co vyvozoval dr.
Bartošek.



Obrana.
Kde zůstali němečtí volní mysli

telé?t Němci v Bílině vším způsobem se snaží
kaziti outnon stavbu české školy. To prý

má býti dle letáku, vydaného a šířeného staro
stoo, potapnoo skvrnou v dějinách Bíliay. Le
ták vybízí německé majitele domů k pomstě
na českých nájemnících a končí: „Vzhůra k
činu osvobození! Nový školní rok 1908-9 má
se státi pro německé majitele domů v Bílině
činem slávy, česká Škola má však býti utra
cena“ Tak daleko tedy dospěla koltora ně
mecká. Tážeme se při té příležitosti, kde zů
stali němečtí volní myslitelé, aby do takovéhu
běsnění prakticky zasáhli? Deklamace, jaké
vedli o rovnosti národů němečtí židé na praž
ském sjezdu Volné myšlenky, pramálo našemu
národu pomohoa. Teď nadešla příbodná chvíle,
aby volní myslitelé, jichž jest ve smíšených
krajích českých plno, konečné pomobli utlač.
vacéma národa soasedícímu skatker. Zaáme
sice takové německé volné myslitel:, kteří ud
poračují Čvchy pobíjeti jako zvěř,ale na druhé
straně bohatí a tedy vlivní židovsko-němečtí
členové Volné myšlenky najeduou ztratili hor
livost. A co by všecko mobli dokázati židovští
kapitalisté, kteří nosí macošku, kdyby pro náš
národ chtěli aspoň. prstem bvouti! Ti štváči,
kteří na nich hmotně závisí, hned by dali
echlíple jazyk za zuby.

Kde byl židovský diktátor Volné myšlenky
vídeňské, když oacionálové spolu 8 luegrovci
stavěli se proti českému školství ve Vídni?
Proč nechávají volnomyslitelští millionáři ži
dovští v Ubrách tak bezcitně utiskovati Sl
váky? Vždyť před bohatými židy dle slov Ká
lalových v Ubrách všecko se třese.

Deklamace české Volné myšlenky vyzní
na prázdno, pokud 86 nebude se vším důrazem
žádati od těch tisíců německých židů, shro
mátděných na ejezdu v Praze, aby theorie
8 potleskem přijaté vtělili v život. Jinak jest
a zůstane blásaná židovsko-německá bamanita
pouhou komedií na oklamání lidí prostomysl
ných.

ačte si objednati
— časovou brožuru —
Dra. Frant. Zachovala:
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Politický přehled.
Rakouští ministři dále sklízejí odměny za

svou práci ve službách státu. Tajnými rady
jmenováni ministr obchodu dr. Fiedler, ministr
orby dr. Ebenhoch, ministr veřej. prací dr.(Gess
mann, min. zeměbrany šl. Georgi, ano i ministr
krajan Prášek stal se dvojí Excellencí, ale ná
rod pořád nevidí jeho zásluh. Štváči němečtí
bouří v vechách do nekonečna, národ mani
festuje pro utiskované české menšiny, ale klid
nenastává; český ministr jest ticho, ví dobře,
že výkřiků z nesvorných řad českých se vo
Vídni pramálo leknou, a proto v klidu aspoň
sám choe míti prospěch. Jaká ta svornost ná
rodní jest, projevila také nedělní manifestace
pražská pro české menšiny. Na táboru tomto

ještě jakž takž se shodli v projevech stranaatolická, agrární, mladočeská, staročeská, nár.
sociální a radikální, ale za realisty spustil
ostrou palbu do té chvilkové jednoty tajemník
Harmach. A soc. demokraté z odpora prý k
měšťáckým stranám manifestovali zvláště, aby
lovili jen pro sebe, prohlašujíce svými řečníky,
že menšiny jsou ztraceny, nebude-li zavedeno
rovné právo do obcí. A volní myslitelé, kteří
chtějí jinak obšťastnit oelý národ, zůstali
hezky doma, poněvadž prý nemohous „kleri
kály“ manifestovat společně. Pověstná česká
nesvornost. „Českou“ práci ocěnila také právě
vláda rozpuštěním české anarchistické fode
race, která má na 4000 členů. Rozpuštění odů
vodňuje se úředně tím, žó činnost anarohisti
okých federací, jejichž hlavním sídlem byla;

pečným státu i společnosti.
Ministerstva orby a financí uveřejňují vý

nos, kterým se fond meliorační zdvojnásobuje
a sice tím způsobem, že k položce rozpočtu na
r. 1908 připojuje se mimořádný výdaj na me
liorace v obnosu 4 millionů korun, který byl
již císařem schválen. Opatřením tímto obešlo
se zamítavé vyřízení melioračního zákona pan
skou sněmovnou.

Král anglický Eduard, v cestování neú
navný, navštívil i mocnáře našeho v zátiší
išiském, kde mu blahopřál k 60letému jubileu.
Předtím měl schůzku s něm. císařem Vilémem,
která snad měla přispěti k vyjasnění poměrů
mezi Anglií a Německem; vždyť anglický tisk
ukazuje na německou náladu pro válku s Anglií.

Maďaři už hlasitěji mluví o chystané vo
lební opravě, připravujíce pomalu svět na své
pověstné maďarské vyvyšování. — Chorvatsko
srbská koalice problašuje nanovo, že nemůže
se jednati o dohodu s Uhrami, pokud se stra
ny uberské udržuje se protiústavní a nezákon
ný stav v Chorvatsku.

V Turecku nabyli'vrchu mladoturci, jejichž
přáním se sultán řídí. Nové ministerstvo ochot
ně poslouchá mladoturků, sesazujíc nepříjemné
jim úředníky. Proti zvůli mladoturků 'zdvíhá
se však už odpor na jiných stranách. Sultán,
aby uklidnil veřejné mínění, znovu a to před
diplomatickým sborem slovem se zaručil, že
příště bude jednati tak, jak toho žádá ústava.
Vydán již nový volební řád, jímž se zavádějí
volby nepřímé; volební agitace jest v plném
proudu. Mocnosti zatím vyčkávají, jak se pomě
ry v Turecku utváří a pak dle potřeby zahájí
so nyní přerušená společná reformní akce v
Macedonii.

Kolárky, náprsenky kněžské.
Prádlo pánské a dámské bílé,

barevné 1 trikotové.

Doštníky. — Pasy.
Kapeniky. — Rukarioo.

Šněrovačky. — votní
„Priumfala“.

Veškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krejčí

doporučují v nejlepší jakosti

Pejgl © Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice — proti Kostelu P. Maris.

Z činnosti katol. spolků.
Z NovéVsimad Popelkou. Dne8. srpna

večer přednášel ve spolkové místnosti katol. jed
noty naší znamenitý řečník a organisátor mládeže
dp. Modestus Voňavka, řebolofk z C. Budějovic.
Se zápalem a nadšením vlasteneckým přinesl pozdrav
českého jihu od pramenů Vltavy českému východu,
vspomenuv záslah Jirafkových a Brynychových.
Jako věrný stoupecec strany katol. lidu pojednal
o situaci českého národa v nynější době, Líčil ú
padek náš hospodářský, zadluženost v.národě,
nouzi o dělnictvo, drahotu a jiné smutné úkazy.
Úpadek národní úžasnou měrou jeví se v zhonbném

oproti katolíkům zmáhá se na všech stranách a
jevil se i v jubilejsím průvodě ve Vídni. Břitkými
slovy, drastickými, ale věrobodnými příklady abi
čoval chameleonské jednání a počínání mlado
čechů, agrárníků a Boc. demokratů. Srdečně se
muselo zasmáti obecenstvo vtipu řečaíkovu, když

ravil, že nám kopají soc. dem. hrob, ale my že
im u toho hrobu zaspiváme „Odpočiňte v pokoji.“

Nadšenými s plamennými slovy připomenul nutnost
organisace katolické, především žen a naší omla
diny, jakož ipotřebnost organisace odborové. Mlá
deši odporučoval přesvědčení katolické, jakož i
vzdělání, slušné sábavy, výlety, divadla, přednášky,
četba, spořivoa: a střídmost. Dachaplná řeč pře

pělo obecenstvo národní bymnu „Kde domov můj.“
Bůh oplať a žehnej statečnému a neohroženéma
bojovaíku, dp. Mod. Voňavkovi hojnou milostí|

Zprávy místní a £ kraje.
Kučěských exereitií v HradciKrálové

od 10.—14. srpna t. r. sa účastenství nejdp. bi

skupa dra Jos.nh géMe eslé kathedrálsí kapitolyasa řízenívidp. P.dra Jana HudečkaC. 83. R.
ze Sv. Hory sáčastailo se celkem 125 kněží die

svláště pozvanými byli:
p, O. S F.. kvardián

z Prahy, P. Akkarsius 0. 8. F., kvardiáa
se Zásmuk.

Stavební výhody v Hradci Králové.
Oběma aněmovosmi rady říšské bylo schváleno v
předešlém měsíci prodloužení platnosti zákona ze
doe 8. února 1897 na dalších 10 let, dle něhož
veškeré novostavby v Hradci Králové, které do
8 února 1917 na pozemcích bývalé pevoosti pro
vedeny budou, jakož i přemnohé přestavby ve starém
městě osvobozeny jsou na dobu 18 let od do
movní daně činžovní se všemi přirážkami zem
skými, okresními a obecními (včetně školními).
Téměř všechny pozemky v katastru obce králové
hradecké se nalézající jsou majetkem města, čímž
umožněno založiti účelný regulační plán se zře
telem na všechny podmínky rozvoje moderního
města. Vzhled ulic se od sebe různí. Určeny bloky
pro domy činžovní a obchodní, míroě oceněna mí
sta pro domy živnostenské a pamatováno na příští
atavbu pěkných domů dělnických; pro domy ro
dinué a úředaické (villy) vyhražena mimo jiné
bloky u města krásuá, tichá Část ve výhodné, proti
severu chráněné poloze na pravém břehu Orlice.
Čtvrti tovární s dobrým spojením k blízkému ná
draží určena rozsáhlá prostora na pravém břebu
Labe při budoucí vodní dopravní dráze. Všechny
tyto stavební pozemky prodává obec královébra
decká levně za výhodných podmínek, jak co do úvě
ření a mírného súrokování tržní ceny, tak co do
splátek. Průmyslovým závodům poskytují se zvlášt
ní výhody. V okolí jsou četné cihelny, závod na
výrobu pískových cihel a cemaatových tašek se zři
zuje. Letošním rokem počne obec stavěti nákladnou,
milion korun daleko převyšující, velkou elektrárnu
s využitkováním vodní síly Lube a Orlice ;hnací síly
elektrické použije se mimo osvětlení a zřízení elek
trické dráhy z mésta k nádraží také ku pohonustrojů
podniků průmyslových a živnostenských. Territo
riální poloha umožnila v Hradci Králové, že má
přirozenou apojitost s nejprůmyslnějšími kraji
středních a východních Čech i pruského Slezska
komunikacemi se protínajícími a zde se sbíbajícími,
a že z něho učinila hospodářské a kulturní stře
disko východočeské, což dokazují místní a v bos
prostředním okolí četné továrny, jeho čilý obchod
a vyvinuté bankovnictví; jako starobylé krajské
město je sídlem četných státních a jiných útadů,
má významné školství — gywnasium,reálku, dívčí
lyceum, učitelský ústav, obchodní akademii s dív
čím oddělením, odbornou školu pro umělecké zá
mečnictví a j. — dále avoje divadlo a průmyslové
moseum, pro něž ge bade stavěti v nejbližších mě
sících nádherná, moderní budova. Hradec Králové,
bývalé sídlo ovdovělých českých královen, nese ve
všem ráz velkoměsta a honosí se vzornou Čistotou,
úpravností náměstí, nábřeží a ulic, krásnými sady,
úplnou kanalisací, vodovody s vodou užitkovou 8
zdravou vodou pitnou, řádným plynovým osvětle
ním atd. Okolí jeho s blízkými městskými, ne
obmezeně přístupnými lesy vyniká úrodností polí,
ovocných stromů a bohatou květenou luční. Ob
čanstvo hradecké jeví čilý život umělecký, vzdě
lavací a sportovní. Obec, jsouc majitelkou desko
vého velkostatku, hradí své komunální potřeby
většinou z příjmů svého majetku, svých podniků
a svého hospodaření, proto obecní přirážky obná
šejí pouze 39/,, školní 279,, což důležito je pro
tovární závody. Význam Hradce Králové po do
konaném splavnění středního Labe se ještě zvýší.
Čeští podnikatelé všech odvětví velmi dobře učiní,
obrátí-li svůj zřetel na Hradec Králové, kde na
leznou, jak z výše uvedeného jasno, všechny příz
nivé podmínky pro svoje podniky jako v málokterém
jiném městě. Podobně ti, kteří chtějí usídliti se
s jakýchkoliv příčin v městě zdravém a příjemném,
majícím všechny střední školy pro hochy adívky,
v městě stojícím na výši avé doby.

Akademický spolek „Dobreslav“
v Hradel Králové pořádalve dnech 8. a 9.
t. m. svou slavnost. Zabájena byla výstavou děl
mistra Bílka, jenš nesporně representuje v našem
umění sílu svéráznou, hluboké tvorby; mystika
jeho nese stopy dacha Zejerova. Výstava ladně
uspořádána jest v aule obchodní akademie a stojí
za prohlédnutí. Sestává z maleb, plastik a studií,
náběhů k různým veledilům; zajímavo jest stopo
vati, jak tvořila se v duši uměleově na př. ides
jeho „Slepců“, ješ x plastik spolu 8e sochami
„Vím“ a „Úžas“ tvoří nejkrásnější čísla výstavy.
Není možno ubrániti se hlubokému dojmu při po
hledu na „Slepoe“, t.j. lidstvo tápající po pravdě,
dobru, kráse. Z kreseb zasluhuje pozornosti ko-.
nečný náběh na originál „Krucifixu“, studie k

„Otčenáši“,„Božetěeh“on mistrova)am. j. Omezenost místa nedovoluje šířiti se o jed
potlivostech; i upozorňuji inteligentní na
tuto výstavu s odporonělm „o nejvřeleji všem,
kdož mají zájem o pravé umění. — V sobotu
večer schrala jednota divad. ochotníků „Klicpera“
Svobodovy „Směry života.“ Báhlo se ko-kusu star
šímu, ale nikdo neupře, že volba byla výbornou;
neb vsut jest děj činohry se života vysokoškol
ských studentů a obsahuje mnohé vážné memeato
pro Údbo,jenž drahocennýčas mládí ubíjí a 12
nedbává životní svůj ef), Provedení nebylo aice
dokonalé, zvláště souhra vázla, leč některé odény
přece ne pěkoě povedly a celkový dojam byl a
epokojivý. Nemohu mičením přejíti velmi čestné

césních. — Zponědn T.vldpp. P. Hippolyt



debut p. Kracíka v blavůí roli. — V neděli do
Jedné v sále Sokolovny velmi poutavě „O okraš

ování“ přednášel dr. Jarník. Před posluchučstvem
dosti četným rozvinul obraz cílů i činnosti Svazu
okrašlovacích spolků; bylo by si přátí, aby slova
jeho našla hojného porozumění a spolupůsobení.
— Slavnostní číslo „Brkoslava“ vyniká jemným
humorem, jenž neuráší, ale často výbornými míst
ními nápady rozesměje. — Zdařilou zábavou na
„Střelnici“ zakončila se slavnost, jež cenným pro

mem i důstojným průběhem elouží ke eti aka
emickým občanům, sdruženým v „Dobroslavu“.

Dr. Aliguw.
Schůze městské rady 10. srpna t. r.

Uděleno bylo povolení k odbourání příčky, zřízené
mezi krámy v domě čp. 375 p. K. Sklenáře v Ji
žikově tř. — Žádost pí. M. Jettmarové za ode
pření povolení stavby novéh> hostince p J. Se
meckému v Pospíšilové třídě postoupí se živa. od
boru a městskému zastupitelstva. — | Zabavení
zbytků škvařeného sádla, oznaných nezpůsobilými
k požívání pp. měst. lékařem a zvěrolékařem, a
řezníka p. France bylo schváleno. — Povolen byl
náklad na opatření 27 nových lavic pro měšťan.
školu dívčí.

Osobní. Vdp. polní kurát Richard Černý,
který byl po 14 let duchovním správcem zdejší
posádky, stal se dach. aprávcem c. k vojenské
nemocnice č. 10. v Iošprukau, kamž se v úterý
odebral. Neradi jeme se loačili a přejeme všeho
nejlepšího i na novém působišti. Polním kurátem
zdejším jmenován vdp. Lad. Sachánek, jeně byl
dříve v Krakově.

Vrácného daru dostalo se průmyslové
mu museu v Hradci Králové. Paní Jindřiška
Pešáková, choť inženýra v Rudolfově Novém
Městě v Krajiné a paní Marie Férová, choť di
rigenta Zálož. Uvěrního ústavu zde, věnovaly
museu velký obraz malovaný Jaroslavem Čer
mákem a představující Miltona, diktujícího dce
rám „Ztracený ráj.“ Obraz bude s několika ji
nými cennými originály, které jsou v majetku
obce, ozdobou příští umělecké galerie, pro niž
důstojný stánek uchystán v nové budově mu
sejní. Paní M. Palmová, choť c. k. majora ve
výsl., věnovala velký vzorník háčkovaných prací,
p. řed. Haněl řadu knih, -brožur a cenníků
a slav. městská rada zde dvě bronzové plake
ty, p. arch. Kotěra v Praze kožené doskystla
čenou ozdobou ze stol. 17., tobolku vyšíváním
zdobenou, psané a malované modlitby z r. 1829
a 60 ocelorytin z let 1790—18C3 Všem dárcům
vzdává správa musea upřímné díky.

„Přátelský sjezd účastníků okku
pace Bosny a Hereegoviey. Ve dnech
příštích sjedou se do Hradce Králové, do své bý
valé posádky, příslušníci jičípského plaka č. 74,
aby druh druhu po třiceti letech stiskl pravici.
Jičínský pluk byl poprvé v Hradci od r. 1872 do
14. srpna 1878 a odtud tébož <ne v plné zbroji
na rychlo poslán byl k sesílení 18. pěší divise
do Dubrovníka, odkud podnikl operace přes Trebiň,
aby docílil spojení 8 podmaršálkem Jovanovičem.
Města Trebině také po tuhém celodenním zápase
s houževnatými povstalci 7. sáří dobyl. Záčastniv
se dále bitvy na Glivě, postoupil, docíliv svrchu
naznačeného spojení, až ke Klobuku, který po
slední kladl marný odpor, a tím svému úkolu do
stál. Jičínský pluk byl v Hradci velice oblíben
a proto tak náhlý a nepředvídaný odchod jeho
s města našeho nejen překvapil, nýbrž i zarmoutil.
Občanstvo zdejší podalo tehdy důkaz svých sym
patií k oblíbenému pluku tím, že jej za počasí
přímo kritického doprovodilo až na nádraží, kdež
setrvalo do odjezdu vlaku. Tehdy doprovodil vo
jíny též zemřelý nejdp. biskup Hais. Srdečně ví
táme ataré známé, vítáme je ve zdech, kde zažili
několik let svého mládí a přejeme si jen, aby
chvíle, kdy zde dlíti budou, atala se jim nejpří
jemnější. Naše P. T. obecenstvo, které hosty rádo
vítá, ukáže zajisté i tentokráte svoji přízeň pří
chosím bývalým příslušníkům českého pluku jako
před třiceti lety a zúčastní se odpoledního vojen
ského koncertu na Střelnici a večer ve dvoraně
Adalbertina.

V závodě c. a k. dvorního fo
p.cís.rady J.F. Langhamse vystavenskvostný

prét J. král. Výmostinejjasnější paní hraběnkylemer Lonyayové, princesny Štěpánky z Belgie.
Spořitelna kralehradecká. V měsíci

červenci 1908 bylo vloženo K 269.826-44, vybráno
K 222.08451. Stav vkladů koncem července K
12,720.965'68. Na bypotéky bylo nově půjčeno K
38.500'—, splaceno K 55.74991. Na bypotókách

cenných papír „338.0C0—. é pře
K 1,634.926'80. 7

Požár v Černilově. Ve čtvrtekdne 13.
„t. m. v časných bodinách ranních osnamovala trub
ka Lasičaká požár. který vypukl ve stavení p.
sednického mistra Špačka. Včasné pomoci hasičské
a také deštivému počasí toho dne jest co děkc
vati, že obeň byl omezen pouze na střechu obyt
ného stavení, jinak mohl nabýti rozměrů velikých.

Sjezd katolíků v Týalští m.Orl. dne
9. srpna vydařil se nad očekávání. Kolem 8000
katolíků shromáždilo se manifestovat svoje

lesvědčení. Ráno přede mší sv. řeč dp. P.
emelky svojí přesvědčivostí uchvátila všeoky.

Odpoledne v parku krásně promluvili pp. Špe
ček, Adámek, Šabata a Dostálek. Proneseny též
pozdravy. Znamenité promluvy vyslechnuty ve
lice pozorně. Toliko bychom radili, aby příště
při větším počtu řečníků promluvy se zkrátily
nebo něčím vystřídaly. Pak po oddechu vzbudí
se zájem ještě větší. Jinak sjezd zaslouží vší
chvaly a pečliví pořadatelé vroucích díků. Od
cházeli jsme nadšeni a posilněni po spatření
tak velikých zástupů. Zdař Bůh!

Z Dobřenie de Nochasle. Odpastie
nám, pane pisateli do 32. čís. Obnovy, že jsme se
odvážili vaše panstvo kritisovat. To my u nás
nejsme tak pokročilí jako vy. Mrchoviště nemáme,
ale revisi přece provádíme dřív než zu 15 roků
jako vy. Jenom abyste se dopočítalil Za 16 let
se ledacos zapomene. My jame si myslili, aby se
u nás v případě potřeby také provedla revise obec
níbo jmění. Snad to ti páni z Nechanic zastanou;
jsou v tom obesnalí. Ale jak pak by mohli revi
dovat jinde, kdyš to nedělají doma? Ale aspoň
jsme se potěšili, še budou u vás šeiřit. Vádyť jsme
měli strach, že nás ty dlaby okresní umoří.
A zatím už budov v Nechanicích Šetřit! Vždyť
bude potřeba peněs. Pan Weinrich si přál silnici
k nádraží. Tedy se hned stavěla. A naše obecní
zastupitelstvo bylo ochotno na ni dát peníze a vy
půjčiť je na obecní majetek. Okresní výbor to
schválil několik let předem. Povolil, vždyť si to
velkostatkář přál. Potom si myslíte, že my neznáme
vaši samosprávu. Známe — a tuze dobře, všdyť
máme vzor na těch členech. Přijdou sem na ko
misi, zastávají tím čestnou fankci, ale platit si dají.
Má-li platit velkostatkář, to nic nechtějí. Tak, pane
Rašíne, jen pokračujte dál, ale vzpomeňĎte ei pří
tom, že vaši existenci nedrží velkostatkáři, ale lid
rolnický. Velkostatkář od vás málo nakoupí, bere
svoje potřeby od žida, a vy přece mu tak věrně
sloužíte. Podá-li vám pan feditel ruku, dělá to
proto, aby vás dostal na lep. Ač ho velkostatkář
pošle pryč, odejde a statek si tu nekoupí, aby
nám pomohl ty dluhy platit jako je pomábá dělat
na okrese. A vy, pan: Rašíne, ta 8 tím dělným
lidem zůstanete a budete chtít být z něho živ dál.

Z Pardable. Národní a mezinár.děl
níci v Pardobicích pořádali v minulých dnech
manifestační slavnosti, aby ukázali svoji sílu, po
případě převahu v počtu svých přívrženců. Ač oba
tyto politické tábory mezi sebouod počátku vedou
úporoý novinářský zápas, metajíce po sobě střely
v podobě nejvybranějších výrazů a titulů, tož
zvláště od doby svých manifestačních slavností
jsou si „bratří“ až příliš ve vlasech. Pokrokáři
s „Osvětou lidu“ v čele drží a rudými. Naproti
tomu „Východočeský kraj“, list pokrokové státo
právní demokracie, stojí na straně červenobílých,
jimě rudí soudrazi přezdívají „žlutí.“ Zajímavo
jest, co tento list píše o „Osvětě lidu“ a jejím panu
redaktoru Al. Hajnovi, jemuž vytýká, že v nepocti
vosti a prolhanosti docílil rekordu a že člověk,
jeně dal se ve službu velkokapitálu židovského,
nesmí mlaviti jménem pokroku. A pokračuje: „Pan
Hajn s ohledem na svou inssrci považuje žida su
nedotknutelného. Jen o židovské zájmy se mu
jedná. To se vyplácí. Čistý ideál pokroku je mu
lbostejným — kšeft nade všecko atd.“ Takové
chvalozpěvy pěje o Hajoovi a o jeho „Osvětě lidu“

červenobílých. Rozumí se, že týmž tónem nesou
ge novinářské referáty v „Osvětě lida“ a ve „Vý
chodočeském obzoru“ zase o národních. Nejvíce
však dopalaje jak „Osvětu lidu“, tak „Východo
český obzor“, že soudruzi v táboře červenobílém
ucházejí se takó o přízeň židů aspoň v ohledu
finančním. My jsme to již dávno kozetatovali, še
židovská přízeň není „nírodaím“ zcela lhostejná
a že nápadná zdrželivost v novinářské kritice
vůči židům v červenobílých listech je už skaro
okatá. A tak nyní máme to znovu černé na bílém,
že se oběma stranám jedná o lidské „ideály“a ty
Jsou jim peníze, které má zase také i v Pardu
bicich jen žid. Jak vzácný a hledaný je žid Be
svými penězi, který bravě dovede držeti na uzdě
jsk mezinárodní, tak i nár.dní soudruhy a má
s toho nehoráznou legraci, když se bratři perou
a při tom apolečně předstihují se v nadávání „kle
rikalismu“, jen aby si získali blahosklonasu přízeň
šidů! Lidskéideály.. —Katol-nár.jednota
mužů v Pardubicích konala svoji občasnou achůsí
v neděli dne 9. t. m. odpol. Vedle běžných for
malií stanovili, aby 10 členů jednoty zůčastnilo se
v příštích dnech sjezdu katolického v Praze v bla
hém předpokladu, že vedle tóchto určených členů
i ostatní členové a katolíci v Pardubicích zúčastní
se borlivě sjezdových katolických manifestací a
schůzí katolíků v Praze. — Osobní, Prof. Josef
Miebl, c. k. školní inspektor v Pardubicích, jme
nován byl c. k. školním inspektorem v Prase. —
Nové školy. Od počátku nového školníhoroku
povolena jest úřady nová měšťanská škola chla
pecká a dívčína NovémMěstě pod jedním ředi
telem. Nadto postavena bude nová škola obecná
k Jesničankám na předměstí pardubském za ná
draším. — Zdražené pivo. V Pardubicích
sdrašili pivo o 2 h na půllitru. Na všech stra
nách se ohlašuje boykot pití piva, který asi dlouho
nepotrvá. Nezdražené pivo v Pardabicích sůstalo
pivo kralohradecké a nasavroké v hostinci na Ko
pečku, protože oba tyto pivovary nejsouv kartele

východočeských pivovarů. Obě tato piva těší se
tudíš dnes v Pardubicích hojnému odbytu.

Z Čáslavě. (Povýšení. — Stavební ruch.

sociálním, výtečný kazatel při májových pobožno
stech a poutních slavnostech v širokém okolí, ob
libený katecheta u mládeže studající dp František
Kohout, c. k. professor při gymnasiu Čáslavském,
povýšen byl do VIIL třídy hodnostní. Gratulu
jeme! —Po zániku továrny na cukr mooho rodin
dělnických opustilo Čáslav a počet obyvatelstva
klesl; ale jiš zase začíná 8e sdvibati, o čemž
svědčí letošní novostavby. Pan Eckert z Bučic po
stavil si pěknou villu vedle p: stavitele Sktivánka,
p. Feodrych jeduopatrový dům vedle Drdků, p.
Vyčichlo přízemní dům vedle nádražního hotela,
p. Brych pěkný domsk za ryboíkem a p. Freund
v.dle p. Weinera prodlužuje svůj dům do náměstí,
Vtipkoje se o těchto dvou pánech, že zahájili
stavební závody. — Dle původních disposic méla
býti zahájena jízda nákladními vlaky na druhých
kolejích 1. října t. r., ale stane ge tak snad až na.
jaře. Celá stavba jest již nyní dokončena, jen po
ložiti to nejdůležitější a nejdražší — kolejaice.
Ale zrovna nyní zdražila se litina o 309, a to
Vároy nejsou prý 8 to ani za zvýšenou cenu dodati
kolejnice! Rozumíme. Na podzim pravděpodobně
Sev.-záp. dráha bude přejata do státní správy,
proto ať žijou kurtely, dokad je železo žhavé.

Vyznamenání. Vidp Josef Čížek, osobní
děkan, vik. tajemník a bisk. notář v Dobrém u
Dobrušky, vyzpamenán J. E p. místodržitelem
čestnou medailí za čtyřicetileté věrné alažby.

Z Vel. Onříma u Nolmice. V t*chto
dnech vyznamenán byl Jeho Excellencí p. místo
držitelem zasloužilý děkan a bisk. notář vdp. Fr.
Tomíček čestnou medailí za své zásluhy, jichž si
po 40 let na poli církevním zlakal. V zastoupení
c. k. místodržitelského rady p. K. Vojáčka ze
Žamberka zavítá o poutol slavnosti v neděli dne
16. srpna do Vel. Ouříma vdp. vikář V. Hlavsa
z Rokytnice, aby vdp. jubilantovi medaili odevadal.
Vdp. děkan Tomíček, rodilý z Poniklé a Vysokého,
zůstal, ač působí již 22 roků v osadě Čistě ně
mecké, vlastencem nejčistšího zrna. Gratulujeme
vdp. <ékanu k jeho zaslouženému vyznamenání|

Z vikariátu rychnovského. (Jubileum
v Kunštátě.) 29. červenec zůstane zlatým písmem
zaznamenán v análech pohraničního německého
městečka Kunštátu. Oslavoval» se totiž toho dne
150leté trvání kostela u spola abrahamoviny i
25. kněžské jubileum zasl. faráře vdp. Kar.a
Finka, rodáka rychnovského. V předvečer slavnosti
za krásné pohody pořádán ka pscté vdp. jubilára
lampionový průvod, kterého se zúčastnily všechny
spolky. Průvod stanul před farou ozdobonou gui
raldami a exotickými květinami. Po předpesení
zdařilých skladeb a volání: „Hoch“ a „Sláva“
g atulovali vdp. faráři: purkmistr a starostové
přifařených obcí, správcové škol, daputace spolků
a j. Pan farář bluboce jsa dojat, se slzami v očích
děkoval svým německým faralkům za spontáaní
tento projev, ujistiv, že i oa dále pracovat: chce
ka prospěchu všech jeho péči pastýřské avěřených.
Dne 29. července dostoupila celá slavnost kulmi
načaího svého bodu. Již sáhy z rána přijíšděli
spolobratří p. jubilára + vikariátu rychnovského
a králického se zasloužilým vikářem vdp. Hlavsou
2 Rokytorce v čele, přijeli duchovní i ze soused
ního pruského Kladska, aby osobné ová blahc
přání přednesli a p. jubilanta do chrámu uvedli.
Tolik kněží Kunštát ještě nikdy ve svých zdech
nehostil; zajisté markantní to důkaz, jaké lásce
a sympatiím se p farář u svých spolubratří těší.
Kolem 10. bod. promluvil ve farním domě několik
dojemných slov k jabiláru i k jeho stařičké matce
vdp. vikář Hlavsa. Obdržev požehnání mateřské,
ubíral se p. jubilant v průvoda 19 svých bratří
za slavoostního hlaholu zvonů do bohaté dekoro
vaného obrámu Páně, který byl zbožaými poslu
chači přeplněn, takže velice mnoho věřících před
kostelem státi musilo Po zapéní písně: Veni sote
Spiritos vystoupil na kazatelnu vdp. vikář Hlavsa,
který, zmíniv se o dějinách kunětátského chrámu
a jubileu císařském, líčil slovy dojemaými život
kačze a oběti, které za dnešních rozháraných dnů
kněz přináší, líčil též sásluhy p. jabilára o výzdobu
chrámu i o celou osadu. Apelaje na p. farářea
přeje mu jménem všech přítomnýca, aby pože
hnání nebes jej i v drahé padesátce provázelo af
na krajní meze života jeho. Skončil Bohem na
daný řečník za hlubokého pohoutí. Pruští kněží,
kteří byli přítomni, vyslovili se: „Takového ka
satele jsme ještě nikdy neslyšeli“ Poté celebroval
p. farář slavnou měi sv. za Četné aasistence. Ku
konci zapěn velebný hymaus: „Té Boha chválíme“,
uděleno sv. požehnání, rozdácy obrázky v upo
míoku na výzoamný tento den. Při bostiné pro
neseny různé přípitky a odevzdána socha Adra
hama v race 'p. jabilanta, kterou si tak dlouho
ponechá, až jiný koóz ve vikariáté 50. roku do
sáhne. Ku konci budiž podotknuto, že veškeré
téměř domky byly ozdobeny prapory v barvách
říšských i papežských. Ku slavnosti došla veliké
spouste blahopřejných dopisů i telegramů. Neradi
opouštěli jsme hostiané zdi německého městečka

unětáta,K jemesvědkyvřelýchsympatií,Jakým se p. Fink, ač upřímný usvých
německých kollaturaíků těší. Hle, epravedliví



veliký výsam mající! ©Bůh posiloj Tě, brátře
milený, na další cestě životní! — Vposvátném
zátiší kapacinského kláštera v Opočně oslavili ve
vší tichosti své 40leté kněžské jahileum miláčkové
vikeriátního klera, vdp. Josef Čížek, vikariátní
administrátor, biskupský notář, majitel sásluš.6
medaile, děkan v Dobrém a vdp. Frant. T-míček,
děkan a bisk. notář ve Vel. Oařímě. Kéž náplň
milosti Boží jest údělem obou těchto pravých
Nathaneelů! — Všem přátelům a ctitelům spiso
vatele a zasl. faráře vdp. Frant. J Košťála, který
sákeřnou nemocí ledvinovoa a srdeční v ledou byl

stižen, oznamujeme, že týž po návratu z Lt
hačorie oltí se avěžejším a zdravějším. Zpráva
tuto 8 velikou radostí zajisté ovítají všichoi, kteří
měli příležitost seznati šlechetné srdce vzorvéh»
kněze a velikého vlastence. Dlouho buď sdrávl

Zákeřné lhaní © katolickém úřed
mikoví. Teď už dokonale prchopujeme,proči
konservativaí úředníci bázlivě se krčí před po
krokářským tiskem a proč se ostýchají veřejně
hájiti víru, v níž se zrodili. B-zobledný pranýř
byl by jim údělém. Osmnáctiletý chlapec dovede
jedovatým perem poroučeti dospělým úředníkům
jako generál. Iodivisuum, 8 nímž slušní lidéani
geděti nechtějí, smí šikanovati katolického úřed
nika, smí ho ze zákeří anonymity pomlouvati a
hanebné denuncovati. Iou — vždyťžijeme v „skle
rikalisovaném“ Rakousku! Sám úředník musí se
béti o existenci, vrhne-li se na něho řada rafi
novavých fanatiků pokrokářských, kteří ve 86m
vzteku bodají, kde se dá, až někdy spojeným úsí
lim uštvou. „Humavita, altruismus a svobodomysl
nost“ dryáčnických hlasatelů pokroku zakusil plnou
měrou p. c. K. soudní adjonkt Bob. Drda v Čes.
Skalici. Nepřátelé přímo běsní, že tento muž cbce
býti jako katolík důsledný a že Beujal stejně vě
řicích lidí v jejich těžkém zápase, na něž by rudí
a pokrokáři psí hlavu strčili. Teď v 31. čísle
„Ratiboru“ pokrokářaký zákeřoík uapadl p.ad
junkta svojí fantasií o zneužívání soudcovského
úřudu k pomatě, zkrátka o soudcovské nesprave
dlivosti téhož. Rozomí 'se samo sebou, že jest to
manévr na uštvání šlechetného úředníka. Diíve
bandité měli to dosti nepohodlné. Musili čekati
v mrazu, v dešti v lesích, chtěli-li člověka zničiti.
Moderní. ještě horší zákeřníci, mejí to pohodl
nější. Olravují pozvolna život chytráckým, ano
nymním lbením v novinách. Lháti tak troufale o
některém pokrokovém učiteli, hned by byli všichni
po.rokáti na nobou. Ale přitom páší pokrokářské
listy denuociace nejprolbanější a nejodporoější.
Vysýváme ade onoho skrytého lháře, aby uvedl
scela určitě případy, v michšp. adjunkt jako soudce
se mstil a jak ještě chystá pomstu další Dršíme
sákeřníka sa límec a nep+stíme ho, pokud svoje
obvinění nedokáše nebo neodvolá. Matíti se pokr
kářám!! To by si člorék dal! Katolík jest rád,
když tito fanatikové každý den ma do talífe nemí
chají pelyněk. Redakce „Katibora“ nyní také ví,
co jest její povinností. A kdyby takový zákefník,
který píše o bližním tak troufalé pomluvy, byl
jednodaše odkryt, ulevilo by 8e všem lidem dobré
vůle, ať už by byli jakéhokoli vyzoání. Zároveň
žádáme všecky poctivé lidi, aby sdělili p. adjunk
tovi jméno každého hanobitele, který o so „dcovské
činnosti p. Drdy prolhaně mluví. Zatočí se jím po
práva. Pokud se týče oné audience, podotýkáme,
še to není žádná směšnost, ale že dotyčná depatace
také skutečně patřičné kroky podnikne. Uvidine,
sda ještě katolický úředník nalezne patřičné
ochrany.

Svoboda movepneké radalce. Dne
16. srpna t. r. odpoledno odbývá se v Nové Pace
tábor lidu spojený a koncertem, na němž prominví
vdp. Th. Dr.Šule z Hradce Králové o „protikleri
kálním“ boji a Hěský poslanec p. V. Myalivec
o postavení katolického lidu v době přítomné. —
Tabor měl se konati v parku městské „Střelnice“.
Až dosud nevyžadovalo ge na žádném spolku
svláštní svolení móstské rady; stačilo, když svolil
nájemce. Roku lonského konala tamže „Katol.
jednota" zdejší elavoost svěcení praporu beze
gvláštní žádosti k městské radě a letos všeobny
zábavy zabradní i ještě před týdnem koncert ná
rodních socialistů konaly se podobně. Nyní však
pro katolický lid má městská rada měřítko jiné.
Ač již více než před 6 týdny od nájemče „Střel

nice“ zamluvena byle, žádost k polit. úřadu po
déns, jednatel „Jednoty“ osobně u c. k. hejtman“
ství referoval, plakáty v robotu ráno nalepeny
byly také na městeké radnici, přece v sezení
městské rady téhož dne odpoledne „Střelnice“ za
dána byla sociálním demokratům, kteří teprve po
vyvěšení plakák“, patrně z popudu známých přátel
sdejázho katol. hnutí, ješto ještě v pátek vůbec
aa den 15. srpna na Žádnou ecbůzi nepomyslili,
žádost městské radě o propůjčení „Střelnice“
dali, aniž by nájemce se zeptali, zda pro ten den
„Střelnice“ jest volná. Než tábor konati se bude
Ba vadory našim „povýšencům“ a to baď v zahradě
a „Faltů“ pod klášterem, anebo v nejborálm pří
pedě pod kaštanovcu alejí u kláštera. Zdá 5e, ša
penuje dnes ne radnici zásada: „Tak cbci, tak
budiž, stůjš na místě rozumu má vůle.“ Dáváme
tímto všem nepředpojatým, rosumně uvažojícím
občanům movopaokým na uvášenou, sda jednání

městské rady, kteri zajisté zastupuje též katol.
lid, od něhož bylé zvolena, a ne jenom sociální
demokraty, jest správné a spravedlivé. Cobylo
svéko času křik u mnobých pánů ma radnici 8
mezi živnostoictvem proti sociální demokracii! A
dnes svorně raka v ruce jdou proti nenáviděným
klerikálům, vlastně katolíkům! Již nebade 8e psáti
u nás jen c. k. sociální, ale také městská demo
kracie. Bylo by na čase, aby katol. lid již u nás
jednou 8e vzchopil u dal patřičnou odpovéď těm;
kteří beze vší příčiny, jen z pouhé protikatolické
nevraživosti nohuma šlapou obecné rovné právo.
První odpovědí budiž: Váichni dobří katolíci na
tábor]

Z Nového Bydžova. V sobotu dne 8.
srpna zaopatřena sv. svátostmi zemřela zde vklá
šteře ctih. sestra M. Teresie Ferdinanda Votra
bova, ačitelka ve výslužbě a představení Konventu
Školských sester u av. Anny v Praze. Narodila
se v Praze 6. ledna 1844. ze zbožných rodičů,
ktetf dítky své vyobovali v bázaj boží, takže čtyry
sestry z rodiny věnovaly se klášterníma životu.
V klášteře byla celých 41 let, z nicbž 36 let pů
sobila co Jiterol učitelka na ob. dívčí škole v No
vém Bydžově. Zbožný byl její život a ta pevná
víra a zbožnost činily ji spokojenou i v utrpení,
v nemoci i v hodině emrti. Téšila se na smrt A
86 elovy „umírám, modlete se za mne“ vypustila
svou šlechetnou duši. Pobřbu jejího, jeož se konal
v poodělí odpoledne, zůčastnilo sedeset kněží,
movho ctih. sester z jiných klášterů, pp. C. k.
Jkr. hejtman d:. Volkar 8 c. k. okr. sekretářem
Svobodou, «. k gymon. ředitel Hladký, zástapcové
městské rady a místní šk-l. rady, ředitelé měšť.
škol a množství obecenstva, zvláště bývalých žákyň
v Pánu zesnolé. Na hřbitově pobrobní vzpomínku
v Pána zesnulé venoval místní kaplan V. Šetina,
načež po tklivých slovech vdp. kone. rady a
děkana J. Šrámka za zpěvu pobřební písně olo
žena byla tělesná schránka její v ticbý hrob. Ave
avima pia!

Na prapor katol. národní jednotě
v N. Bydžově přispěli: pí. Lucie baronka
z Malmannů 50 K. vp. Jan Pospíšil, kaplav v Pecce
5 K 50 h. Za laskavé milodary vzdává uctivé
díky výbor.

Z Brandýsa m. Ori. (Uslava narozenin
J. V. elsaře Pána). V úterý dne 18. srpna 0 9.
hod. ranní sloužena bude ve zdejším chrámu Páně
slavná jubilejaí císafská mše av., při níž ze vzácné
ochoty účinkovati bude komorní virtuos císaře rak.,
mistr Fraut. Ondříček se svou chotí, pí Annou
Ondříčkovou a hud. skladatel p. K. Weie.
Pořad jest tento: Missa Tertia z Es dar od Ho
ráka pro smíš. sbor a varbavy, Largbotto z Es dar
pro mezzosoprán od G. Glordaniho (1741—i798),
„Air“ od Bacha pro housle, šestihlasé „Te Deam“
od Hrušky, Pange lingua z Es dur vd Horníka,
Rakouská hymaa. Uvarhan hud. skladatel p. Karol
Weis. Sestlený sbor chrámový říditi bude p. Jer.
Bittner, ředitel kůra.

Sjezd bývalých studajících na gym
naslu v Něm Broděa vůbec rodáků
německobrodských, který budese konative
dnech 24.—26. srpna t. r. v Německém Brodě při
příležitosti otevření nové budovy c. k. státního
vyššíbo gymaasia, vzbudil živý zájem, takže ve
dnech <lavnostních bude město Německý Brod do
staveníčkem velikého počtu těch, kdož v krásném
to.t> městě prožili svoje mládí a léta studentská.
Řada přihlášek jiš došla, mimo to sedm třd ab
nolventů gymnasia svoláno jest na ty dny ke sjezdu
do Německého Broda. Jsou to zejména oktávy.
které maturovaly před 10, 16, 20, 26. 30 a 35
roky oa německ.brodském gymnasiu. | Vyblášený
již program slavnosti byl váeobecně sympaticky

příst O ubytování těch, kteří se v čas přihlásí,ode postaráno Zvláštní pozvácí jednetlivcům se
nerozesílají. Kdu 8e dosud ke slavnosti nepřiblá
pili, nechť tak oeprodleně učiní u městského úfsda
a sdělí tomuto svoje adressy.

Sjezd litomyšlských abituriontů =
r. 1885 konal se v Litomyšli dne 2. a 3 srpna
t. r. Sáčastnili se ho tito kollegové: Eug. Baték,
revident st. dráhy v Praze, Frant. Čermák, před
Losta stanice dráby v Čes. Brodě, dr. Lnop Fiala,
advokát v Nov. Městě na Moravě, dr. F. Hlinecký,
c. k. okr. lékař v Jičíně, dr. Joa. Koblížek, obv.
lékař ve Zbraslavicích, dr. Jos. Kopecký, pluk.
lékař v Čáslavi, Václ. Mareš, říd. uč. v Chotovi
cleh, Leop. Mikula, c k. soudní sekretář v Dol.
Tuzle v Bosně, Ant. Neugebauer, měst. důchodní
v Litomyšli, Jos. Slavík, nájemce dvora v Dal.
Újezdě, Joa. Syrový, adjunkt dráhy v Olomouci,
Kar. Šzěpánek, prof. na obch. akademii a spisovatel
v Praze, Ed. Stock, farář v N savrkách, Gustav
Švanda, evang. farář v Hrabé Lhotě na Moravě,
Jos. Vomočil, farář v Nové Paco a Váci. Zórnig
děkao v Lab Týnici. Omluvné telegramy poslali
kolegové: L. Hoskovec,vrch.pošt. officiálv Praze,
P. Fr. Kbunt, farář v Besděkové u Police. Přípi
sem se omluvili kollegové: Ed. Kitsler, c. k. soud.
tajemník v Chradimi a J. Voleský, výpravčí vlaků
ve Strakonicích. Sjezd poetili svojí přítomoostí též

pp.: býv. třídní prof.vládní rada Fr. Grešl,
green. na odp. vPraze, býv. katecheta, kons.

rada P Petr Čáp na odpoč. v L'tomyáli, dr. Fr.
Dušánek, ředitel gymnasia,M.Ph. Jan Lub, park
mistr a sem. poslance, Jas Voborník, spisovatel

a professor gymnasia. Omluvný dopis saslal býv.
náš professor Rui. Kraus, nyní na odp. vTřebíči.
Na siezd nemobli býti pozváni za příčinou nezná
mého pobyta kollegové: Igatc Havlík, býv. prof.
obch školy v Mostaru, Ad. Lonek, architekt v
Chicagu, Jos. Nečas, učitel ne Moravě. V neděli
uspořádán přátelský večírek v hotelu u „Zlaté
hvězdy“,kterýpřianimovanésábavěa přátelském
rozhovoru o minulých dobách studentských velmi
příjemoě uběbl. V pondělí v 8 hoď. ráno sloužena
mše sv. zs zomřelé býv. professory a kollegy v
piaristickém chrámu Páně a všichni byli hluboce
dojati, když vedle sebe zasedli do kostelních lavic
v známém velebném chrámu Páně a když jako
před 25 lety aloužíl mši av. býv. jich katecheta
vdp P.Čáp. Po mši sv. vykonána problídka gym
pusijoí budovy. Problédauty býv. školní třídy.
fotografie, kabinety a p ředitel 8 nevšedaí ochotou
goesl vše, co se vztahovalo k býv. třídě jubilan
tův, zejména protokoly o maturitalch zkouškách
Odtud nastoupena cesta do fotografického atelieru
p. Jos. Ludvíka a pak vykonána prohlídka zdej
šího hřbitova. Při epolečném obědu v hotelu o
„Zlaté hvězdy“ pronesl gymo. feditel dr. Fr. Du
Řánek významoou řeč uvítací, načeš oslovil jubi
lanty vládol rada p. Fr. Grešl a vldp. P. Čáp.
vim ve jména svých kollegů poděkoval a též ze
mřelých profesorů a spolužáků vzpomněl p. P.
Jos. Vomočil, Po problí“.ce zámku, nové měšťanscé
Školy a Smetanova domu uspořádán přátelský ve
čírek na rozloučenou v dolejší místnosti domu
Smetenova, kdež každý z přítomných vypravoval
běh svého života od matarity sž po dnešní dobu.
Večírku tohoto zúčastnily se téš na sjezau pří
tomné dámy. Drahý den podniknat výlet do Bran
dýsa n. Orl., odkud se bývalí stadenti do svých
domovů roajeli. Každý zajisté rád bude vzpomí=
nati chvil v téchto dnech v Litomyšli zažitých.

Z Kolína. V sobotu dne 15. t. m. koná
členskou schůzi náš lidový křesťansko-sociální
spolek o 3. hodině odp. v sále Zámecké re
staurace. Přednášeti bude p. Jiří Sahula z
Hradce Králové o povaze hnutí husitského a
poměru jeho k Římu. Pak se vyřídí záležitosti
spolkové. Přátelé, dostavte se v počtu co nej
četnějším!

Z Berohrádku (Před obecními volba
mi). Neměli jsme v úmyslu v době přítomné
psáti o zdejších poměrech, myslíce si, že ne
třeba před veřejností propírati všelijaké to Špi
navé zdejší prádlo, a čekali jsme, až jak proti
strana se zachová. Litujeme proto, Že již Za
čala ona psáti v pardubské „O. L.“, kterou
nazval sám Český Učitel „stokou špíny“, a ujiš
fujeme jisté pány, že z ní sotva Čistí vy
lezou. Poučování o lásce křesťanskék bližnímu
potřebují páni sami pro sebe měrou vrchova
tou zvláště nyní před volbami. Či to byla láska
křesťanská, když z lásky „pokrokářské“ upřeli
jste volební právo 85 voličům, z nichž mnozí
platí daň živnostenskou a daň pozemkovou, a
vy jste jich vůbec ani v seznamech volebních
neuvedli, protože se hlásí ku straně katolické?
Sama reklamační komisse, která nebyla slo
žena z přívrženců strany naší, musila vyhověti
reklamacím v 66 případech a ve zbývajících
dá nám jistě za pravdu c. k. okres. hejtman
ství. Jest charakteristické, jak jste si, páni „po
krokáři“, volební seznamy sestavili. V I sboru
u nás. volí, kdo platí nejméně 55 korun
daní. Starosta Smrtka platí výdělkové daně
ze smíšeného obchodu 16 K a z hadrářství 12
K,úhrnem 28 K a zařadil se do L. sboru, ač
tam nepatří. Není to pokrok? Bývalý hostinský
Erber přes rok již živnosti neprovozuje, daně
neplatí — a má volit v I sboru? Lidé, kteří
se odstěhovali a platí již dávno daně jinde —
u nás mají volební právo, protože jsou pokro
káři! Zcela jinak počínali si naši „pokrokáři“,
když se jednalo o voliče, kteří s nimi nesou
hlasí. Zdejší p správce velkostatku Till platí
20 K daně domovní a 54 K osob. daně z pří
jmů, úbrnem 74 K, patřil tedy dle práva a sprá
vedlnosti do I. sboru. Avšak jest vřaděn s daní
90 K až dozadu II sboru Tu se osvědčil sta
rosta Smrtka a prozatímní městský tajemník,
syn zdejšího říd. učit. Koutníka, kteří spolu
seznamy spisovali, jako znamenití počtáři:
20 + b4— 2. Pak že není vzdělání a výchova
školy moderní znamenitá, když syn říd. učit.
jest takový znamenitý počtář, jemuž svěřeny
účty obecní a který jest „připraven“ státi se
pokladníkem Občanské záložny. Není to zase
pokrok? — A tomuto pokroku nechtějí rozuměti
zdojší katolíci — a odtud ten vztek „láskyplných“
několika málo zdejších pokrokářů, kteří prý dle
O.L nemají zde na růžích ustláno. [ máte na rů
žích ustláno, vždyť jste v květu u vesla, jenže ty
růže píchají již lidem do očí. Pp. Smrtka, Fenrich,
lesmistr, říd. uč. Koutník a obuvník Havránek
prý chtějí, aby obvo šla s duchem času 4 ne
zůstávala o BOroků pozadu. Inu — před 50
roky byli lidé i při volbách poctivější a uměli
lépe počítat — a to byl ten „pravý“ pokrok!
Dnes je jiný pokrok: poškodit lidi dobře do
padlým bankrotem a pak dělat pána za cizí pe
níze —inu pokrok, ale před 50 roky to nebylo.
Zvláště prý je pokrokového smýšlení obuvník



Havránek, který nechoe dle „Oav. L“ dopustit,
aby skláněna byla šíj před každým zkostnatě
lým Francem ze zámku, ani před každým na
cti utrhačem a křivopřísežníkem. Dobře, jenom
še zase my nemáme chuti skláněti šíje své

„před kopytem obuvníka, který tomu Francovi
ze zámku udělal boty, kterých vůbec nositi
nemohl! Kdo nerozumí ani svému kopytu, ať
se neplete do obecních záležitostí. Není divu,
pojmenoje-li ten „Franc“ někoho pravým jme
nem. A že má laskominy karabáčnické? Týž
pán ze zámku je tak intelligentní, že ví, na
koho karabáč patří, ale neužívá ho. A kdyby
někdo hnal jistého pokrokáře odtud směrem
k Chocni, oddechii by si všichni lidé pokoje
milovní. Dokud ten jistý pokrokář zde nebyl,
byl u nás pokoj. Co se týká toho křivopřísež
níka, tvrdíme, že v naší straně nemáme člo
věka, jemuž by byla soudně křivá přísaha do
kázána, aniž by za ni byl potrestán. Toho však
znáte vy, pokrokáři, právě tak dobře jako my!
Pohrůžka, že o jistých pánech cosi uveřejníte,
připadá nám velice směšnou! Tak to dělají
nezbedové, kteří, když sami něco provedli a
bojíce se prozrazení, říkají: „Počkej, však já
na tebe také něco vím!“ Máme v zásobě hojně
látky zajímavé a můžeme pánům kdykoliv po
sloužiti. Před pokrokářskými deklamacemi jsou
pramalé strachy.

Z Dobrušky. Příklad spojení se Vše
němcem, jaký dal pokrokářský poslanec dr.
Drtina, působil již v Dobrušce. Jak se proslýchá,
starosta národního „Sokola“ a městský radní
v Dobrušce p. Jos. Petřík ve vlasteneckém, po
krokovém zápalu prodal prušácké firmě Frowein
a spol. z Elberfeldu, majitelce továrny na hed
vábné stuhy v Dobrušce, stavební místo po
shořelých stodolách v Opočenské ulici, pokud
mu dříve náleželo a pokud je od chudších ma
jitelů lacino skoupil, a vydělal hezké peníze.
Pokrokář, který jako národovec bil se do prsou
a okřídlené heslo vydával „ani píď české půdy
Němci“, jako obchodník, zásadami požidovště
lého liberalismu odchovaný, dle vzoru dra.
Drtiny zapomněl na své češství. Jaké uznání
dostane od České obce Sokolské? Jsme zvě
davi. Pokrokové listy o tom ani muk. Udělati
to tak katolický lidovec, ten by se měl! Ještě
po stu letech ušlechtilost pokrokářská by si ho
podávala. — Pokrokový starosta p. Ed. Žižka
shání o všecko pryč mateřskou školu pro malé
dítky. Ovšem dle pokrokářského názoru per
sonál a vedení muselo by býti v duchu neka
tolickém, neboť v Dobrušce, třeba byla skoro
celá katolická, jest přece asi 7 židovských dětí
a ty by mohly přejít ke Kristu. Letos je k tomu
zvláštní pohnutka. Je jubilejní rok, humanitní
ústav toho druhu jest dle přání vznešeného
panujícího jubilára a za takové činy padati
budou i vyznamenání. Jubilejní medaile na
prsou páně Žižkových — toť jeden z předmětů
jeho tužeb. Ale dílo ne a ne se dařiti. Jsou tu
odkazy, ale ty nestačí, uspořádaná sbírka vy
nesla málo a čas kvapí. Návrh Žižkův, zaříditi
školku mateřskou přece a pak ji dáti obci do
vydržování, jako méně rozumný padl, poněvadž
toho obec má až po krk, a též z toho důvodu,
že není ani vhodného domu, kde by mohla býti
umístěna. Navrhuje tedy stavbu potřebného
domku, označuje za stavební místo obecní štěp
nici u parku a slibuje ze své borohrádecké
cihelny 5000 cihel; ale tento návrh zase,ne
přijat, jelikož místo u parku jest nepatrné a dar
5000 cihel po odečtení dovozného z Borohrádku
rovná se nule. Též nepřijat jeho nabízený dar,
aby k tomu účelu použito bylo za stavební
místo jeho opuštěné zahrádky v „Poddomí“,
poněvadž takové zastrčené malé místo pro
školku se naprosto nehodí. Tak všecky naděje
v místě padly, ale p. starosta ještě se nevzdal.
Třpyt zlaté medaile jest příliš lákavý a proto
vzpomněl na cizí pomoc, na opočenský zámek.
Co na tom, že nedávno odmítl nabídku majitele
panství na nájem honitby v Dobrušce, ač o
mnoho desítek převyšovala nabídku konkurren
tovu, a že dříve vždy byla honitba ona prona
jata zmíněnému velkostatku? Co na tom, že
dle pokrokářsko-židovského komanda sjezd ka
tolíků v Dobrušce, jehož se též majitel velko
statku opočenského zúčastnil, neuvítal? Jen
když bude pomoc! Po takovém dvojím „takt
ním“ chování odvážil se poslati do Opočna de
putaci dam dobrušských, jež zase byla mu
velmi blízká, jeho paní a dcera. Avšak jak
v zámku uslyšeli jméno „Žižka“, deputace ne
byla připuštěna. Tak sklapla podruhé p. Žiž
kovi naděje, že za jeho purkmistrování tato
myšlenka se uskuteční. Ještě možno, že budou

poroén duchové na pomoc a zase se budeo

Sokolské cvičení, dne 9. srpna v parku odbý
vané, dopadlo slabě. Účast okolních jednot byla
pranopatrná, jelikož jest známa všude požidov
štělost dobrušského Sokola. Hlavní attrakcí
byly Skolní děti, které již ve škole k tomu

účelu od učitelky slečny Tiché obětavě byly
ovičeny různým tancům. K vůli dětem mnoho
rodičů dá se pohnouti, aby šly zaplatit do kon

oertu vstupné 60 h. Jako jiný léta byla i letos
vykonána prosba („Osvěta 1“ by napsala že
brota) o dárky do buffetu pro posílení pokladny
a ohuti sokolské. Na mnohých místech dostalo
se jim však odbytí. Snad tento „cop“ pro příště
přestane. Večer bylo elektrické osvětlení, zave
dené z továrny vlastenecké firmy Frowein a
spol. v Elberfeldu, království pruské. Ke konci
"cvičení člen dorostu, syn p. Jindřicha Potočka,
zlámal si ruku v předloktí a musel býti odvezen
na léčení do Hořiček.

Pozor ma podvodníka! Po Čechách i
po Moravěse potaluje po poutích člověkasi 30tile
tý, vysoký a hubený, na očinějak chybný, jménem
snad Pipka, který se vydává za terciáře, jímž
není, poněvadž by měl terciářskou knížku, v níž
zaznamenáno jest, kdy, kde a od koho byl do
IN. řádu přijat a kde složil professi. Navště
vuje terciáře, od nichž se dává pohostiti a
ještě peníze od nich vymámí; někdy též něco
prodává jako na př. kartáče; též někde praví,
že má nižší svěcení. Vyřídilku má dobrou a
tak snadno ošálí! Proto pozor! Nejlépe naň
hned upozorniti policii.

Nové 1 antikvární

denní kul
pro veškeré školy

'
PranišakPí,

knihkupectví a antikvariát
v EXradoci HKrálovéě,

Velké nám. 135.

Velký výběr hudobníz a psacích potřeb.

Čalounické

dive výrobky,vany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškeré předělávky

za ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král, v Pětidomechč. 291.

Různé zprávy.
K IV. sjeudu českoslovamských ka

telíků. Pořadatelská komise sjezdová, majíc na
zřeteli bosvadné, fádné a vzorné sustaveaí průvo
du manifestačního, žádá tímto všecky korporace
jak pražské tak i venkovské (spolky, organisace
a pod.), jež kusjezda sg dostaví a průvodu se
zúčastní, by co možno brzy, nejdéle však do 20.
t.m. osnámily kanceláři IV. sjezdu katolíků česko
slovanských v Praze II. Myslíkova ul. 174. jmé
Do pořadatele, jenž dohled na svá spolusou
druby z místa svého převzíti musí. Tito pořada
telé budou pak na den 29. t. m. sezváni k úradě;
mlstnost a čas určí se později.

Manifestační slavnost křesť.soclálů
koná se dne 23. t. m. v Českých Budějovicích
Bude se tam odbývati ustavující valná hroma
da „Hospodářského sdružení čes. křesť. země
dělců pro království Česká“ Promluví o tom
velice důležitém kroku J. Krejčí, rolník a re
daktor. O pojišťování starobním a invalidním
a o opravě volebního řádu do sněmu král.éhopřednesenatoo11.hod.řečnatá
bora lidu Václ. Myslivec, říš. poslanec. Odpoled
ne manifestační průvod a koncert Přejeme
mnoho zdaru!

Sociální a řočnícký kure konatise
bude v Příbramí ve dnech od 2. do ©.září. Kure
bade říiditi p. A. B. Drápalík. Program obsahuje:
otésku živnostonskoa, rolnickou, dělnickou, otásky

olrkev a umění, efrikev a charita); dále předmášeti
se bude o volebních řádech, o tisku, organisaci,
podán bade praktický návod k řečnictrí, kašdo

denně pak pořádány budou debatní večírky, kdeš
problrati se budou časová otásky: o Husovi, Bílé
Hoře, volné škole, reformě manželskéhoprávaaj.
Cisím účastaíkům opatřeny budou bezplatné noc
leby a levné stravování. Přednášky budou od 8— 11
hod. dop., od 2—6 hod. odpol. a v 7 bod. na večer.
Žádáme uctivě katolické organisace středních, zá
padních a jižních Čech, aby aspoň po 1 členu do
kur:u vyslaly. Podrobný rozvrh přednášek bnde
každému oo nejdříve zaslán. Kdo by měl kníby
a brožnry rázu apol getického a Časového, jicoš
snadno postrádati může, nechť laskavě nám je
zašle za nábradu poštovného. Přiblááky a knihy
přijímá oejdéle do 31. arpna Stan. Svoboda, kaplan
v Příbrami. Pořadatelstvo.

Agráraické násilnosti proti kateli
ckému tábora, pořádanému ma morav
ském Humbeříčka. Katol.poslanciTvarůtek,
Kucbynka a soudr. podali na ministra vnitra a
Spravedlnosti dne 14, Července interpellaci tohoto
obsahu: „Spolek českého katolického rolnjctva na
Moravě uspořádal v nejěli 12. Července t. r. ve
likou pouť na Humberku u Krasonic v dačickém
hejtmanství na Moravé, 8poj-nou 8 oslavou 60le
tého panování Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I a OOletéhe knčžského jubilea
Jebo Svatosti Pia X. Na pouť dostavilo se usi
6000 rolníků z celé západaí Moravy. Lberální
sgrární poslanec Staněk přivedl asi 100 lidí svých
s patrným úmyalem, rozbíti tábor. Již při mši Bv.
chovali se tito lidé tak neslušně, že způsobili vše
obecné pohoršení. — Po vykonané bohoslužbě vy
ovětlil pan Josef Šamalík, zemský poslanec a před
seda spolku katolického českého roloictva na Mu
ravě, že tábor jest elavnostním a proto musí býti
opomenuto vše, co by moblo uraziti některon po
litickou stranu nebo osoba. Na to navrhl dp. Hugo
Černý. farář v Krasonicích, za předsedu tábora
posl. Šamalíka, přívrženci Staňkovi navrhovali posl.
Staňka. Pro Šamulíku zdvihlo 8e tisíce ruk, pro
Staňka jen asi 100 přítomných jeho přívrženců.
Když Šamalík, jako většinou zvolebý předseda,
chtěl se ujati slova, nastal se strany přívrženců
Staňkových oblušojící pokřik, že nebylo lze mluviti.
Přítomvý zemský a říšský poslanec Tvarůžek tázal
se c. k. komisaře « Dačic, p. Kuchynby, zua-li
jsou mu známi blavní rušitelé. Pan komieař řekl,
Že ano, aie jmen jednotlivců nesdělil. A* žádán,
nenapomenul nikterak rušitelů, kteří se na řeč
nickou tribunu sápali a ohrada její trhali, zato
však napomínal hned naše lidi, jakmile ge anažili
křiklouny od tribuny vzdáliti. Jelikož křik nenstá
val, rozpastil p. komisař tábor za současného obsa
zení tribuny četnictvem. Posl. Staněk chtěl ješté, aby
p. komisař také zakázal průvod církevní, který ubíral
se po rozbitém tábora zpět do Krasonic. K toma
ovšem p. komissař nepřivolil. — Po návratu do
Krasonic konána soukromá spolková schůze v 0
beením hostinci dle povolení c. k. okr. hejtmanství
v Dačicích ze dne 6. července 1908 č. 11.555,
Mlavili při ní zemětí poslanci Šamalík, Jílek a
Holba. Po řeči Holbově dal p. komisař místnost
četníky vykliditi pod záminkou, že prý řečníc
mluvili oknem k lidu venku stojícímu. S uasaze
nými bodáky vniklo četnictvo do místnosti a jalo
se přítomné rolnictvo rozháněti. Nic nepotnobls
výmluva, že lidé nemají zaplaceno. Museli opustiti
bned místnost a úplně se vzdáliti. Hostinský utrpěl
značnou úkodu. — Celé jednání páně komisařovo
bylo strannické, Pan komisař jest vůbec v celém
okrese znám, jakožto atranník poslance Staňka.
Ačkoliv přejeme každému, ipolitickému úředaíku
volnost politického názoru, přec- máme za to, že při
své úředoí činnosti má zachovatí nestrannost a přesné
se držeti zákonů. Zde však dal p. kamisaf avé
strannictví tak okaté na jevo, že mezi účastníky
se volalo: Na dačickém hejtmanství neporoučí ani
pao bejtman ani pan komisař, nýbrž poslanec
Staněk. Lid zazlíval velmi p. komisaři, že místo
aby nap-menul rašitele tábora, obrátil se proti.
pokojbým státním občanům, kteří přišli vzdát bold
svému císaři a králi k jeho Šedesátiletému pano
vání. Účastníci udiveně se tázali: Kam tospějeme,
když oc. k. úřady opouštějí 'id pokojný a dávají
se na stranu několika křiklounů, ktefí přišli se
zjevným úmyslem tábor rozbíti? Podepsaní si do
volají slušný dotar: 1. Hodlá Jeho Excell. p. mi
nistr epravedinosti dle $ 16. zákona ze dne 36.
ledna 1907 č. 18 ř. z., jímě sůmyslné rozbití
schůze svolané k projednávání veřejných záležitostí

se tresce, příslušné vyšetřovánízaříditi a vinyd.e zákona toho dáti pro výstrahu potrestati
2. Hodlá Jeho Excell. p. ministr vnitra dáti do
tyčnému politickému úředníku, jenž byl na táboře
s moci úřední přítomen a sám svou strannickostí
a nejistým vystupováním vůči násilníkům rozbití
táboru nepřímo zavinil, příslušné poučení, jak si
má c. k. úředník při takové příležitostí vésti a
platné zákony zachovávati? 3. Jest ©. k. vláda
ochotna vše zaříditi, aby shromažďovací právo
všech státních občanů na záp. Moravě bylo c. k.
úřady chráněno a lid nebyl hnás ku svépomoci,
která bývá pravidelnébrozná ve svých následoloh?“

Cena upovědi. Matmaon,švýcarský psy
chiatr, koastatuje, še v protestantských semích je
sebevražda častá, kdešto vkatolických řídká; vy
ovětluje to zpovědí, již pokládá pro mnohé sa ve
liké dobrodiní. Jiš Goethe znal obromnoa cenu
dušerní zpovědi a vypravuje, jak usdravil jistou



u H. I Nietzsche měl důkladnouznalost oceně
zpovědí. Nietseche — Antikrist! A velmi trefáě
vystihl podstatu pravého kněze v díle „Fróbliche
Wigasenechafk“",de praví asi takto: „Lid chová
ú k os zcála ukl tako“ 191.0NORPNN

. to píroé, vážné, prosté a cudné povaby kněží;
jim. lze besirestné otevřít dokořán ové srdce s
vznést na ně své tajnosti, starosti a trampoty.
Neboť člověk, jenš se 6 něčím edílí, Jakoby to 86
sebe snímal, a kdo se vyznal ze svých vin, lebce
zapomíná. I pro duševní nečistotu je třeba ja
kýchsi odváděcích stok a čistě eplachující vody,
je třeba prudkých proudů lásky a silných, pokor
ných a čistých srdci, jež jsou ochotna a hotova
k takové službě duševního zdravotnictví.“

Jubileum kabolové telegrafie. 5.srpna
bylo tomu právě padesáte let, co podařilo se zří
diti první kabelovou trať telegrafní mezi Evropou
a Amerikou, Již r. 1867 počala americká společ
nost 78 dozoru známého odborníka Cyra Fielda
klásti kabel mesi Irskem a Novým Fundlandem,
leč již po dokončení sedmistého kilometru kabel
se přetrhl a tím celý pokus zmařen. V červenci
1858 jaly se dvě kabelové lodě téže společnosti
klásti nový kabel od prostředka Oceána na obé
strany a práce ta korunována zdarem. Prvá loď
kabelová dospěla 4. srpna 1858 k irskému ostrovu
Valenti, druhá přistála 5. srpna 1858 k novo
fandlanskému pobřeží a tak spojení kabelové mezi
Evropou a Amerikou bylo skoncováno. První ka
belový telegram odeslala anglická královna Vi
ktorie presidentu Spojených států Buchananovi.
Záležel z 90 slov a dopřava jeho trvala 67 minut,
t. j. 1'/, slova za minutu, kdežto dnes dá se vy

raviii za minutu plných 100 alov. Prvému tomuto
kabelu nebylo však souzeno trvání delšího tří
neděl. Teprve r. 1866 podařilo se položiti nový,
zcela spolehlivý kabel a zjednati tak trvalé tele
grafické spojení mesi Evropou a Amerikou. Té
doby vede jenom do Severaí Ameriky nejméně než
16 kabelů vedle četných jiných, spojujících Evropu
s Jižní Amerikou, Východní Asií, Australií a
Afrikou. Světový kabel zabírá přes 400.000 kilo
metrův a zřízení jeho vyžadovalo nákladu daleko
převyšujícího miliardu marek.

Z tajů královské hrobky v Egyptě.
Vloni nalezena byla v egyptssých Thebách pod
esutinami hrobek Ramsesa II[. a Ramesisa XIII.
královská hrobka sahající do doby 18. dynastie,
asi r. 1700 před Kristem. Jest to brobka rodičů
královny Tii, pro změnu náboženství od lidu
velmi nenáviděné. Hrobka rodičů pro strach před
lidem i pohřbení rodičů královniných vykonáno
v tajnosti a snad jen prozatím, jak se domnívá
ředitel kairského musea Mr. Maspéro. Hrobka za
řízena byla jako nádherný pokoj s bohatým ná
bytkem, hojně zistem a stříbrem vykládaným.
Slob nábytku jest totošný s doešním moderním
vkusem secessním. Při tomto objeru pozorovány
zvláštnosti: úběl, která byla ve vnitrozemí změklá,
na vzduchu znovu ztvrdla, zlaté plátky však zů
staly křehkými a při pouhémdoteku 8e drolí.
Zadělávané ovoce má vzhled scela Čerstvý, rovněž
med, jenš ta ve děbáně nalezen, zůstal zcela te
kutý a neporušený přes 8600 let.

Mammut v eleji. Nálezy zachovalých ma
mutů známy dosud jen ze zamrzlé půdy severní
Sibiře. Nyní nalezeny podobné zachovalé exsm
pláře (6 masem dosud měkkým a vláčným) v Ha
liči, potopené v semském vosku „ozokeritě“ u Sta
ruaě. Vedle mamuta nalezeny tu i zbytky před
potopního nosorožce a jinázvířata. Probořila se
asi na tenké vrchní vrofvě a zapadla do zem
ského oleje a tuku, jehož ložisko se tu bylo atvo
řilo a tukem tímto obaleha byrši po mnohá tisíci
letí před zkázou uchovája.

Parcelování pozemků v Uhrách.
Vláda uherská projevoje v posledním čase velikou
starost o hospodářské povsnesení Uher, aby posl
lila především lid národnosti maďarské a zamesila
proud vystěbovalecký z Uber do Ameriky, kterým
vylidňají se celé vesnice, nebo na místo vystěho
valých zakupují se židé, kteří, ač v Uhrách vlád
nou, nejsou přece na mnohých místech vítanými.
Proto zakupují se ta s prostředků vládních velko
statky, jež 8e pak k prodeji nabízejí k účelům
parcelačním. Při tom stát prodává tento pozemkový
majetek za kupní cenu a platí zpravidla docela i
značné výlohy, které s převodem majetkovým a
8 parcelací jeou spojeny. Ministerstvo uherské
apolapůsobí právě při parcelacích v 78 obolob, a
vedle toho jsou v proudu vyjednávání, dle oichž
má býti na 70.000 jiter pozemkové plochy roz
parcelováno. Této ochoty vládní soeužívají však
společnosti chudých sedláků, které zakupují
velkostatky za ceny často naprosto nepřiměřenéa
splácejí na ně obaosy nepatroé, zůstávajíce nej
větší část kupní ceny dložay, jak se stalo varad
skóm komitátu, kde 300 zemědělců zakoupilo
velkostatek za 4 mil. korun, při čemž sedláci ne
byli sto zaplatiti ani snačné úroky aní aměnečsé
sávazky. Nuceným prodejem takového foznarce
lovaného velkostatku byla by zoičena finančně
většina súčastnivších se zemědělců, a tím sepíše
ošebračenéoby vatelatvoby se vystěbovalo.Chystáse
tedy nový zákon,který by samesil všeliké po
dobné zneužití, na drahé straně pak má se podo

bati corý zákon pověstaémuopolskému sákopuv Prusku přijalému, Jenš rve

Mučařichystají nemeďarakým národnostem hrob,
jenže sami mohou do něbó paděbtů,

“Vaitění Kk a mer vý
Prahtetcí poslahče Albidé Hor
prodal milotický hrabě Seilern občanům s Ratiško
vic nas jejich žádost svůj les „Náklo“ za tím úče
lem, aby obec Ratiškovice nabyla větší plochy
orné pědy. Náklo má plochu 200 jiter, to jest
120 hektarů a půda jest vesměs dobrá a příznivě
položené. Obec získává tímto sáslužným činem
pana hraběte hospodářsky a Sociálně. Zvětší se
totiž prodakce zemědělských plodin, která jest
dnes v době vyšších cen obilních tím vítanější,
že kraj jest výhradně krajem žita. Cena půdy se
pa Ratiškovsku zmírní. Poněvadž k obci patří po
měrně málo pozemků, stoupala jich cena při
vzrůstajícím obyvatelstvu do značné výše a v po
slední době nebylo možno ani 8e půdy. dokoupiti.
Není tudíž divu, še tato okolnost zasahovala hlu
boko do sociálních poměrů obce. Pro nedostatek
saměstnání brnuli se lidé obého poblaví do blízkých
továren v Rohatci a v Hodoníně neb odjížděli
houfně do Ameriky. Asi do 3 let bude les vymý
cen a přeměněn v ornici. Tu se mohoa mnozí, kte
ří dosud hledali ščstí v továrnách neb v cizině,
vrátiti zpět k půdě, k níž jaou staletou výchovou
sroseni a (ím i zároveň ku klidnému způsobu ži
vota v idillickém zátiší, které jest daleko moder
ního žití a moderní bídy. Všecky přípravné práce
jsov v nejlepším proudu a možno říci, že se brzy
skončí a že se pro;ede parcelace. Jednotlivci, obce
by v tomto směru a při dobré vůli mohli vykoaati
i jinde mnoho.

Čištění studní. V nejlepších studních
voda znenáhla se kazí, pakli občas řádně studni
nevyčistíme. Má-li však takové čištění býti účin
né, nestačí jenom vodu ledabylo vyčerpati a hru
bé předměty ze das odstraniti, nýbrž tu třeba dů
kladné a účelné práce, jež takto se koná, ať již
je stadně nová, právě založená, anebo stará. Na
před odstraní se všechno dřevo hnijící a nahradí
ge zdravým, novým. Pak 86 voda vyčerpá, studně
pečlivě vyčistí, načež se nasype na dno asi 2 cm
výšky vápenného prachu, také stěny aš tam, pokud
voda obyčejně vystapuje, se dobře obílí hašeným
vápnem. Na drahý den — za 24 bodin ometou
se stěny starým koštětem a omyjí, rovněži dno 8e
očistí snovu, voda kalná vyčerpá, a dno se vyloží
hrubým uhlím dřevěným a na to dá se vrstva
omytého, čistého křemení, přidají se 2—3 hodně
velké kusy kamenné soli a pak se voda nechá asi

čistou, chutoou, zdravou voda i v místech jinak
nevhodných. Čišténí-li pak opět se po čase tímto
způsobem opakuje, zůstane voda vždy dobrá.

- Hdy se mé ovoce česati. Dokud no
počne ovoce zdravé, hmysem nepoškozené, za mír
ného vánku se stromu padati, nemá se trhati,
neboť není úplaě dozralé. Otrháme-li ho dříve,
neš úplně vyspělo, nedá 8e dloubo držeti, zkra
batí, jest neúhledné, nechutné, méně cenné. Dokud
ovoce úplně uedospělo, nečesejme ho. Jablka a
hrušky jsou zralé, když mají jádro hoědé, ať ze
vnějšek jest jakkolvěk zbarven. Peckaté ovoce lse
česati, když dažina snadno sé odchlípno z pecky,
ořechy, když spadnuvše ns zem samy se vylou
pnou. K účelům obchodním ovoce vědy trhejme,
jenom k účelům hospodářským, druby na ovocné
víno se hodící, k výrobě ovocné šťávy, povidel,
slivovice a p. se setřese, když je úplně zralé a
Snadno padá k zemi.

Kona jest nejzdravější zvíředomácí
e mléko její bývá skoro vždy prosto bacillu tu
berkulového. Autorita v tomto oboru Fr. Dettwoi
ler dle „Čaa. listů hospod.“ takto o mléku kozím
píše: Kozí mléko jest nejzdravější, ježto se jed
nak blíží mateřskému nejvíce, jednak pro výtečnou
zdravost zvířete skoro žádných bacillů nemá. Tu
berkulosa objevuje se u koz ve velmi řídkých
případech, a v těch byly vždy dokázány příčiny
toho zjeva buď nedobrý chov nebo různé vnější
vlivy. Tak v Hessensku, kde před mnoha lety
saložen spolek pro chov koz a kde zvěrolékaři
tisíce těchto zvířat vyšetřovali, ni jediná kozu ne
byla postižena tuberkolosou, jak sjištěno i vjiných
zemích. Mléko kozí nemusí býti tedy vařeno či
sterilisováno, a dostane se tudíž kojencům, jimě
zvláště prospívá, v neporašené zášivnosti i výšiv
nosti. Odtad klestí si cestu víc a více do lázeň
ských měst a léčeben pro tuberkulosní. Mléko
kosí jest však obsažnější a chuť jeho jest „ sjem
ná. — Koza vyniká však i vohleda hospodářském.
Šest až sedm koz spotřebuje tolik jako jedna
kráva. Koza žere i to, co kráva odmítá; správně
chované kozy neskasí žádné krmivo nebo jen
scela málo. Přežvykují velice bodlivé a zužitkují
píci náležitě,majíce poměrně nejdelší střevo. Na

pří krmiva při ch.vu kos ovšem mnoho zá
l nežádá mnobo najednou; denně jest ji
kr třikráte a jen při žíru čtyřikráta, Nejlépe
jest sachovati tento pořádek: nejprve předlošitijí
Řezenku ařezané 5600, pak ji dáti píti, potom za

řeněné a na konectr dloubého krmiva. Na
noc so dává větší dávka. Některá krmiva kozy
obzvláštězády čeron: tojihambar, hořčici,pobaaku

s j. Výborně se jim daří popokratinách, mlátépivovarském A šrotu obilném. Téžtřeba míti na

ot 060
pátí do zvláně 0 osloví:

vá Toblhám€ukatonémkrmiruto. srižtaŘak více než kterákoliv jiná domácí oharavía
proto si s každé jen poněkud nevyhovující píce
vybírají, takovou nedostatečně přežvykují což má
pak v sápětí poruchy trávení, ztrásení mláka, vše
obecné churavění a hubenění zvířete. Přídavek
soli, koření, slizských látek, chleba a j. jest ko
zám dílem potřebou, dílem užitečnou labůdkou.
Na sůl nemělo by se nikdy zapomínati, coš pozo
rujeme na jejím vzhledu a z její veselosti. Dopo
ručuje se dávati jí denně lžíci směsi stejných
podílů anýzu, bořce a soli, nebo kmínu, bezinek
a soli, nebo puškvorce, melisey a soli, nebo je
lovce, máty peprné a soli. Na žír staví pe kůzlata
5—6 nedělní, a krmíme je mlékem a 3—4 vejci
denně. Chlévní okénka nejlépe tu zastříti až k
temnu a zvířata nijak neznepokojovati; koslíky
dáme vyřezati. I samčí maso jest chutné, stará
me-li se o náležitou čistotu zvířete.

Sjezd kmiktiskařů a písmelijců
království Českého Praze, jenž původně
projektován byl na 15. a 16. srpna t. r. odročer
byl ku přání četných členů z kruhů knihtiskař
ských na dny 6., 7. a 8. sáří £ r.

Veled. duchovemstvu, příchozímudo
Hradce Králové, odporačujeme prohlédnonti ui
skvostné kostelní kalichy, monstrance, kříže a pod.
v závodu p. K. Zavadila v Palackého třídě.

"Tržní zprávy.
VHradoci Králové, dne 3. erpna 1908. 1 hl

plenice K 16-00—1800, úita K14:80 — 1600, ječuse
ne K 10'40—11-80, prosa K00 00—00'00,rikve K 12*00
aš 18:00, hrachu K 20-00—3600, ovsa K 7-60— 8-20
čočky K 30:00 aš00'00, jahel K 30-00—23'00, krap K
20'00—00'00, bramborů starých K0-00—0:00, nových
K 3-60—4-00, jetel. semene červeného K 120-00—180—,
1 hl. jetelového semínka bílého K 0000 —00-—,
máku K 40'00—4500, Iněn.semeneK 18:00—0000, 100
kg žitných otrab K 15'00—00'00, 100 kg pšeničných
otrab 16:00—00'00, 1 kg másls čerstvého K 3-60
až 3688, 1 kg másla převařeného K 000—0000,
1 kg sádla vepřového K 1-84— 166, 1 kg tvarohu
0-28—0'36, 1 vejooK 0"05—006, 1 kopa zelí K 500
aš 800,1 kopa petržele K00 00—000, 1 kopa kapasty
K 2'40—420, 1bl cibule K 6-00—?-00,1 kopa drobné
zeleniny K 060—80, 1 otep mrkve K 1:30—1'60,
1 kopa okurek K 220 — 800, 1košík švestek K
1'50—0'00, 1 hl jablek K 6.00—8.00, Na týd. obilní
teh v Hradci Králové dne 8. srpna 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 1109 boktol., šite
868, ječmene 450, ovsa 934, prosa 00, vikve 00, hra
cha 00, čočky 255, krap 14, olejky 28, jetel. semínka
138, lněného semene 00, máku 5. — 3%)Zeleniny:
petržele 0 kop, okurek 1000kop, kepusty 760 kop, cibule
140 hl, drobné seleniny 800 kop, mrkve 284 pytlů,
brambor 68 hi, zelí 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
48 L,hražek 30, švestok košíků 30. — 4) Drob.

tá : vepřů 7 kusů, podaviněat 629 kuwů, kůzlat0 kusů.

Atelier sochařsko-řezbářské
ská 23 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
SLEZ, PŘEDMĚSTÍ.

Doporačuje te slušně P. T. ducho
venstva k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kasntelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, kříšových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů utd. atd.

RBL

Opravuje u obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočly na požádání.

B Kupte si
>brožuru:Z

Vlastenectví .*.
v duchu křesťanském

zpéra blakupa
: AEGGERA :

Stran 40 — Cons 8 hal. Při hro

madaých objednávkách velká sleva.

Objednávky výřídí

administrace „Časevých trnů“
vEradal Králové.
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U šaob. úrěmí společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

zúrokujevklady 4',%/, 59, až 5%,
Záruka K 656.18957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907

Jednotou záložen opětně revidována.
Uhlí hornoslezské la. ve velkém

i malém dodává rychle a výhodně.

ODOOO00000000000000

Fotografie
: nejlepší! :

Zvětšovánípodoblzenv krázném
platinovém způsobu v provedení

nejumělejším

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

w Hradoi Králové.

Svatební skupiny.
(Pro tyto zvlášť snížené osny).

a
R

První česká křest.-soc. svépomocná firm

| . v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsgu třeba, vyrábí a Jevně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se sdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno.
u

PL pp. truhlářůni. =
j „ intarsií «*
Ď vkusně a umělecky provedených.

| Též dlo vlastních návrbů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
fezanékříže,modernírámy.

Práce čistá alevná.

Váolav Chudoba,
sávod řezbářeký

Hradec Králové,
nábřeží Frantiáka Josefa.

M———>
dj 44 3

ob rád
SEtz
Ti S.

T748 E.5.zpií

Na kožešnictví

Antonín Vambera,
| kožešník v Hradci Král.

u
Továrna na cottagová amerieká

HARMONÍA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Oklady:
Budapešt,VIII.kerJózsef
kčrát 15 A. — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň-VIL.,Mariahilfersir.
86.

1]

Obecenstvo se upozorňuje a vybízí,
aby každý, kdo si přeje hrob na hřbi
tovech u sv. Pavla na Pouchově, u sv.

"Antonina na Novém Hradci Králové a
u Sv. Jana na Kopečku déle 7 roků tr
vající na dále zachovati, nejdéle do 30.
listopadu rgo8v městském důchoden
ském jako zádušním úřadě se přihlásil
a ustanovený poplatek zaplatil.

„ Podotýká se, že dle pravidel pla
titi nutno za celý prošlý čas od uply
nutí prvého sedmiletí.

Po 30. listopadu Igo8 pozbudou
hroby, které déle 7 roků trvají a za

| placením taxy obnoveny nebyly, práva. na další zachování.

Wflernájší 1 nejvirasněší

© dětské vozíky
©) | 0 velkovýrobce firmy

eb Jos.Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenaiky.

Mábylak z ohýbaného dřeva

Židle z ohýb. dřeva Křeslu honpací

v různýchúpra- Krohak . n
| váchodK 370 S K 9—

Stojany a věšáky Křesla" Br
s obýbaného Sedátka na šroubu
dřevaod K — od... KIl2—

a jiné, v nejmodernějším provodení

MB“a r cenách nejlovnějších “U8
nabízí velkozávod fy.

> Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1:

dnem 1. dubna 1008 počínajíc.

o "U
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Kulturní hlídka,
S jakou »vědou« se hausiraje.

Jak jeme již častěji dokázali, nikdy nebylo
slova „vědy“ zneužíváno k tak bezcitnému bala
mocení jsko v době nejnovější. Jakmile nějaká
fráze, nějaký pamflet se hodí za obušek proti ka
tolické církvi, hned ae přijme do rudé a pokro
kářské „vědecké“ zbrojnice. Na obušek se nalepí
pentličky pokroku a jde ae s oím mezi lid. Hoši
osmnáctiletí, kteří se sotva dovedou dobře pode
psati, roznášejí „věda“, vědu blubokou, která jest
docela neznáma samým universitním prefessorům.
Takový hoch předstihl přeslabikováním rvavého
panfietu tbeology, kteří dlouhá ta studují staro
titnosti v Palestině a Egyptě, předstiblhistoriky,
kteří jezdí zkoumati archivy do Říma, do Madridu
a Paříže, ví z přírodopisu o objevech, o nichž se
ani Brehmovi nezdálo. A to všecko na základě
„volného zkoumání“, jímž přišel — k „přesvědčení“
tomu neb onomu. Tak ge odebrává hotová fraška,
ba komedie, která by byla hodně k smíchu, kdyby
pa ni nepohlížely statisíce prostých lidí jako na
vážnou činnost kulturní. Lidé, kteří o skutečných
epochálních výzkumech odborných vědců nedovědí
se ničeho, bitají lehkou stravu, předkládanou od
šarlatánů, přímo vášnivě.

A na toto bezuzdné řádění, které šíří místo
osvěty divý vztek, dívají 8e 8 velikou radostí i
věkteří universitní professoři, kteří by první měli
vystoupiti proti davovému mrzačení mozků, po
něvadž jim není neznámo, jaký švindl se tu pro
vádí. Masaryk docela dal otisknouti v „Naší Době“
sprosté a prolbané výpady cizince Brůcknera
proti ev. Cyrillu a Methodovi. Hájil houževnatě
pamfletáře Wabrmunda jako „representanta vědy“
a staral se o to, aby tisíce studentů jízlivého
pamfietáře hájily na vlastní veliké útraty. A Wahr
muad sestavil svoji útočnou knihu hezky poho
dlně z jíslivých pamfletů jiných. Užil mimo jiné
i fanatických frází odpadléh. jesuity a uavědče
nébo nepoctivce Hoensbroecha. To mu ovšem
v očích masarykovců nevadilo. Vždyť „Čas“ mnoba
inserty odporučoval Hoensbroechovu brožuru „Pa
pežská moc bad námi“, která vyšla docela
v „Knihovničce Časa“. Dříve Hoensbroech psal o
papeši jako o polobohovi, ač ho i tomu nikdo
nepobízel, až se sami dobří katolíci divili té ne
obyčejné úlisnosti. Pak však začal sekat do pa
pežů jako do lidí nejbroznějších. A spis takového
obsahu nalezl u masarykovakého denofku zálibu
ihned. Aby se tedy ještě lépe vědělo, jakou „věda“
pěstají Hoensbroech a Wahrmund, stůjž zde nový
doklad. Protestantský učenec dr. Viktor Naumann
ve svojí odpovědi na kousavosti Wabrmundovy
(Die 2weite Wabrmundbroscbůire) vytýká, že Ho
ensbroech úmyslně /fulšoval citáty wskatolických
spisovatelů (str. 13). „Výroky katolických mura
Jistá“, jak je uvádí podvodník Hoensbroech, ve
většině případů metoliko mesouhlasí se skutečným
směním, nýbrě často odsahují úplnou prolšou toho,
co citovaný katolický spisovatel napsal. Hoenabroech
uvádí všecko v uvozovacích znaménkách — tedy
„doslovně“, jak obce namluviti čtenáři. Dr. Nau
mann upozorňuje Wahrmonda na svoje veliké dvě
knihy a na spisy prof. Manabacha a Hoinera, kteří
dokásali Hoens.roechoví sta a sta falšování, pře
hroucenín, nepravd a upřílišování, jak všeobecně
tak i v jednotlivostech (str. 28.). Vytýká Wahr
mundovi, še beze všeho vědeckého skoumání přijal
všecky ty nesprávnosti do svojí brožury ze spisů
Hoensbroechových.

Tedy Wabrmund, který měl sám vědecky
skoumati, opisoval otrocky jako socialistický mla
díček křiklavé ži. A tenhle muž, který svým
slepým opisováním učinil s universitní katbedry

ium dryáčnického vyvolavače, začal křičet do
celého Rakouska, že jest ohroženo jeho vědecké
bádání, jeho svoboda skoumání. Jací lidé ae to
utíkají pod ochranný plášť matky vědy! Pomalu
kriminální podvody, opentlené snačkou vědy, na
lesnou největší zastání u socialis.ů a pokrokářů,

Koko te opentlí akradenonznačkou„protiklerinibo pokroku.“
Zde není třeba mnoho elov dalších. Kdo se

opovaší zfalšovati potraviny, jost zavřen jako zlonec. Kdo zfalšuje podpis, jest strčen také do
kriminálu. Každý slušný člověk ae mu vyhýbá.
Ale kdo falšuje po fabricku, kdose nestydí mrsa
čiti podvodně ve jménu vědy atatisíce mozků,
toho pokrokováveřejnostprollašujesa mačedaíka
vědy a svobody. Sprostotě se přikládá násev uvě
domění a sločinným podvodům název srobodné
vědy. V boji proti církvi jízlivcům posrěcoje účel
1 prostředky nejbídnější.

Kus ráje budoucnosti.

Dobře placení agitátoři hansirují od obce
k obci s trrzením, jaký nastane ráj, až „kamálie
klerikalismu“ badé potřena. Neutěšené poměry

-sociálníuvalajíse unáspohodlněnabodracírkvo

. © davy věří. E „abové štváčské řemeslo jest.ještě výnosné,Vo všakaž řemoslníštváčí

připravili se nešikovně sami o zdroj, z něhož čer

pal jako ze zlatodola rafioované záminky k útom na katolictvo. Porazili zbývající vliv církve
jedním mohutným rozmachem ale tím se také při
pravili o výnosný kšeft. Teď už musí totiš nastati
konec balamocení, jako by ve Francii zdržovala
pokrok a reformy sociální katolická církev. Ta,
jsouc ošebračena a v prach ponížena, nevykonává
vůbec veřejného vlivu. Agenti nevěry stojí v roz
pacích. Co teď? Na čem vydělávat? Dělníci roz
bořili starobylou budovu a teď aby 8e a tesáky,
klíny a motykami klidili, ježto na stavbu budovy
nové nebyli zjdnáni; ani k tomu talentu cemají.

Sem tam se ještě ozývají ze Betrvačnosti
ospapouškovaná besla protikatolická, ale volání to
zní atlaněně; ovšedněla se ta slova, lid čeká něco
nového, lepšího, žádá stále úsilněji positivní práci.
Čeká, kdy v ramech způsobených zastkví se květy
ráje budoucnosti. A čeká marně; dělnictvo pro
hlíží, jak bylo agenty nevěry klamáno, patří na to,
jak koofiskací církevního jmění upevnila se sfla
kapitalismu židovského, aniž by co dělník ze všeho
měl. Nacpak daně ge zvyšají, poněvadž tu práci,
kterou konaly skromné řeholnice nadšeně za od
měnu nejskrovnější, nutno nyní velmi dobře pla
titi. A tak konečně obrací se hněv lidu proti sku
tečnému kapitalismu, proti skutečným utiskovotc=
lům lidu. A samy listy protikatolické chtěj nechtěj
musí trousiti zroka pravdy, aby se vztek chudého
děloictva neobrátil hrozivé proti nim. A ohlas těch
stesků zasnívá i z pokrokových a rudých listů
českých, které dříve do nebe vynášely „poctivou
a zdravon politiku protikatolicko-reformní“ zed
nářské vlády francouzské. Oslavné hymny dozněly,
jako by uťal. Panstvo se tváří tak schlíple, jako
účastaíci oslňujícího plesu po kratičkém zdřímnutí.

„Osvěta lidu“ dne A. t. m. stýská, 8 jakoa
nepokrytou radostí zasnamenaly buržoasní listy 2a
kročení vojska proti utlačovanéma dělnictvu. Prý
události poslední podaly důkaz, „že antegonism
(vzájemný boj) dělnictva a ostatních tříd 8e stup
ňuje den ze doe a ve Francii opravdu už dose
buje krajní meze.“ (Z toho jest viděti, že Duržo
asni kruhy, které dělnictvo proti katolické církvi
štvaly a které elibovaly témuž dělnictva po kon
fskaci krásné zaopatření, jednoduše švindlovaly;
měly na mysli blavně nacpání měšce vlastního.)

A dále čteme v tómě úvodníku „Osvěty L.“:
„Postavení francouzského proletariátu k ostatní
společnosti je opravdu výjimečné. Nenajde se tak
hned země, kde by tak málo péče a pozornosti
bylo věnováno se strany státu sociálním úkolům.
Vezměme si na příklad byrokratické Německo.
Nenapadne mne ovšem stavěti bo za ideál děl
nických tužeb, ale pohleďme, co v sociálním oboru
pro dělnictvo podniklo; má již prvé náběhy k. č!
nickému ochrannému zákonodárství, má starobní,
invalidní s nemocenské i úrazové pojišťování. A i
celkem tak opozdilé Rakousko předčí v mnohém
tom ohledu Francii“. — Ovšem „pokrokový“ ú
vodolk chytře zamičaje, že sociální reformy vy
mohli hlavně katolíci sdružení v katolickémceutru;
průkopníky těch oprav jsou tedy ti lidé, kteří jsou
pomlouváni, jako by se atarali jen o nebe a po
zemské potřeby lidu zanedbávali. A ještě chytřeji
samičel pisatel, jak vysoce pokročila v sociálafch
reformách „kierikální“ Belgie. Významné jest to
znamení, jestliže zednářsko-Bocialistická vláda fran
cousská učinila pro dělnictvo daleko méně, než
semě „byrokratické“|

Dále pokrokářský pisatel připomíná, že exi
stence republiky jest zajištěna, tak že není potřebí
jiš valnou část veřejného úsilí vynakládati na
upevnění politické moci. Pak pokračuje: „A nejen
to: Francie má sa sebon iveliké dílo rosluky
(ovšem církve od státu), tudíž cestu pro sociálně
reformní činoost znamenitě urovnanou. A přece
nemůže se sociálními reformami nikam. Zřejmě
jim nepřeje. Třídoí sobectví je silnější než duch
sociáloí spravedlnosti, a to i u těch, kteří měli
dříve ústa ploa krásných slov (aha!) vůči socis
lismu.“ — Prý nerozřeší-li se otázka sociální klidně
cestou parlamentní, „vybije 8e napjetí přímo a
příkřeji. To prozíravější mysli postřehují a se vším
důrazem naléhají na uspíšení sociálních reforem.
Ale takových je jenom hrstka (tak vida!), tedy
bezmocná proti většině.“ — Tak vypadá tedy u
šlechtilé nitro „reformních“ židů a volnomyšlen
kářů, kteří tolik štvalí dělnictvo proti katolické
eírkvi?. Najednou odvrhli ti pokrokovci masku a
ukázali se jako šosáčtí kšeftaři. Toma se ovšem
může diviti jen člověk takový, který se dříve
stavěl slepým. Což hidovětí malliomdřífrancouaští
rosvínuliboj proti církví s údealismu, s lásky
kdělnictoua —kslenčenísvýchpříjmůP Ovšem
ti, kteří hausirovali s nevěrou, by zasloužili trest
pejvětší; ti dobře věděli, že slouží sa dobré sa
opatření výhradně židovským měšcům. Kšeft s ne
věrou vydařil se tedy ve Francii ssamenitě ži

o jes véra výmluvné poučen!pro dicho Jest věru výmlavné poučení tvo

naše. U nás se přímohemží agitákoří,kteříochotně
rozdávají sdarma zášť proti katolictvu — jakoby

se famatismemdělnictvomělo nasytít. dpise ta s malými změnami proces takový, ve

Franoii. A budou snad výsledky jinaké? Proto na
stráž proti dobře placeným kšeftařům!

Tíhnou k slunci.

Prý jest potřebí našemu národa vyš. vzdělání
a tjemnění, než jaké by mu dali katolíci. A za dárce
vyššíchidel nabízí sei pokrokoví učitelé nejmladší,
kterým by lépe slušelo hodné se přiučovat, pozo
rovati důkladně svět aučit se základním pravidlům
slušnosti aspoň od prostých nozkažených lidí,
z nich moderní „pokrok“ ješté nevychoval hrubce.

Na sjezdu slovanského učitelstva řekl známý
pokrokářský ředitel Úlehla, že prý dle pravdy poli
cejní škola trvá do dnešního dne. Jea znenáhla
se proměňuje ve Škola volnou a promění se zúplna,
až úastane u nás povznesený a vzdělaný život.“
Mhm! A kde ten povznesený život jen hledati?
Jdi do lékárny pokrokového učiteistva! Tam ti
dají přípravky k povzaesenému životu ihned. Tito
lékaři české duše ducela se hněvají, nejdou-li je
žádat lidé o recept. Není nevhodno poukázati,
s jakými ukáskami povzneseného života chodí ti
lidé s velikou chutí na nejblučnější trby. Při ajezdu
slovanského učitelstva na Žofíně dne LI. t. m.
rozdával se zvláštní otisk článku uveřejněného
v Hofrychtrově „Školském Obzoru“, v němž se čtou
tyto věty:

„Ke dnům sjezdovým. Epištola k učitelským
od verše prvního aš do posledního. Nejmilejší, sa
jisté doba příhodná jest, abych vám tyto věci mlu:
vil: o charakteru, sebevědomí, poctivosti, jakož i
nezdolnosti v přesvědčení. Neboťt známo vám, še
stáda lvů, ne zvířat královských, ale byen do lví
kůže přioděných, obcbázejí, hledajíce, koho z vás
by pohitili. Podle černé arsti, podle vytí jako ša
kalů a pláče jako krokodylů poznáte je. A bílých
kostí bromádky, stopy vyssátých mozků, zmrzače
niny všelijaké najdete na jejich cestách. A alínou
jedovatou, odpadky a zapáchajícími jazyky vzdach
otravují. A toto budiž vám znamením: najdete
velmi mnohé a pozná.e je po lži, jíž přetékají
ústa jejich, po slintavých rtech opachlých špinou.
po tučných lících, z nichž sotva prokukují malá
očka, po smilstvu nejhorším, bříších sodomekých i
krvesmilstvu, neb do daleka čpí jejich kozlovina,
I písmem šíří nákazu jako mrcha oa žáru sluneč.
ním dýšící jed v zlatých papracích jeho... “ Po
dobným tónem pokračuje surové péro dále.

A takové věci dychtivě čtoa mladí pokrokoví
učitelé, aby se přicvičili v provádění tohoto po
vsneseného vzdělaného života. A lidé takovou du
Ševní stravou odchovaní ješté se mrzí, že jim ne.
avěří rodiče nad dětmi svými vládu absolutní,
Ovšem že kultaru podobného rázu dovedou lehce
štřitii obyvatelé káznice. A takový nepříčetný
vztek osobuje sci nekootrolovanou vrchní právo“
moc nad vzděláním národa. Cizí účastníci učitel
ského sjezdu si učiní pěkný pojem o kulturní vy
spělosti téch českých kolegů, kteří o sobě myalí,
že táhnou k slunci.

Nový spis o vlasteneckém Bohuslavu
Balbínovi.

Konečně máme v rukou veliký, důkladný
Spis, na nějž jeme dlouho dychtivě čekali. Zatín
co nepřátelé katolictva „problubovali věda“ pc.
hodlným opakováním nesoudných frasí o Jesuitech.
zatím co tito „volnímyslitelé“ cpali do lidu bez

myšlenkovitě komické předsudky o tovaryšetva
Ježíšovu, skromný jesuita Ant. Rejzek stadoval
pilaě dobu Balbínovu, shledával a mravenčí pílí
všecko, co sloužilo k poznání života a charakteru
vynikajícího člena řádu, rodáka královéhradec
kého, Bohuslava Balbína.

Člověk přemýšlející Šasnouti musí, jak tak
svaní „pokrokovoi“, místo co by na základě dů
kladného studia pověděli o jesuitech něco nového
a pravdivého, odbývali samého Balbína uštěpač

nými posnámkami, ba nezbednými pošklebky.aková věda jest arci nejlacinější 8 nejlehčí.
Lidé, kteřl Balbínoví ami po paty nesahají, odbý
vali i Balbínovo vlastenectví aristokratickým má
vnatím rakou. Ovšem — Balbín byl muž velice
prostomyslný; pročrosvinoval vlasteneckoučinnost
v době, kdy charakterové rázu nynějších prospě
chářských pokrokářů bověli si a masných hrnoů?
Přeložiti tebdejší hofráty do nynějšího Času, kdy
vlastenectví poskytuje místo žaláře tačné sinekury,
hned by se z mich stali horliví advokáti českého

A příživníci,kteří nikterak nepobrdajípelickou mísou, zato však fanaticky mrakají ka
lický lid, zcela šosácky s viržinkem v ústech vy
šklebí se tomu, kdo by ohtél něco při Balbínovi
pochváliti. Na takovou pokrokářskou nemoc, která
jakživa nic kalého postaviti nemůže, nejlepším
lékem by oršem bylo přečísti si pravdivý živ
Balbínův. Leč takového léku pokrokářskýžalůdek,
zkažený r moderní: y“, Desnoge.
Vždyť si mysli, še hlubokou vědunosí v hlavě i
bos čtení.

Dlužno tedy, aby na důkladné spisy
tobo rázubyli upozorňovými lidé dobré rfje.
apaknestranněseď! Tomábýtipravidlem



každého člověka, který skatečně po blubším vzdě
lání touší a k svému samostatnému vědeckému
úsudku chce míti nutpý podklad.

Objemná koiha P. Ant. Rejska v předmluvě
kreslí stračně neutěšený obraz poměrů naší somě
ve století XVI. a XVII. V úvodu krátce dotýká
se úvah, které o Balbínovi v minulých stoletích
byly sepsány. Cituje slova Tonnerova: Balbín by
saslahovsl místo mesi unejpřednějšímidobrodiaci
vlasti naší “ Před 30 lety v Hradci Král. končil
Tonner svoji řeč o Baiblnovi: „Postavte slavnému
rodáku svému pomník, aby potomstvo vaše mělo
stálý příklad před očima; nebo bude-li so říditi
takovým vsorem, pak vneustane usilovně brániti
nejdražší po předcích odkaz a přispěje k tomu,
aby se i nadále splnila vroucí prosba a touha
Balbínova: Sv. Václave, nedej zahynouti nám n

budoucím 1“ i
Nezapomenutelný vlastenec jesnita Vydra,

jebož ušlechtilý charskter tak krásně jest zkreslen
v Jiráskově „T. L Věku“, sepsal životopise Bal
bínův, jejž ukončil slovy: „Vynasnažil jsem 8e,
seč jsem byl, abych vybledal, co by koliv mohlo
vylíčiti nám jeho povabu. Balbín sajisté by byl
zfsluhoval výmlavnějšího životopisce; leč mám za
to, že asi sotva by 8e nalezl člověk, který by jej
více miloval a větší activostí k němu se oesl,
než já.“

Ant. Rybička-Skutečskýnapsal o Balbinovi:
„Byl muž v oměních literních, jmenovitě v jasycích
klasických tak výborně vycvičený, še se svého času
B nejvzácnějšími u věci té muži mohl porovnati,
přitom byl paedagog převýborný a přítel mládeže

-nemalý, nad to opravdově nábožný, ve svém po
volání vůbec horlivý, přitom však mírný a anáše
livý, nanejvýš dobroardečný, bíd a strasti cizích
velice citelný a předkem národa a jazyka svého
upřímně milovpý a o zachování jeho vysoce pe
člivý. Za tou příčinou dostalo se mu také přes
všeliké osočování se strany nepřátel jeho obecné
lásky a vážnosti osob urozených a mužů učených
a vzdělaných.. .“

Tak s podobně psali o Balbínovi mužové
učení, kteří jeho život dobře znali. Sám dr. Ka
lousek vyslovil přání, aby nově životopis Balbínův
byl vydán k oživení slavné památky vlasteneckého
kněze. Ovšem Balbín nebyl mužem, který by bořil.
Nemáral radikálním cepem nad hlavou, nenadával
sprostě protivníkům, ale povsnášel ponížený národ
neúmornou a tichou prací. Proto se hrdinům dneš
ního věku nelíbí. Jak obrovská byla píle vlaste
nectvím zanícenóho kněze, patrno z toho, že vy
počítává P. Rejzek 32 objemných tištěných spisů
Balbínových a 41 větších rukopisů, které tiskem
nevyšly.

Balbín horlivě a ae zdárným výsledkem po
tíral předsudky, které proti našemu národu kolo
valy za hranicemi. Jest dojemno, 8 jakou šetrno
stí mluví i o českých husitech, jen aby cizácké
jízlivce porazil. Některé fanatiky pádností svých
důvodů učinil náhle směšnými. Ve své „Epitome“
tepal zvláště německého historika Goldasta z Hai
minsfelda, jehož sváděla nacionalistická zášť k nej
bojnějším výstřelkům. Balbín divil se, že od roku
1627, kdy poprvé jedovatý spis Goldastův o Če
chách tiskem vyšel, nikdo se u nás nenalezl, jenž
by ústa tak nestoudná a bludy přeplněná zacpal,
a še jsvu mnozí, kteří se Goldastovi klaní jakožto
jedinému diktátoru Čech, a místo každé autority
jiné vychvalují jeho bludy netoliko vhistorii, nýbrž
i v jiném, že by se odtínati mohly (dle Seneky)
i sekyrami. Balbín sděluje, že si asina 300 lístcích
jeho bludné vývody poznamenal za tím účelem,
aby je v,Epitome“ navždy odbyl.—To“malý poukaz,
jaké záslužné práce se Balbín svým studiem podjal.

Balbínovy spisy, psané latinsky, razily si vítězněcestu i do Ciziby. Skromný jesuita měl zvučné
jméno v učených kruzích Evropy vůbec. Pro národ
náš vykonal práci obrovskou v době, kdy laičtí
intelligenti byli příliš choulostiví, aby s ním ruka
vruce kráčeli. Mezi laiky českými měl Balbín
v tak těžké době velmi málo ochotných pomocníků.

Málo dosud vyšlo v novější době z póra ka
tolických spisovatelů knih, které by pojednávaly
o době pobělohorské. Není diva tudíž, že naši
protivníci udělali si ze století XVII. a XVIII. ve
lice svobodné rejdiště, že v příčině těch dvou
století Ibali o církvi bezuzdně. Naši katoličtí hi
storikové v posledních desítiletích byli příliš za
městnání dobou husitskou. Leč uutno se stejoou
pílí stadovati zvláště nyní i dobu poběloborskou.
Denis ve svém spise „Konec samostatnosti České“
rozptýlil mnoho legendáraích předsudků o kato
lické církvi, ač jest liberálem. Žádný český pokrokát
nepsal tak rozmyslně o katol. Češích doby husitské

jako — úisinec Francous. Leč následující díloenisovo o Čechách po Bílé hoře nese již prů
zračné známky zaujatosti. Patroy jsou tu vlivy

pokrokových jeho přátel českých, kteří věděli,

couzakéma dějepisci opatřiti a které dle možnosti
ukrýti. V díle Rojskově ovšem se nám jeví věk
XVII. hodně jinak a obraz Rejzkem vytvořený

opřen jest přesrědělvými doklady. Tedy jen praeujme dále! Čekáme, že 00 nejdříve bude na zá
kladě velikého spisu Rejskova pořízena obsašná
brošara, která s šivotem Balbínovým seznámí nej
širší vrstvy národa. Jest to nutné, ješto spis o
405velkýchstranách dostanese dorukou nemao
hým. O že by jej měl čísti každý český inte

lgent. — Spis vyšel v Dědictví av. Prokopa pod
násvem: Bohuslav Balbín T. J. Jeho šivota práce.
Cena 7 K 60 b. Správa Dědictví sv. Přokopa vy
konala vydáním spisu tohočin velice záslužný,

Kam se poděly zásady?
Ve „Frankfurter Zoituoga“, do něhož do

pisuje Masaryk, projevuje se veliké rozčilení nad
tím, že liberální ministr vyučování dr Marchet
nepodporoval připojení samostatné faknlty evan
gelické theologie k vídeňské universitě. Prý se
odvolává Marchet na názor radikální skapioy
professorů, která jest též proti přičlenění. Ale to
jest prý nesprávné, protože tato skupina žádá
vůbec odloučení theologie od universit. Vódecká
práce profeasorů evangel. fakulty se podceňuje,
stanovisko Marchetovo odporuje rovnosti vyznání;
skrátka veliký pláč nad odetrkovanými avaogelíky.
Kdo to jeo, p. Masaryku, do „Frank. Ztga“ na
psal? Není to člověk hodně blízký Vám? Tolik
aspoň ubodneme, že rozplakaný dopisovatel jistě
se radoval, kdyš naši přítelíčkové důrazně žádali,
aby fakulty katolické byly od universit odděleny.

Když se dály nedávno prudké útoky proti
theologickým fakultám katolickým, tu mladočeši
s fanatiky soublasili. Nyní však mladočeský „Den“
vidí (dne 12. t. m.) ministra dr. Marcheta v „klo
rikálním zajetí.“ Tak! Kde zůstala z2ásadnost?
Marchet nejvýš se „provinil“ tím, že caoceudržeti
dosavadní stav. Lidé však, kteří na oko vystupo
vali proti každé konfessionelní fakultě, nutí Mar
chota, aby universitu o jednu theologickou fakultu
ještě rozmnožil. Kde jste nechali soudnost? To
snad má býti reální a důsledné provádění zásad?
Snad si dokonce myslíte, že by si musila nechati
katolická většina líbit, aby katolická fakulta byla
z university vyloučena a fakulta evangelické men
Šiny naopak aby byla přičleněna. Panstvo s do
pisovatelem do „Frankf. Ztga“ souhlasící v mrzu
tém postavení se podřeklo, ukázalo, jak mu jde o
odloučení „všech“ fakult od university.

A že by odporovalo odmítnutí evangelické
žádosti rovnoprávnosti konfessí, to se dá tvrditi
leda před dětmi. Zde nutno přece vsíti také v
úvahu právo historické. Byli to katolíci, kteří za
ložili university v Cislaftánii a to 8 tou tendencí,
aby oa nich učili zase výbradoě katolíci a aby
katol, theol. fakulta byla pokládána za korunu ostat
ních fakuit. Evangelíci naopak zase se přičinii
pilně o kulturní zbědačení těchže universit. Pá
nům dle všeho není na tom dost, Že na univer
sitách těch jest jiš plno professorů, kteří místo
pěstování vědy systematicky štvou proti katolické
církvi. Potřebují patrně ještě pomocníky. Vědí, že
ve fanatickém štvaní rakouští evangelíci vždy by
li silnějšími než ve vědě.

Školský obzor.
Dr. Rudolt Horský o školských prá

vech českých menšin pronesl na manifestačním
táboře dne 9. t m. tato slova:

Kdyby se moe někdo tázal, kam bych vřadil
národ náš, odpověděl bych: mezi mučedníky. A
zajisté že právem tak říci možn», neboť celá his
torie našeho národa není ničím jiným, leč nepře
tršitým téměř řetězem utrpení a běd. Snad právě
proto veliký král náš Karel IV. do koruny svato
václavské sasaditi dal jeden trn z koruny Kristovy,
jsa přesvědčen, že národ náš ješt národem trním
korunovaným.

Odvěcí naši nepřátelé vždy novou a novou
korunu aplítali a vstavovali na hlavu milovaného
našeho národa a aplítají jí až do dnes. Ano, Ger
manie, tato macecha naše zlá, splítá dnes trnovou
korunu i pro české dítky a činí z nich takto mu
čedníky v německých školách. Kdo toho zkusil,
ten mi porosumí a přisvěděl. Já sám jsem toho
zakusil na sobě, kdy jsa dítětem a německého
slova neznaje,donucen jsem byl jíti pak do školy
německé; tu sám na sobě jsem se přesvědčil,jak
hrozná jsou to pro české dítě muka seděti ve
škole německé a nerozuměti tomu, čema se učí.

Tážeme-li se pak, proč Germanie, macecha
slá, tak činí, snadno nalezneme odpověď. Byl to
český učenec Codicill z Tulechova, který pravil:
„Národové sbírají se ze Škol“, a náš Hanka, který
pronesl památné okřídlené slovo: „Národy nehas
pou, dokud jazyk žije l“ To dobře Germanie ví a
poněvadě od tisíce let již se namábá, aby zničila
národ náš, a dosud, přes všeliké úsilí se jí to ne

řilo, sahá nyní drzou rokou svou na sárodek
budoucího národa našeho, na české dítky, aby ve
svých školách je poněmčila, českému národa ur
vala a tak pozvoln. ničila národ náš. (Bouřiivá
nevole, volání: „Hacba jim!“).

Co naproti tomu činiti máme? Méme k to
muto odnárodňování českých dítek klidné dále
přihlíteti? Máme stále trpěti bespráví toto na
Českém dornetu páchané? Máme ještě více napí
nati trpělivost, neš jsme- ji oapínali dosavad?
Zajisté že nikoliv! ©Typdlévost jest sice krámá
křesťanská :*-st, avšak trpělivost upřílišená a
přehnaná přestává býli ciností a stává se nepra
vostí, která slove sbabělostí. (Hlasy: Dost dlouho
Jsme trpěli !) A proto, nechť nikdo — a tím méně
nepřátelé naši — se tomu nediví, Še trpělivost
naše došla jiš ke svým hranicím.Jest 'sice trpěli

vost česká příslovečná, všdyť právě pro tuto pří
slorečnou trpělivost naší aszývají nás „národem
holublčím“, avšak z dějin českých známo jest, že
i tato příslovečná trpělivost při stálých a vždy
silnějších útiscích konečně praskla. A trpělivost
naše, přes míra napiatá, praská i dnes, čehoš
dnešní manifestační tábor českého lida pádným jest
důkazem.

Manifestací dnešní nikterak nestarímo se
proti poctivému německému lidu, (volání: To ne!)
který sám uznává, že se nám děje bekpráví, nýbrž
protestoí schůze dnešní platí nenasytné rospína
vosti Germanie a oněm štváčům, kteří aárodaostní
boj u nás vyvolávají. Auo, nenasytný, rozpínavý
germanismus, toť náš nepřítel! (Vý.
borně! Souhlas a potlesk.)

Proti tomuto nepříteli našemu dlužnoge spo
jiti s společně postupovati. A tento společný po
stup projeven does na této manifestační schůzi!
Všechny politické strany v Čeczách i poslanci
Jejich, kteří stojí pod státoprávním praporem, spo
jili ce ke svornému postupu proti rozpínavé ger
manisaci. (Výborně !) Učinili jsme tak již veVídni,
kde svorně bojujeme pro čsské Školetví vídeňské
na schůzích tamějších Čechův. Zástupcové všech
státoprávních českých stran závodí apolu vzápasn
za práva Čechů vídeňských, zvláště pokud se týče
školy „Komenského“. — Co se děje tam, děje se

přihlašují se k svornému zápasu za české menši
nové školství v Čechách.

Prohlašuji jménem strany katolického lidu
českého, jmónem její poslanců a jménem vlaste
neckého duchovenstva českého, že v boji za práva
našeho národa stojíme a vždycky státi budeme v
prvních řadách. (Hlačná pochvala, potlesk a vo
lání: Výborněl)

A proto, České menšiny v tak zvaném usaví
raném území v Čechách, přijměte ujištění, že
strana katolického lidu českého stojí za vámi a
bojovati bude za vás. Vaše práva jsou naše práva,
váš bol jest naším bojem a vaše vítězství bude
naším vítězstvím! (Bouřlivý potlesk, souhlas a
dlouhotrvající pochvala.)

Průmyslová škola dívčí král. města
Kolína. Ředitelství této školy, vr. 1907 založené,
rozeslalo letos první svou výroční zprávu, z níš
vyjímáme: Ve školním roce 1907/8 otevřen byl
I. ročník. Na ústavě vynčovalo 12 učitelských sil.
Zapsán byl do [. ročníku nejvyšší statusem pří
pustný počet chovanek (45), z nichž české národ
nosti bylo 44, Němkyně 1. 18 chovanek bylo z Ko
lína, 26 z ostatních Čech, 1 ze Štyrska. Výsledek
klasifikace koncem školafho roku 1907/8byl tento:
Vysvědčení I. třídy s vyznamenáním obdrželo 18
chovanek, ostatní obdržely vysvědče 1 třídy první.
Příštím školaím rokem otevřen bude také drahý
postapný ročník Zápis pro příští šk. rok (1908/9)
koná se v nové badově školní („a Kapličky“) od
10.—17. září, a přijat bude jen počet žákyň sta
tusem přípastný. Podrobné prospekty o účelua

orgamisaci zasílá zdarma na požádání řediteletvístavu.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Dlouhý řetěz socialistických bezeitno
stí prodlažoje se stále novými tvrdými články.
Na př. v Ottakringu byl u firmy Gregrovy za
městnán dělník Josef Matbies 12 let a přece
vyhozen na rozkaz radých spoludělníků, Chuďas
dal se po dlouhém nátlaku zapsati do rudého
svazu kovodělníků. Když v posledním čase
8 placením do radé pokladny se opozdil, žádali
socialističtí dělníci o zaplacení rudé daně tak
hrozivě, že Mathies v rozčilení si zakázal každé
jejich další obtěžování. Ale to si dal! Ihned
schůze a nato sdě'ení zaměstnavateli, že se
bude stávkovati, jestliže Mathies £ práce ne
bude propuštěn. Greger skutečně Mathiesa pro
pustil — boje se „svobodomyaloosti“ sooigli
stické. — V saloburském Halleinu dne 19. čer
vence konala se veliká schůze křesťan.dělnictva,
která hyla sarově od socialistů napadána. Více
křest. sociálů bylo od rudých do krve stlačeno.
Křesť. dělník Strobl byl poraněn na hlavě.

Krade se dále, co se dá! Z bavorského
Hofa radý pokladník na rychlo odcestoval, aniž
napřed dělal visity na rosloučenou. Naopak
ani nevoznámil směr a cíl svojí cesty, tak že
soudrazi se ho ani nemohou zeptati, kam smi
zely peníze z pokladny, kterou před odchodem
spravoval. Pokladník ten jest bezpochyby ve
ice skromný; nepřál si hlačných ovací při
loučení. — Už takó černoši v radá škole se
přinčají. Černý poslanec socialistické strany
z ostrova Guadeloupe Legitimas prehl do pra
lesa, když se dověděl, že se po něm četníci
borlivě dotazují. Franccasské úřady nařídily
satčení negra Legitima proto, že jako starosta
města Pointe ů Pitre zpronevěřil obecní poníse
a ještě jiné kousky provedl. Podařený Legiti
mus jako člen sněmovny za celá dvě léta pouze
jedinkrát seděl ve sněmu, ale tučné diéty bral
velice pilně,Chtěl skrátka ráj badouenosti vy
kousliti aspož pro sebe. — V Komárově a
Opavy seděl v hostinci Hartmanoré fesník



-Slaný, který ukazoval nové dvacetikoreny. Do
"tch 80 „příliš pečlivě zadival radý sedník
"Solný, který ukradl řezníkovi 48 K. Něco z u
kradených peněz Blaným a četníkem u socia
listy nalezeno.— Na Valašskozačal vycházet
naradlý list „Boj Valašska“, který slibova), jak
bude bojovati proti prospěchářetví „klerikálů,“
Ale za 3 měsíce lístek dokonči: svoji pouť
Socialistický pohlavár Grossmann, který list
roznášel, zpronevěřil administraci 90K a mimo
to považoval za sbytečno odvésti peníze dané
na některé inserty. Pak ovšem chodinka „Boj“
-dožil se brzy pohrobního klidu. — V nemoc.
pokladně tesařů ve Vídni zjištěna defraudace

-2871 K. Pokladoa ke svému prospěchu spra
voval socialista Ed. Waloner.

O čistém hospodářství v rudém děl
nickém domě v Juliánově stále pronikají
nové zprávy do veřejnosti. Teď najednou ee
neví, kam se podělo 2000 K Nár. sociálové
volají po úřední revisi, vybízejí rudé, aby pc
dali pr.ti jejich těžkým obviněním šalobo;
jinak prý bude poblížeti na ně veřejnost jako
na rafinované podvodoíky a taškáře. A na to
všecko rudá „Rovnost“ mlčí jako zařezaná,

Prý rudá strana surovosti zamezí.
V Bosonohách dne 2. t. m. konala se v ho
stinci p. J. Č. taneční zábava svatebčanů. Přišlo
tam též několik mladých socialistů z Kobou
tovio, kteří začali povykovat a řváti už hrůza.
Jeden radý jim korážně prohlásil, že daes to
musejí všecko rozbiti. Také začali pranici, až
byli vyhozeni. Jeden socialista píchl při ran
dá u nožem otce 6 nedospělých dětí, až bylo

nutno vyhledati lékařskou pomoc. Za vesnicí
vypazení socialisté stříleli n: cestě dornů z re
volverů. — Pak prý json nepřáteli militarismu

Bratrství budoucnosti? V Benešově „u
Matků“ 26. července měli radí taneční zábava,
která skončila rvačkou. Soudrab Popl uřízl
soudrabo Kolmanovi úplně nos a mimo to bo
ještě obdařil velikoo ranou do obličeje, Láskoo
by se rozkrájeli.

Dívčí vychovávací

ústavvlatinanech

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prácí,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné | měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati 

čovací kurs český i německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravujíse roucha
2 bohoslužebná. "

Ústav nalézá se v rozkošné
=© lesnaté krajině. —::

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříre nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyrářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

E potěšení,

ČEDNÍKU.

níatlí ©

v Hradci Králové, Pospíšilova třída, čís. 347.

dan Kryšpín,
: (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MalĎU

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 at, Malá Karlova
ul. čís. zenové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) uupo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se šelemným

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

a, poramenůdl
Doev he máčin výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíceuznávacíchreferencí aodporučení.—
Obrázkové cosaníky, rozpočty, a sboží
k výběrufranko.7 "9

Adrovování vědy doslnvné se vyprokuje.

rámy, sílčmi vsasením.
Vefkeré rozpočty, akizsy 1 odborná rada bezplatně, beze

vší závaznosti ka definitivní ohjednávon. ©
SRB Naečetnáveřejná i písemná:pochva'náluznání, jj

Založeno roku 1836.

Palmy
stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

LouisKourek
materialista v Dobrušoo.

Palmy stromovité 2—8 Palmy keřovitě 1—3
metryvysokékusza 6,metryvysokékusza$,

8, 10—15 al, 8, 4—5 sl.

"o[ivpomy3u[z9061uápuoT

"G0612HS4oTEpom3517

Videň 1906 Zlatá medalie..
Antverpy 1906. Zlatá medaile

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vravou obnosem K 30.000.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Jediný závod toho druhu na českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
, bandagist

w Hradoi Král., vedle krajskéhosoudu.

Odpornčuje vlastní výrobu a
sk:ad veškerých druhů bandáší,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
proděti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy, suspensoria, puo
čochy a obípadla pro křečové
žily, špěrovačky a přímidla pro
skřivené páteře.

Správy se vyřizují rychle a
levně.

Poštou zasílá se nenápadně,
Stačí udati druh a míru.

Závod saložen roku 1888.

Vysnamenán zlatou medailí.

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led kongervující,
s ventilací,silným cínovýmplechemopatřeny,s iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

KY. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Ovazíkysderma afranko. Zástapci na všech místecherma



“ wo

E Ponsionát Uršulinek
v. České Skalici.BB

a
Obsahuje německou osmitřídní školu

s právem veřejnosti. Cbovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
eouzském a anglickém; mimo to cvičiti
se mohou v malbě, v hudbě, učiti se
vésti domácnost s všelikým ženským
pracím ij vaření, šeblení a přípravě
prádla.

Ústav má krásnou polohu a vyho
voje. všem požadavkům.

Měslění plat jest nejvýš mírný; za
hudbu platí se zvlášť.

Školní rok počíná 16. září b. r.

Představené. m
m

(non
fonograř,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

405. SOUDILA
závod řezbářský

v Hradoi Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultiky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém alohu a bezvadnémprovedení

v cenách mírných.

Nákreey a rozpočty na požádání zdarma.

> Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Časovéúvahy!!
I000000000000000XX

Velodhotojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé

Jan n k, eby roh
é ul.,

dlolnénaEa náčtnídovolnie
i doporučíti svůj hojně zásobený

uklad4 a myo praceestolní a náčiní,
Hr monstrance, kalichy, ciboria,

, svícny, , 
, „ nádobky at d, vše

předmětykra Oprsraje v rolním0 v
6jem 0ohoi zlaté a ntřídří.Napo hotevé

spočty, nákresy neb oenníky

Praha-i,ul.

Paramenta.

Ignáce V Neškudia Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, faráře ve Týprashtisleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, E

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

se na požádání franko zašlou. n
(auODKNENRNUONMOCI

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířská

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých Ike
stolních nádob ze sižíhse,

bronzu a jiných kové, borajednoduššího do nejskvostně
kího provedení, v každém

vzorkua ryze církevním slohu
Věe přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvru práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

Moeňní nádoby jem v ohni
alatím za ceny velice levné.

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

Vše zaslán jen posvěcené
Vzorky, : „ nákresy i

hotovézboží Řukak ufranko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bes přirážek.
SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru závodudomácímu.

Dsolkům doporučaji rychléa levné provedeníod
an:ků -poikovýchAtd a prove.

-Ke všem příležitostem

nejlepší dárky
"m avelicelevnéomyzalízí

T| V. Šolc,
"zlatník a stříbrník,

přísešný
soudní snalec a odhadce

v Hradei Králové.
Velkývýběr

ohvostů a
druhu.

Prodej se zárukou.

ACODXČB KGOIXCBI XCBI X

žJan Horák,
soukenník

Žv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších druhů pravých

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

X

Ý v zemských.Cetná uzmámÍ zvláště z kruhů vele
BČ důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za

Ý dobu více než třicetiletého působení.

Volejemnélátky na taláry.
Též na oplálky bez zvýšení cen!

Učiňte, prosím, malou objednávku na

X C6J XGE KG8IX C63 X

X

R83XIEB3XEEÍ.
X

Xzkoušku.

biskup. komsloří do
umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné elužby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování;

oltářů, kazatelen,
soch, křížových cest atd. dokonale a olohově,
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
e plným sřetelem na původní ulob. Krásné umě

lecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.besplatně. Mírnéceny a solidnost závodu dosvěd
čují četná píšemná uznání.

Dílns na výrobu rámeů a zasklívání obrasů.
Obebod papíroický. Velký výběr obrázů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

—— Závod založen 1891. ——

Nejdůstoj.

„ vi M DMý
OA N'4 .O0 n

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicíeh,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu ea sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
1 veškerých ebrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů, 

slecení písma afrésných předmětů venku se nale
sajících za cenyfmirné. — Taktéž dodávám celá

Služební výkaz
jako příjobak žádostio gtakvomálky

(dle Ord. listu č. 8., otr. 88

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení člstě uměleckém
Plány a ros shotovuji úplně bespistně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bes nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných smáni po race 8 bronzové



?; Předplatné na čtvrt roku a A so k
Číslo 29. , na půl rohu S k— A

Utrpení českého rolnicíva.

: -Hus v příčině sociálních poměrů neviděl
ani tři pídě do budoacnosti. Přál si konfiskaci
kačiských statků a — aby se velmoži ujali
kásně církevní! Což nebyli to právě velmoži,
kteří v jeho věku, vtírajíco se do stavu kněž
ského, nejborší zlořády tropili? Celé čety
šlechticů dávaly se posvětiti proto, aby mohly
zneužívati jmění církevního k účelům sobec
kým. A nevěděl Has, jaké zlořády tropili, jak
veliké pohoršení dávali lida křesťanskému právě
šlechtičt( milcové Václava IV.? Ti snad měli
něco napravovati?

A proč se šlechta těšila tolik na chysta
nou rovolaci? Hlavně proto, aby ještě více
zbohatla, aby mobla pak ujařmiti netoliko stav
kněžský, nýbrž i měšťanský a rolnický, Zpopná
šlechtá na rolnících páchala nejdříve bezpráví
zákony neospravedlněné a brzy se přičiňovala,
aby bezpráví bylo podepřeno zákony jako —
„věc náležitá.“ Když byla česká země za Jiřího
z Poděbrad znepokojována často potulnými
lupičskými bandami, nalezla šlechta vhodnou
zámiaku. Prý jest potřebízjednati v zemi pokoj.
Proto oa nátlak šlechty obmezena byla svo
boda stěhování, aby prý byl lid připoután
k spvřádanějšímo, usedlejšímu životu a k půdě.
Sohválena zásada, že každý člověk musí míti
u nás arčitého pána, není-li samostatným pá
nem sám. Ač tato prohlášení byla na oko ne
vinná, lid dobře cítil, že jest jimi položen zá
klad k jeho porobení. Za lapičské čety, kterým
se stýskalo, že konečně veliká válka přestala,
byl trestán bodrý selský lid, který žádných
zločinů nezamýšlel.

A soočasník Husův Ondřej z Brodu pěkně
ofotografoval tožby českých šlechticů, kteří se
na válko těšili: „Hleďme, aby občanstvo pozdvi
blo se proti králi, nepřidá-li se tento k nim.
Stane-li se tak, af se to jakkoliv vrtne, zbo
hatneme tím, že rozdělíme statky a majetek
dachovních. Dá-li se král na strana občanů,

FEUILLETON

Až k nám do Kapustové Lhoty přišli letos
hosté na letní pobyt. Nikdo jich nezval, reklemy
do novin jsme nedávali a přece nás našli v tom
zastrčeném koutku Českomoravské vysočiny. Stalo
se to asi tak, Přišelk nám náhodou pražský in
ženýr, krajina se mu nesmírné zalíbila — blavně
lesy; počsl z Prahy vyjednávati obledně bytů a
že nabídl hezky slušné ceny — v Kapustové Lbotě
neobvyklé — našlo se u nás několik světniček, ty
se daly do pořádku a v červenci již měli jsme
asi tucet Pražáků. Bylo jich v Kapustové Lhotě
jen tucet, ale bylo jich všude plno. Byli u nás
záby jako doma, Seznámil jsem se se všemi.

Nejmilejší zábavou je jim les, Však jiného
tu také nemáme, Ráno vyjdou, v poledne přijdou.
Najedí se, prospí se a od svačiny do večera jsou
tam zas. Panečku, pochodí si v našich lesích! Do
lesa máme takřka několik kroků, lesy jsou zacho
valé a táhnou se kolem do kole na kolik hodin
cesty. A v nich je všeho dost, co les poskytnouti
může — hlavně houby.

Hned jak se tu Pražáci uvelebili, ptali se,zda
tu rostou houby. Potěšili se, kdyš zvěděli,že rostou
a že přišli »do nejlepšího«. My jim té radosti ne
záviděli, Nenosili domů téměř nic. Měli převelikou
radost, kdyš přinesli aspoň něco. Počet 5—10
bříbků byl u nich značný. Obzvláště jeden pan
rada byl oa houby jako posedlý. Potkával jsem
ho téměř denně — ale vždys prázdnými kapsami,

„Moje úcta, pane radol« oslovil jsem ho kte
réhosi dne. »Již z slovu«? Jsou plné kapsy ř«

„»Mám tu 3l«
Pan rada svytéhl a malé bříbky a 1 větší.

Tento byl od slimáků oblodaný; nejspíše jej tam
bubaři schválně nechali, U nás těch »oslintaný
se štítí. Ukázal jsem mu na své nalité kapsy
s krásnými zdravými hřiby. On koukal jsko vy
jevený. »Kdejste to našel ?«

pak neklumně se nám dostane statků kněž
ských, protože dle vůle občanů (husitských)
koěžstvo majetku nesmí míti. Nepřidá-lí se
král k měšťanstvu (ovšem radikálnímu), vzejda
z toho vojna, značný a bohatý žold, u to ovšem
vojíni se obohatí. Statky, které se prostírají
kolem našich hradů a tvrzí, zůstanou navždy
vaším poddanstvím.“ Ovšem, že se to těmto
vypočítavým šosákům s chutí podpisoval prc=
test proti rozsudku kostoickému. Bude vojna,
bude pro nás dobře — mysleli si dobráci a ne
zmýlili se. Mnozí hnel byli katolíky, hned ka
lišníky, hned Tábority, podle toho, odkud víc
kookalo, Sám Denis potvrzuje, že chtěla také
ojafmiti lid vesnický. Sama demokracie táborská
pízce klesla neustálým loupením, přibíráním
německých lapičů do svých řad a bezohledným
vyssáváním viastních sonvěrců k účelům mili
tarismu. Byla přemožena u Lipan a když ne
přestala ani potom činiti lupičské výpady z Tá
bora, zkrocena dokonale Jiřím Poděbradským.

A teď to šlo rychlým krokem dále. Naří
zeními z let 1472, 1477 a 1479 (za vlády Jiřího
z Poděbrad a Vladislava II.) zavádělo se jiš
nepokrytě tělesné poddanství. Moc královská
byla značně otřesena, Zmohl-li sám statečný a
epravedlivý Jiří proti zpupnosti Šlechtické málo,
nezmohl slabý jeho nástupce proti zvůli vše
mohboucíchzbohatlých agrárníků téměř nic.

Další usnesení až do r. 1487 jen přita
žají nevolnictví jádra národa. V jaké situaci
se lid ocitl, zřejmo mimo jiné z právních spisů
učeného husitského právníka Kornela ze
Všehrd. Týž píše roku 1499: „Při póhoniech
(žalobách) jest otázka a nevelmi snadná, mót-li
člověk (poddaný) pána svého pohnati, když se
jemu křívda děje a zvlášť znamenitá, jako se
nynie lidem dosti zhusta přiházie... K otázce
té odpoviedajte jiní, ktož tomu lépe roznmějí.“

Tedy šlechta už v praksi dosáhla tobo,
oč usilovala před Karlem IV. Bráno sedlákovi
přirozené právo sebeobrany, Násilnická zásada
nebyla potlačena nikým, naopak v letech ná
sledujících byla jen více utyrzena, Vědyť týž
učený právaík napsal za 10 let po projevení

P,
»Kde pak jinde, než tady v lese a jsem tu

teprve bodinu,«
sTo není možná,« divil se, »jsem tu od rána,

koukám jako orel, div si oči nevykoukém a tuhle
»to« mám všecko. Dovolte, mohl bych jíts vámi
zítra na bouby ?»

si s radostíl Rečte na mne v 8 hodin u
lesa čekati.«

Druhý den v 8 hodin čekal na mne pan rada
na pokraji lese,

+Proč nechodíte dříve na houby ?« začal hovor
pan rada.

*To má svou příčinu. Když houby rostou,
chudý lid chodí na ně téměř za tmy, Miluji lesy,
ale to ranní brousání se trávou a mechem pova
žuji za nezdravé — aspoň pro svou osobu —jeť
rosa, v lese je dosti citelný chlad a z toho všeho
uloví se snadno rýme. K tomu panuje v lese
přítmí a já mám rád v lese jasno.«

»A což nevysbírají to všecko lidé ?«
30 nikoli! Zbude hub dost a dost. Pane

rado, pozcr! Na několik kroků před vámi je

sHřib ?«

Pan rada kouká, hledá, nenašel ho, ale roz
šlápl jej.

Jsem to nešika! Za to dám korunu na
Matici Ja

»Jen aby se to vícekráte nestalo le
Byl jsem ove svém hubařském revíru«. Znám

tu každé místečko a po tmě bych tu dovedl hle
dat. (Co se pan rada kdesi opozdil, já měl již 7
břibů v kapse.

»No, našel jste něco ?« křičelna mne z hou
štinky pan rada. >Teprve sedmle »Sedmf Ukažte l«

Ukázal jsem 7 čerstvých bříbků.
Pan rada žasl.
»Pane rado, již vidím zase dva.«
»Kde!«
»Toble dva kroky sa vámi, přešel jete je.
A tamto v pravo od vás jsou tři.«
vY pravo? Kdo?e

Inserly se počítají Irvmě.
Obnovavychásív pátek v poledne. Ročník XIV.

svých rozpaků: „Než aby člověk anebo pachc
lek anebo služebník měl svého pána pobáněti
(a soudu žalovati), všem 8e neslušné i nepc
dobné zdá a naprosto nespravedlivé“ Tedy
reformovaná(!!) Šlechta ujala se kázně ofrkevní
tak, že nekřesťanské bezpráví nazvala právem
a že prohlásila za „nap.osto nespravedlivou“
věc to právo, které musí uznati za správné
každý nepředpojatý člověk. Py:ná šlechta dů
sledně obmezovala zakročování soudní moci
panovníka. A kdo měl nyní sedláky hájiti ?
Snad kněz? Vždyť ten byl stejně ujařmen. Pán
toho kněze, který mu ve všem nebyl po vůli,
buď karabáčem spráskal, nebo ho z fary vy
hnal, nebo ho beze všebo oznámení konsistoři
husitské vsadil do vlastní šatlavy. A úpadek
moci královské šel raka v race 8 úpadkem
práv stavu rolnického.

A co města? Ta sice z lapu ofrkevního
jmění také trochu zbohatla; leč snášela dost
útisků od šlechty také, Ačkoli utrpení obyčejně
trpící zbližaje, nehnula ani prstem ve prospěch
stava roloickému. „Demokratičtí“ husitští mě
šťané pohrdali sedláky jako otroky. Dávali jim
nejsprostší přezdívky. [ města mělajistou část
poddaných sedláků, na něž pohblížela velkc
pansky. Chtěl-li se sedlák soudně hájiti aspoň
proti hrdým měšťanům, doznal spíše tresta než
ochrany. Jak se tehdy měšťané dívali na rol
níky s patra, o tom svědčí na př. tento cha
rakteristický obrázek. R 1566 se dopustili ves
ničané bříškovští ukrataého sločinu proti spo
lečenské etiketě. Tj „vejrové, kleši, chlapi okc
ptění“ odvážili se totiž sami bez urozenějšího
prostředníka psáti zdvořile měšťanům rakov
nickým. Proto „uražení“ měšťané odpověděli:
„Jest nám za věc divnou, kde jste tu všeteč
nou smělost vzali, že, jsouce všichni, jak rycb
tář tak konšelé, lidé sediští, sami od os0b svých
psaní nám činiti smíte; protož vám nejsme po
vinni dáti odpověď“ To stalo se,v době, kdy hu
sitstvo české již silně bylo promíseno „ještě
svobodnějším“ protestantetvem.

Vůbec nikdy tak veliké a přímo směšné
kastovnictví předtím v Čechách nevládlo jako
——-—-————-—-—-——-———————ó

Nenašel je; poněvadž koukal v levo, musel
jsem nas né prstem ukázat.

»No, již se nedivím, £a jsem nikdy nemobl
nic nalézt!«

Pan rada nevycházel z obdivu! Každé chvíle
jsem se shýbl, sbíral, pan rada nic. Zastavil se u
každé houby, ale bříbům jako by se vyhýbal,
přešel jich celou řadu. Tohle je zatrolená smůlaI
— Za necelou hodinu měl jsem hřibů plné kapsy,
pan rada jen těch několik, které jsem mu dovolil
sebrati.

»Vy máte štěstí la
»No, abychom se vrátili, pane rado, houby

tíží a odpůldne můžeme pokračovati.c
»Půjdeme, ale dříve mi vysvětlete, proč máte

takové sštěstí«,
»Račtež se tedy posadit la
Unadili jsme se v mechu, pan rada sepálil

si skubo«, já dýmku, Libovali jeme si oba, jak se
to pěkně kouří. »Baže kouří«, dosvědčoval jsem.
>V lese ten tabáček ani tak nesmr— pardon, chtěl
jsem říci vlastně, mnohem liběji voní, než doma.«

»To máte tak, pane rado«, počal jsem. +Ve
zdejších lesích mám několik »bubařských revirů«,
do kterých chodím střídavě, ale často, Kdybyste
chodil se mnou, viděl byste, že v každém revíre
chodím vždy týmže směrem, t. j. vybledávám ta
sšťastná místa«, kde jsem jist, že najdu hub dosti.
Viděl jste dnes, že jsem měl opět štěstí. Štěstím

»podhoubí«. Jakmile nejdu houbu, vyjmu ji, ©
očistím a teď příjde (o blavní — jamku vzniklou
po vydobytí břibů zadělém hlinou — pokud
možno vlhkou — přišlápnu nobou a jdu dál.
Tímto způsobem se stává, že výtrusy, zo kterých

..

nerozumu, neboť za sucha výtrusy vyschnou do+
cela a na těchto místech roshrabaných bouba tak
dlouho neryroste, dokud se neutvoří podboubí
jiné, což trvá léta. Bývá zvykem, že i hubaři po
nechávají v jamce »odkrojeka —dolní část nožky —



sa „reformovaného“ věku husitského a pro
testaatského. Pán se styděl za rytíře, rytíř za
měšťana, měšťan za sedláka. Bohatšímu agrár
síkovi udělovány poníšené titoly jako něja
kému knížeti. Měšťan byl „Jeho Milosti“, atd.

A šlechta šlehala karabáčem jen coš!
Sedláci přinuceni prodávati své plodiny jen
ns těch trzich, které pán astenovil, píti pivo,
které sám uvařil; pivem panským se rolník
opíti směl, městským však nikoli, na to byl
trest. Sedlák mosel mlýti v panském mlýně,
nesměl o své vůli ani kšaftčiniti, Šlechta ne
chtěla, aby sedlák mnoho zbohatl, protože prý
by byl mézLěposlušný. Ani ženiti se nesměl
sedlák bes svolení ova. Pán byl vskutku
představen rolníkovi jako neobmezený porač
ník a vychovatel. Nyní měli pánové zcela
volnou ruku „poditi“ lid ke křesťanskému ši
vota ve smyslu Husově. Zatím však dávali
vlastním životem sami lida příklad nejhorší,
starali se o lid výhradně potad, pokod 6e jed
nalo o panský prospěch. Největší břích vlastoě
spáchal sedlák před očima panstva tenkrát,
když dal nu jevo odpor proti svému ujařmení.
Tu nastonpily barbarské tresty bned.

-- Měkterý pán dal pro ledabylé slovo sed
lákovi jazyk týlem vytábnooti, jiný věznil sed
láky v kládě tak, až jim nohy aopadaly. Kla
deny rolníkům též z tresto kolem krku železné
obojky. Každou chvíli mobl býti sedlák při
praven n. necitelné bití. Jestliže sedlák byl
odsouzen do šatlavy, byly chytré vrohnosti
tolik opatroy, že ho vsadily do svého vězení
teprve po vykonané roboté.

Veloslavín v XVI století napsal: „Nyní
není žádný ve větší potaupě a menší vážnosti
jako nebozí sedláci, poněvadž-je mnozí ne za
didi, ale za chlapy neb raději za hovada věčné
práci podrobená mají a nejední více sobě váží
obrta nežli člověka.“ ani Tarci se svými
(otroky)tak nezachásejí.—Jak tedy nádherně
osvěcovala českou zemizář „reformované“ svo
body husitské a protestantské! © (Dokonč.)

Dopis z Prahy.
Opisování Strausse. Nevím již, který to byl

člověk, jenž zvolal: „Mádaše se zrodila 6ranou |“
Jistí profesoři na uuiversitách zrodili se a váš
nivostí proti křesťanskéma náboženství. Sotva
že pobael falešný meteor Wahrmund, již jest
slyšeti o profesoru české university Krejčím,
jak jménem protestantského pastora Stranese
útočí proti Kristu.

zbledem k neustálým protináboženským
výpadům — i z universit — mocně tlačí se do
hlavy otázka, pokad a jak vzdělanost zašlech
faje mysl a sjemňaje mravy. Konečně mohla
by vzbuditi užitečnou rozprava i otázka další,
sda tito vzdělanci jsou vůbec schopni pochopiti,
co jest náboženství zbošnému dacbu a zda do
vedou vnitřní život náboženské daše vysti
hnoati. Doklady mlaví, še všechny tyto životní
sájmy jsou cisí jejich zdánlivě vědeckým for
mulkám a vyprahlému citu. A jako dr. Durdík
jiš tvrdil, kdo trhá babičce růženec z ruky, že

aj uje P——————————Ú

v domnění, že tím dejí zárodek k jiné boubě. Je
to klamné, ba spíše ku škodě výtrusům, neboť
sodkrojek«hnijea hnilobouvlastnízničíivýtrusy
nejbližší.

Zachovávám si tedy »podhoubí« — a to jsou
ta »šťastná místa« — přecházím pravidelně po nich
— jesli vlhko a teplo, možno jíti tem denné, ne-li,
tedy vždy za několik dní, a na těchto místech
najdu bub dosti. Kdyby tak činili všichni hubaři,
bylo by hub mnobem více, ale bobužel nestává
se tak. Proto pozorujeme úbyte'. hub. Netřeba
tedy vstávati po tmě, choditi po houbách bůb ví
jsk daleko a dlouho, ale je potřebí podhoubí še
třiti a místa na podboubí bohatá si pamatovati.
To je to »štěstí hubařské«, pane rado l«

>Tedy takové je to?e povídá pan rada, >To
jsem netušil, že »taktoc se má bubařiti. Děkuji
za poučení«,

>Ovšem k hubaření musí býti dobrý zrake,
pokračují dále, »neboť zkušený hubař najde houbu,
která není ještě ze země venku. To se pozné dle
načecbrané půdy, ale musí předcházeti dlouholetá
prakse. Pravý hubař musí teké věděti, kde houby
rostou, Nerostou pokaždé v každém lese! Jednou
rostou v lesích borových, v půdě takřka štěrkovité
a písčité a to obzvláště na jeře. V červenci a
v srpnu rostou houby v jehličí, v září počínají
v mechu, v říjnu, někdy i v listopadu, v trávě,
Mám na mysli blsavně břiby. Proto nehubaři se
diví, že lidé hubaří chodí s plnými ranci, oni
s prázdnou.c :

Zvědli jsme se a šli domů.
Třetí den čekal na mne pin rada opět, jenom

še s ním bylo půl tuctu jiných pánů, kteří také
chtěji zároveň na houby. Abych se nestal nezdvo

jsem nesl nejméné já, musel jsem Prašenům do
přáti té radosti, eby sbírali za mne, Já ukazoval,
oni plnili. kopsy. Byli spokojeni. Útorlý den če
kals ;na mne celá kolonie kapust <hotecké i s da
mami.

stojí hluboko pod ní, taki všichni tito univer
eltní hrdinové svým protináboženským siláství
projevají všechno,jen neašlěchtilost a jemaocit,

jaký mívají mužové volicí a vydělancíopráydoví, kteří s posvátnou svědávostí a úctoa
prošli síněmi lidských daší.

Zjevy tyto okazojí na mravní pokleslost.
Viste, jak universitní professoři odštapají de
svých kateder v rozvášněné davya jak pustou
demagogii vážnou tvářností přikrývají tak marně,
jako odporná frýna nezastře zvětralý obličej
maskou běloby. Svým spůsobem vystihl to pro
fessor Bráf. jenž postavil autorito práce proti
autoritě štvaní.

V protináboženských nájezdech universit
ních professorů mimo to spatřovati jest i krisi
iotelektaální, spojovanoa s vypočitavostí. Pro
sím vás, vmyslete se v duše takových lidí za
přítomné doby. Počali okázale vynášeti před
poslachači vědu, jíž podrobovali všechny věci,
šáci začali křičeti: Oh ano, věda, věda! Slovo
roslilo ae v zástupy a dnes nestál by za nic
člověk, který by se několikrát denně slovem
tím nezaklínal. Že té vědy zde na světě máme
posud tuze málo, neví ani tisícátý. Veliol spy
tatelé přírody, čím hlouběji se v přírodu no
řívali, tím byli skromoější, a ani ve suu jim
nenap dlo, znesvěcovati vědu holákáním na
tržišti veřejného života. To byli možové, kteří
leckteré tajemství přírodě arvali, byli to učenci
pracující ve vědách zkusných, v nichž vykonali
věci veliké a proto plným právem mohli o vědě
mloviti.

A na drobé straně všimněme si té zají
mavé věci, že lidé vrhající se na náboženství
jsou po výtce filosofové, kteří ve vědách zkus
ných nic neznamenají. Vidoace přítažlivost
jména „vědy“ a poznávajíce v ní svoji jalovost,
snaží se uplatniti se emérem jiným. Vášným
pracovníkům dopřáno jest, pracovati v tichých
jejich pracovnách, nevědočtí bouřliváci působí
hluk a zvedají prach. Proto útoky proti nábo
ženství skrývají úmysl: nemoho-li se oplatniti
v opravdové vědě, musím oa sebe opozorniti,
masím 8e vyznamenati jinak, fráse o vědě mi
pomohou, neboť svět chce býti klamám. Jsem
universitní profossor, svět a žáci očekávají, že
něco vykonám a nevykonám-li, budoa sonditi,
že za nic nestojím. Tož do práce, vrhno se
proti nábošenství, a sláva bade sajištěna! To
jest ta vypočítavost, která se skrývá pod
maskoa zdánlivé vědeckosti.

Universitní professor dr. Krejčí, o jehož
ovobodě a nesvobodě vůle lidské nedávno jsem
pronesl v tomto listě několik m šlenek, napsal
spis oa památka Stran-se. Brožura byla skon
fiskována. Dr. Krejčí chtěl v ní obnoviti dom
něsku Straussovo, že život Ježíše Krista byl
mythem (bájí).

Byli lidé, kteří popírali vůbec, že Ježíš
Kristus žil. Tímto popíráním, jak snémo, pro
slavil se ipohlavár Volné myšlenky, dr. Bar
tošek, chtěje asi dosáhoouti toho, aby povrch
nost jeho vědění vy toopila os veřejnost v
hrozné své jasnosti. To jest již zvyk popěračů.
Není oevěrce, který by jistým způsobem necítil—==..„.(.*"*-"".„-„„„„—„=="== -z

Nemohl jsem »zmizeti«, neboť mne již viděli.
Tentokráte byl »lov« slabý, Považte sil 13

bubařů pobromadě a každý chtěl míti plné kapsy.
To by se musely houby »nasít«, aby se na každého
dostalo,

Následující den muselo panstvo na bouby
samo. Čekalina mne, ale marně, já proklouzi do
lesa jinudy.

Později, když jsem nepřišel, vzkazovali, sta
vovali se pro mne, omluvil jsem se pokaždé, ale
jak odešli, bajdy za nimi — ovšem tak, aby mne
nespatřili,

To bych nanosil hub málo, kdybych měl
choditi na ně scelou karavanou. A já tak houby
rád! V polévce, smažené, naložené „v octě, suché
v »bramborovce«, houbovou omáčku, kuba a všecka
jídla, ve kterých jsou bouby,

Hubař, který chce si udělati zásobu, musí
choditi na houby často,nejlépe sám, neb s někým
z rodiny. Hubařské ssisona nebývá dlouhá, uhodí
sucho — a je po houbách. Proto opustil jsem
»panstvo«. Za to poslal jsem jim písemně řadu
pokynů, jak se mají říditi při hledání hub. Jsou
to pokyny pro »sváteční hubaře«. Zní:

. Nechoď na houby, když nerostou,

. Choď jen tam, kde houby rostou.
„ Po dešt: nelež za kamny!

Be: nože na houby nechoď!
Houštinám se nevyhýbejl
Čím menší společnost, tím hojnější »lov«,

„ Nezoufej nad prvním neúspěchem.
OUOAWW=

»bratříček«.
. 9 Každou houbu na místě řádné očisti|

to. Jamku po bříbu saodej hlinou — pokud
možno vlhkou!

11. Nerosbrabuj podhoubí!
13. »Sťastná místa« udržuj v tajnosti.
13. Jsi-li kuřák, nezapomeň na sirky:
14. Nesapomeň i na zákusek|
Najdou-li boubý dle těchto pokynů, nevím
»

on vl Bai hrázígpesisvého duchaaonu Dejev volebnost Jetíše .
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Ježíš Kristné byl bějíNení jevů

dějepisná jistota prvé dob fanské negiá
a u nepřekůtevů jes největší jistoty
nep kláda! nejmenší podbýbaosti, která šeněkde haskytně.

Báje ovšem byly ve starověka, kdy o-dů
jepisa úelze vůbso mluviti. Ale tam, kdesa
vládlo písmo, zde se jeví vypravování takořka
skomenělé, kde jest popsaný kov i kámen, tam
báje mizí. Pak zůstává prostá skutečnost, proti
kteréž tisic let nezmůče více než rok jeden.
Stali se enad mytkiokými postarami August
nebo Caesar? Slovem, jakmile písmo jednoa
žije a zaznamenává události, jest báje okamžité
rozbíta. Naše, Ježíš Kristas náleží do doby
písma, jest zrozen v plném světle dějepisu,
když báje nemůže se jiš zroditi. Na a oož. když

vati, nemobl ei na vědomost vzíti, že sám
Strauss výslovné podotýká, že báje jest s pís
mem nesrovnatelna? Ovšem, ale onaší si baed
Strauss pomoci tím, že klade sepsání svatých
evangelií v dobu co možno nejpozdější, tak asi
ve stopadesátý rok po Kristu. Chtěl tím pode
příti pravděpodobnost, že -zs ta doba maché
věci o Pánu Ježíši mohly býti vymyšleny.

Harnacka zajisté dovolává se často i Ma
saryk, a dle Harnacka ovaogolinm ov. Marka
bylo sepsáno v r. 65.—70., evangoliam sv. Ma
touše v r. 70.—95., evangelium sv. Lukáše r.
78.—93. Že evaogoliom sv. Jana též koncem
prvého. století bylo sopsáno, jest dle Har acka
též dostatečně prokázáno.

Dle jiných badatelů sv. ovaogelia byla
sepsána ještě dříve. Kdyš však byla ev. ovan
gelia jiš v prvém století sepsána, pak jsou pra
meny věrobodnými. Pak ovšem padá i dom
očnka Straassova, že do 150 let po Krista
mnoho zázračného 86 vymyslilo a še tak valná
část života Pána Ježíše stala se vlastně bájí.
Harnack praví: „Před šedesáti lety domníval

se David Strauss, že dějinný výsnam prejehtří evangelií téměř v kašdé příčině zničil. Hi
storicko-kritické práci dvou pokolení se však
podařilo, ev. evangelia v plném rossahu ospra
vedloiti.

O výskomech historicko-kritické práce asi
neví nic ani Masaryk, ani Krejčí, neboť jleak
nemlovili byo sv. ovapgeliích ve smyslu Straus
sově. Jest to věra příjemnýpocit zjistiti, kt 0
rak lidé, chtějlol řešiti všechna tajemetví na
nebi a na semi, uspokujují se pavím peřím
Straosse, jehož hledisko jest již překonáno.

Všichni popěrači tedy potřebovali dob
150 let do sepsání sv. evangelií, aby mohli
odůvodniti, že v této době časové mnoho se
o Pánu Ježíši vymyslilo. Že té doby 160 let
nebylo, právě jsme výpovědmi znaleckými do
vodili. Ale kdyby! Což před touto dobou a v
této době nebylo písma u nekřesťanů? Bylo
písmo u Židův, Řeků, Římanů, bylo písmo na
celém tom jevišti, na něměpřetřásala se otázka
křesťanská. Před r. 160. hlásali Krista mrtvého
a £ mrtvých vzkříšeného ve všech synagogách,
které byly všude po celém povrchu říšeřím
ské. HlásaliKrista veřejně v paláci césarů a

v pretoriu všechprokononla. Před r. 150. Tacitoe a Plinius mladší dávají svědectví o víře
křesťanské. Tato kásaní, ty horké rozhovory,
ten zápas, ta krev — to vše bylo veřejné, bylo
pravé. Ti Židé, kteří nenáviděli Krista, ti soud
cové, kteří křesťany posílali na popraviště!

Jakže? Ani jeden z nich m že běžío báji, snenáhla se vytvářející? Ti bystří pro
tivníci křesťanského náboženství Porfyriua,
Celsos, Julián Apostata, ti všiobni té báje ne
pozorovali, ač vše vyvíjelo se před jejich oči
ma? Celý svět koapal se v krvi, tedy vo sku
tečnosti, celý svět byl v diskasi a tedy v aíle
veřejnosti, která vždy jest základem věrohod
ných dějin.

Bv. evsogelia do vého napsání šila
v ústech apoštolů, v krvi svých mučedníků,
v nenávisti světa, v erdci milionů Jidí, kteří
vyznávali Ježíše Krista mrtvého aszkříšeného.
Jest tedy malicherností a malomooností srov
návati náboženství křesťanské e bájemi těch
náboženství, která jsou bez dějin, která nebyla
svěřena nikomo a pro něž neda) nikdo ani
kapky krve. Veliká jsou slova Pascalova:

sem pvědkům, kteří se dávají pro svou víru
“ +e

Následující řádky týkají se živé diskuse,
která posud trvá a která snepokojuje dach

Botpoj nebo nevěřící.Jde o zázrakyPáod.raky av. evavgelií se popírají, ješto prý
Dejsou možny. Ale sapomíná ge na něco velmi
důležitého. I od největších protivotků křesťan
ství jest dnes již uznáváno věsobecně,že vJežíši
Kristu nebylo klamu. Na sásracích vša« spo

č mravní povaha Ježíše, protože se na něčasto odvolává. aby své Božské poslání dovodil.
O ipůroovézázraků dovolávají se přírod

ních věd, dle kterýchě jest prý zázrak ne



možným.Rašil by prýpoř sákonného odatnóbo dění: „Takový úsudek“, jak dí dr, Špaček,
„mohly by védy přírodní jen tehdy právem
pronésti, kdyby se mohly vykásati úplnou a

naprostóu snalostí všech sil P oh, jakož
i všech možných účínků, jež y r sným kom
binováním těobto eil povetaly.

T Newton, který jako badatel ve vědách
přírodních mnobo znamená, pravil o sobě, že
si při veliké znalosti věd přírodních přece je
nom připadá jsko hoch, jenž kamínky s břebu
mořského po hladině básí, aby poskaákovaly a
hladinu na několika místech rozčeřily, kdešto
hlubioy zůstávají nedotčeny. A tak jest i ve
vědách přírodních, které získávají vědomostí
jen o povrohu věcí v přírodě, kdežto blabiny
její a podstata zůstávají tajemny. Nedávno

jsou skryté a neznámé cíly lidské duše. Jak
tedy možno tak směle tvrdit, že zázraky jsou
nemožný? Vždyť toto tvrzení předpokládá
úplnou znalost přírodních sil — o kteréž zna
losti nelze přece ani zdaleka mlaviti. Bůh
stvořil svět, jest jeho páuem, a nyní zakazuje
ma člověk, aby do díla svého nezasahoval.
Není to smělá směšnost, uzavíruti Boha do ža
láře? Anebo když se nenstále zdůrazňují pří
rodní zákony, učinil tyto zákony člověk? A
neučinil-li jich, jak se může opovažovati býti
jejich strážcem? Však jest skutečnost, která
rázem všechny výpočty o přísné zákonitosti

řírodních eil činí pochybnými, skutečnost,
terá se často jmenuje, ale která ještě nikdy

ve spojení 8 těmito problémy nebyla uvedena.
Táži 90, co jest to náhoda? Čekám na odpověď.
Čekám marně, neboť vím předem, že se mně
Jí nedostane ani od toho největšího znatele
přírody. Fysik nebo chemik vše si připraví
k pokosům, všechno má zváženo, vyměřeno a
vypočteno — a pojednou pokus selže, ač měl
se zdařití právě na podkladě těch zákonů. Co
se tam vymklo, co povolilo, co tam uvedlo
ten nepořádek? Řekne se: náhodou Be to ne
podařilo. Oh ano, oáhoda, ale co jest to ná
hoda? Nevíte to. Nemluvte proto, že znáte
přísný chod přírodních sil a neosmělujte se
tvrditi, že zázrak by uvedl zmatek v řád pří
rody. Ta náhoda, jiš nedovedete ovládoouti,
šla přes naše výpočty a zhatila vám je. Nepc
pírám tím zákonů přírodních, ale tvrdím, že
„náhoda“ je mate iproti vůli i proti moci
učenců, ač v tomto ohledu o rušení zákonů
přírodních oezmíní se z ních nikdo ani slovem.

Obrana
Zvířecí krvolačnost —volného my

slitele. Sloup Volné školy, agitátor Volné
myšlenky, apoštol hnutí „pryč od Říma“, bý
valý poslanec za Tralnov, pan Herzog, který
jest nyní redaktorem v Badenu, uveřejnil
v „Alldeutsches Wienerwald. Wocbenblatt“ (dne
21. června) tyto štvavé, nezkonfiskované řádky:

„Bylo by na čase Němce učiti, že on a
jeho předkové utvořili každý atrom, který se
na dolnorakouská půdě daří, a kašdý položili
kámen; še my Germánové jsme utvořili žapní
marku a vše, co v ní žije proti naší vůli a
chtění, jsko rozkaz má pokládati —když mlu
víme, má mlčet — a my nic nemáme dělati,
než vše, Go se proti nám pozvédá, jako před
potopnízvířenu—mravnězardousit.PěstGer
mánstva, která mědvědy jeskynní a mamuty
zničila, má Čecha ještě bezohledněji skoliti,
ježto jako pání a tuzemci nad čistotou a bez
pečností země máme bdíti a ji před dobytkem
nové doby volnou sachovati, ohledy plalí jem pro
lidí a mepro Čechy. Ukažte lidu minulost, aby
znal badoucnost.“

A tento fanatický, barbarský výpad na
naši národnost censura propustí! A naši volní
myslitelé místo odražení útoku tak krvežísni
vého vypichují a dlouze kritisají různé mali
chernosti, unašice ae dokásati, jak ti katolíci
jsou — nevlastenečti. Volní myslitelé mají
výoosné řemeslo v podvracení víry v Boha a
v rozeštvání národů. A židé pracují ve „Volné
tmyšlence“ jako nejhorlivější členové. Ti Her
zoga nepokárají. Vzpomeňme,že na sjezdu „Vol.
myšlenky“v Prazebylavalnávětšinažidů,jak
se tito sami chlobili. Teď bade jasno, odkud
hlavně vane protičeský vítr a jakým srraved
livcům dělá Masaryk patrona.

„Plova korresp. kancelář“, která správu
OofanatismuHerzogova rozšířile, oapsala: „Zed
náři vydali heslo před lety již: „Rakousko
masí býti pomocí národnostních čtvanic zni
čeno.“ — Jak patrno, pokračoje se v jejich
středu tak, pokud se dá.

Teď lehce porozamíme, proč utiskovaní
Slováci na židovském volnomyšleokářském
sjesda nenalezli důrasného zastání, proč na
stala mrsutost, když se učinil projev ve pro
spěch pronásledovaných Čechů prachatických.
Daleko to náš národ přivede, jestliže bude
podporovati ty fanatiky, kteří tak ourově do
naších lidských práv kopou!

- „Osvěta lidu“ © ví a husit
ství. Snaží se tentokráte s námi polemisovati

— proti evé letoře — tak, aby vzbadila od
pověď zdání věcnosti a nčenosti. Leč velice
nešťastně. Že prý prvemstrí římekých biskopů
bylo státem usnáno až v V. století, o tom prý
Boní sporu mezi historiky, kteří nejsou sama
téry. Primát uznal biskopu Lvu I. císař zá
padořímský Valentinián III. r. 455. — Tedy snad
na vůli a roshodnatí monarchů záleželo, kdy
má primát biskupovi římskému náležeti? Dle
takové zásady by ovšem biskop římský neměl
rozbodně v církvi prvenství za Nerona, Domi
tiana a Diokleciána. Ti netoliko proti hlavám
oíritve vášnivě vystopovali, ti docela apírali
lidská práva všechněm křesťanům. Ale — zasta
víme-li se u toboto bodo, tážeme se, zda už
před Valentiniánem neuznával primátu řím
ského sám Konstantin Ve:iký? Vědyťsám Hus
měl za t3, že tento ojsař svojí velikou přízní
k biskupu římskéma papežství založil.

Leč jděme dále. „Osvěta lidu“ dokládá:
„Ostatně ani v církvi samé nebyl primát hned
Usnáván.“ Tak! Ovšem takhle může mloviti jen
bistorik amatér, který si myslí, že se dost
naučil, přečetl-li o tom nějaký protestautský
pamflet. Tedy pozor! Roku 96. po Krista vznikly
mezi korintskými křesťany některé spory.
Tehdy žil ještě miláček Páně av. Jan v Efesu,
to město bylo Korinfanům daleko bližší než
Řím. A přece Korinťtané nespěchali k vůli a
rovnání svých sporů do Efezo, nýbrž vážili da
Jekou cesta do Říma k třetímu nástupci 8v.
Petra, papeži Klimentovi. Sv. Jana si ovšem na
výsost vážili, ale přece šli tam, kde viděli
vrchní autoritu, A Kliment, ač to byl muž nej
pokornější, neposlal jich k sv. Jaou, nýbrž
sám ze ové nejvyšší pravomoci zvláštním listem
spory rovnal. Spisovatel Origenes narozený
r. 185 po Kr, poznamenal k té významné ada
losti: „Nikdo se o nás nedormnívej, že bychom
Jana zyoášeli nad Petra. Kdož by tuk činil?
Kdo.jest z apoštolů vyšší onobo, který jest a
nazývá se hlavou všech?“ Ostatné zprávu o
sporu Korintanů podává sám sv. biskup Irenej,
který žil v IT století po Kristu, tak že mohl
snadno všecky podrobnosti znáti; připomíná,
že jest potřebí, aby s církví římskou (se stol
cem papežským) souhlasili pro její vyšší před
stavenství všichni věřící, poněvadž Se V uí za
chovalo apošto.skó podání. Sv. Igoác, biskap
antiochenský, byl učedníkem sv. apoštolů P-tra,
Pavla a Jana, svědčíže církev římská jest před
stavenou církve celé. A jak daleko byl tento
biskup od Říma!

Když papež sv. Viktor (192—202) svolá
val synody, aby se aradily o přesném čase
slavení velikonoc, žádný z biskupů aeprotesto
val tvrzením, že k tomu Viktor skatečné pra
vomoci nemá. — Zkrátka jíš v prvých třech
stoletích po Kr. přímo se hemží pádné doklady
o primátu římského biskupa. Tyto doklady
nalezly docela i ohlas v litargických koihách
pozdějších východních odštěpenců. Hus však,
který mnoho ze sv. otců citoval, opatrně sa
mlčel, jak jasnými slovy tito spisovatelé po
tvrsují primát Říma.

Prý „Obnova“ zspomenula říci, že kněž
stvo pod obojí na počátku hnutí husitského
bylo dobré, špatným že je učinil teprve Řím.
— I nezspomenala — ale nemohla Iháti dle
příkladu některého amatérského historika, kte
rý se chce nutiti vší mocí přes otevřen>u knibu
správných dějin do basitského nadšení. Kněž.
stvo husitské bylo demoralisováno tím, že jsouc
velice ochozeno Slechtickými a městskými
chamtivci, ocitlo se v abohé služebné závislosti
na svých chlebodárcích, kteří dovedli i kara
báčem a šatlavon notiti kněze kališné K „po
slašnosti.“ Liberální dějepisec Denis píše o
knězi husitském: „Ubožák nemaje ani prostřed
kův, ani pomoci, ani výživy, hleděl jen úsluž
ností zalíbiti se pánu svémo, poddával se vše
tmu ponížení, přijímal všecky podmínky, často
v hrobších rozkošech vyhledával raději zapo
menati na bídu svou.“

Vždyť přece již sám Rokycana — osobní

příhel Hosův — slo odsuzoval nespořádanostališného kněžstva, vytýkal, jak se kollátor
s knězem „vooplatu chválí a oba zlá baudon.“
Proč jen skoro bned po válce vznikala jednota
českobratrská, která se s odporem odvracela
od bositekých kněží přes varování Rokycanovo ?
Kališník Vaněk Valečovský, rádce Jiřího z Po

pálil se při shledání zlořádů hositského kněž
stva tak, že je chtěl do klády sázeti. Vinu pří

církve kališné — Rokycanovi. Napsal o ha
sitských kněžích, že chodí s kuklami, s ofpy
dloubými a širokými, mají své náboočí, by
Jim do měcho naháněli, Vyhledávají poručen
ství nad sirotky a dosahojí toho při nemocném
boď semi, buď pomocí některé báby ze 600
sedetví, še, nebude-li král poračníkem, stane
ce jím někdo, který s radon kučue v tom domě
vládne. Při tom se přitivoje, jak kněstak po

račník. Kněžstvo kališné„obora po zemřelémstatek celý a jen něco málo ponechá sirotkům.
Všade si tí kněší šoldy jednají a bez šolda
nikde nechtějí zůstati. Po domácnostech biři

cové musí vybíjetí komory a trahly, šacovati
Jidi, aby úplný .plat mohli knězi vydati. —
Tak si tedy pomáhalo ubohé okradené kndžstvo
k šivobytí pod patronátem szpapné a lakomé
šlechty sbohatlé konfiskacíjmění dachovenského.

Když přišel do Moravy reformovat Jao
Kapistrán, vychrtlý mnich, jemuž rozhodně se
nemohla vyčísti světaká marnivost, lakota nebo
zhýralost, hned hositeko-klerikáloí klaka za
čals e hřímavými protesty, aby dokázala, jak
si dle kompaktat váží — svobody v kázání.
Z toho je viděti, jak se chtěli husité „nakaziti“
Římem. |

A nejhůř ne zkasili kočží husitští stykem
e protestantskými pastory. Lidé, kteří v Ně
mecku z krimioálo atekli, byli zde přijímáni
za evangelické kazatele. A tenkrát šla zkáza
jako příval. Tolik zatím odpovídáme na pře
kvapojící objev „Osvěty lidu“, jež nám nesdělil
ani Tomek ani Palacký aci Winter ani Denis,
který naopak pokládá ochození duchovenstva
za chybu.

Také nám radí „Osvěta lido“, abychom si
něco přečetli o administrátorech Caherovi, M3
stopolovi a Rezkovi. Děkojeme za přátelskoa
rado; již se stalo měrou vrchovatou. A poznali
jeme tak zvláště v „reformovaném“ Caherovi
čistokrevného pukrokáře. On první vzedmal
silněji voly ve prospěch Lotherův. Jakmile
však zpozoroval, že z tobo v budouonosti bude
zatím malý obchod, bned obrátil a pronásle
doval fanaticky české bratry a protestanty.
Když tohoto taškáře katolic ý panovník For
dinand I. vyhnal, opustil znovu kališnoa víra
a žil od repetice po protestantsku. — Tak.
Zatím jeme věnovali odpovědi drahého papíru
jistě dost.

Volnomyslitelský rytíř. Donník„Čech“
dne 11. t. m. sděluje, že volný myslitel dr.
Bartošek přišel též oa IV. sjezd pokrok. žen,
které bojují pro povznesení žen. K tomu do
dává, že před více lety zavítal do Blovic mladý
doktor, volný myslitel, kdež najal ei byt. Omá
mil choť svého domácího pána, tak že nešťast
nice sebrala Šatstvo, peřiny, prádlo atd. a ujela
s doktorem do Praby, kde 8 ním posnd žije.
Ubohý domácí pán opadl v malomyslnost, za
nechal živnosti a jest nyní ošetřován a živen
svojí matkou. „Čech“ připomíná, že ten případ
dobře znám dra Bartoškovi. A proto by ne
bylo nevhodno při schůzích se ho zeptat ote
vřeně,kdo tendokt.r jest a cooněmdr. Bar
tošek soudí, poněvadž týž na zprávu „Čecha“
dosud nereagoval.

Politický přehled.
Předseda ministerstva bar. Beck zase si

pomobl. Smlonval se všemi stranami, němec
kýmii českými, a výsledkem toho jest, že
Němci čeští odvolali své piloé návrhy. Bouří
Be sice zase mezi českým lidem, že bar. Beck
Němcům za odvolání pilbých návrhů něco
slíbl, ale samozřejmo, že se ze slibů tak lchce
nedělají nyní zákony na prospěch Němců, Zatím
jsou to jen sliby k ukonejšení. A německ«
„eským štváčům, především dr. Dammovi, dr.
Schreinerovi, dr. Pergeltovi a Pacherovi, —
kteří 12. t. m. v 22 něm. městech v Čechách
zaraožovali protestní schůze, na nichž přijaty
resoluce, vybízející něm. poslance z Čech, aby
se vší rozhodností hájili národnostní požadavky
Němců v Čechách — jedná se především o to,
aby se dostali do ministerstva, že prý doga
vadní němečtí ministři jsvu málo radikální.
A něm. ministr krajan Prade na tyto Štvanice
odpověděl zadáním za propaštěnoa. A bar.
Beck bude míti dále starost, jak by tužby
štváčů něm. po ministerském fraku upokojil.

Po vyřízení pilných návrhů sněmovna
přijala zákon o zvýšení kontingentu zeměbrany
o 6000 maožů. Proti hlasovali soc. demokrati
valoě prořídlí, ač mohli ploým počtem snadno
překaziti přijetí sákona tohoto; vidět z toho,
že jim na přízni vlády záleží. Proti hl:govali
dále čeští radikálové a polovice Raelnů; Ma

saryk a Drtina scházeli. Národní klub Seo)
hlasoval po že zároveň bade povolena rodnám chudých záložníků náhrada a odpadne
v 11. a 12. roce ovičení. Na podpory rodinám
záložníků jest určeno 8'/, mil. korun, nejvyšší
to obnos ze všech evropských států a jest
také po stránce sociálně-politické ze všech
evropských nejlepší a nejvýhodnější. —Bchvá
leno i svýšení melicračního fondu se 4 na 8
mil. korun. Ministr orby hr. Ebenhoch dopo
ročil nový zákoo me.iorační jako pokrok a
ujistil, že při udělování státních podpor na
účely meliorační a stavby ochranné nebude 00
činit rozdílu mesí zeměmi alpskými a jinými.

SestátŘování drah najednou došlo k plat
nému vyřízení. Pan Tanesig konečně svolil, aby
dráha státní společnosti, dráha severozápadní

a Jihoseveroněmecká spojovací bylyPeshákodnyPředběžná omlonva jest již podepsána, a d
ujednání přejdou sestátněné trati v majetěk

Pan Taussig měl jaksi nakřap.



Zástupci Národního klubu českého u mi
vistra zemské obrany žádali především záruka,
že příště bodou přísně stíhány všecky urážky
kterékoli národnosti, aby úřady vojenské 60b
cemi si dopisovaly v jich jazyku, žádaly dvoj
jasyčné nápisy ne kasárnách a četnických sta
picích, aby četníci v českých záležitostech vy
povídali a korespondovali česky, atd. A mi
nistr projevil ochotu dle možnosti |vyhověti
těmto přáním.

Říšský soud rozhodl, že slezský zemský
výbor porašil rovnoprávnost čl. XIX, státních
sáklad. zákonů zaručenoa, když podání české
vyřídil jazykem německým.

Daimateký sněm v posledním zasedání
přijal velkou většinou reformu, kterou 86 za
vádí všeobecné a rovné právo hlasovací. Vláda
však prohlásila, že nemůže volební reformu to
předložiti k sankci. Proto v listopadu bude
svolen dalmatský sněm dle starého řádu vo
lebního, a vláda předloží mu nový volební
řád, kterým se zavádí pátá kurie, vedle toho
pak jakési sovšeobecnění voleb. práva.

Návrhy br. Apponyiho na volební oprava
v Ubrách pro svoji strannickost nedošly před
běžné sankce císařské a proto hledí Maďaři
získat Chorvaty, aby pomocí jich provedli
opravu volební přece po maďarsko, Slibojíce
Jim za přispění hory doly. A Chorvati pomalu
sedají na vějičku, ač sami dobře na sobě zku
sili dosti násili maďarského.

„ V Macedonii jeví se povážlivé hnutí mezi
obyvatelstvem mobamedánským. Vystopuje se
rozhodně proti vládě snltánově a vládní 800
stavě turecké. Dosud padly hnutí tomu v obět
hlavně životy toreckých vojenských a civilních
hodnostářů. I turecké vojsko přechází k po
vstalcům. Houtí to souvisí se snabami Mlado
turků, kteří žádají pro Macedonii zvláštní
parlament a zavedení poměrů ústavních.

Hudební
skladbyaškoly

pro všechaoy nástroje,

jakož i veškeré knihy a Časopisy má v nej
———hojnějším výběru stále na skladě

Bohdan Melichar,
knihkupectví, nakladatelství, antikvariát

a závod hudební
v Hradci Králové.

(Bývalý sávod Pospíšilův.) Založ. r. 1808.

Nejlepší reklamou pro| Velké skladyumožňuií
: vyřizování objednávek

národ je jeho ještě téhož dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Sklad nejnovějších jízdních řádů.

Z činnosti katol. spolků.
Velký sjezd podkrkomošských ka

tolických jednot a orgamisací konáse 19.
července v místnostech pana Jos. Noska, restau
ratéra v Nové Vsinad Popelkou. Program sjezdu:
1. V 9 hodin ráno seřadění u spolkových míst
ností a o půl 10. průvod do chrámu Páně s budbou.
2. V 10 hodin slavnostní kázání a slavná mše sv.,
po níž návrat s hodbou k apolkoťým mistuostem,
3. Společný oběd (Myma 1 K). 4. Ve 2 hod. po
rada důvěrníků. Ó, „Fe3 hod. slavnostní řeči po

řádané katolickýmpoli kým kinbem. Promlaví:Václav Mysliveo“a Fr.Šabata, katol. národní říšští
poslanci, na thema: „Nynější politická situace a
říšská rada.“ 6. Velký zahradní koncert, 7. Přá
telský večírek spojený a tanečním vínkem. Hu
dební čísla próvede oblíbená kapela Novovessko
lomnická. Přátelé! Vzbůru do Nové Vei n. P, ať
není aní jediné vísky podkrkonošské, ješ by svého
sástupce nevyslala. Jakopořadatel: Katol. jednota
v Nové Vsi n. P, Vstupné: Do koncertu odpoled
ního 30 hal., do věnečku pán 1 K, dáma 20h. —
Přátelé! Je třeba, abychom důstojně reagovali na
nepřátelaké sjezdy v Hořiclch a Nové Pace, proto
dostavte se četgá. Každá jednota mecht oznámí
svému okresnímu hejtmanství účast na sjezdu a
nechť přijde pokud možno s praporem. Račte nám,
prosíme co nejdůtklivěji, předem ohlásití počet
obědů, jež členové vašeho spolku, adružení, orga
nisace i přátelé, našeho bnutí si přejí, obratem.
Spojení železniční ze Staré Paky do Nové Vsi n.
P. ráno 5-36, v poledne 11:29, odpol. 1:35. Mimo
to Ise pohodlně přijíti ze zastávky Bělá r. ax. dr.
půl hodiny vzdálené Plakáty račte na vhodných
místech nalepiti a účinně agitujte mezi našinci!

Ze Dvora Králové m.L. Dne28 června
náš lidový spolek křest. sociální dal sobůsi,
me níž promlavil dp. J. Sahula z HradceKrálové
o povase husitského hnutí. Ačkoli krásný den lákal
k různým výletům v okolí pořádaným, aešlo se
př:ce přes 400 posluchačů, kteří vyslechli s na

platou posorností dejší přednášku, s níž se dově
děli mnoho, eo naši protivníci úskostlivě s doby
busiteké zamičují. Ku konci vybídonto bylo valné
shromáždění k účinné podpořečilé práce katolické
mládeže. Dne 20. čerrence odbor mládeže
českoslovanské pro Dvůr Králové a okolí pořádá
velkou zahradní zábavu v zahradě hostince pana
Čiháka v Lipnici. Začátek o půl 3. hodině odpol.
Vstupné 20 hal. Prog-am postrý a bohatý. Dou
fáme pevně, že naši stoupenci bojnou návštěvou
odmění čilou práci naší omladiny atak ji povzbadí
k dalšímu horlivému postopu.

Endya časy
odebírejte a objednávejte v knihkupectví

František Píša
v Hradoi Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin.ij

Seznamy zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Dvacetipětileté kučšské jnbileum

oslaví příští pondělí a úterý (20. a 21. července)
v Hradci Králové ordinandi Královéhradečtí. Při
jdeme s taláry.

Schůze městské rady dne 18.července.
Ku dveřím kostela sv. Docha opatří se nový pneu
matický uzávěr. - Vyžádá se schválení c. k. okr.
bejtmanství ku provedení různých prací stavebních
při kostele av. -avla na Pouchově. — Žádost p.
M. Metelky v Plotištích za vydání výmazného pro
blášení na 800 K, váznoucích ua usedlosti č. 9
tamtéž pro zdejší chudinskou pokladnu, postoupí
se hřbitovnímu odboru. — Výkazy o činnosti po
licejní stráže za měsíc červen t. r. byly vzaty na
vědomí. — Žádost za odprodej staveb. parcely č.
2. v bloku VII. postoupí se technické komissi a
pevnost. odboru. —— Výkonnému výboru národ.
soc. na 45. voleb. venk. okrese v Kuklenách po
volí se výlet do Boroviny ua den 19. července t.
r. — Za příčinou výplaty 70%, splátky odškod
ného za pozemky, k regulaci Labe u Hradce Kr.
lové vyvlastněné, dostaví se jako zástapci města
p. měst. radní J. Rasa a p. městský ioženýr Janča
na místní stavební zprávu expositury c. i. řidi
telství pro stavbu vodních cest v Praze dne 20.
července t. r., k vyzvání této. — Výroční zpráva
soukrom. dívčího gymnasia spolku „Minerva“
v Praze za rok 1907-8 vzata na vědomí. — Přípis
českého zemského svazu ka povsnesení návštěvy
cizinců v král. českém v Praze, jímž apozorňuje
na otevření merinárodní výstavy v Petrohradě
dne 19. srpna t. r., postoupí ce městskému prům.
maseu. — Poukáže ae ku příjmu kance, zaslaná
p. Ant. Mělsrem, stavitelem varban v Kutné Hoře,
ga varhany dodané do kaple sv. Klimenta. — Na
bídka koupě celého bloka vedle továroy p. J.
Katechnera postoupí se tech. komissi a pevnost.
odboru. — Veřejné čítárně Palackého darují se
3 m hůlkového dříví ku vytápění čítárny. — Za
staví se vyplácení chud. podpory Fr. Zajlčkovi,
býv. obuvníku, zemřevšímu v ústavu choromysl
ných v Praze dne 9. t. m. — Městské Klicperovo
divadlo propůjčeno bude Pokrokovému klubu k u
spořádání veřejné schůze v u.děli dne 26. čer
vence t. r. o půl 11. hod. dopol., na níž promluví
říšský posl. prof. dr. Frant. Drtina „O politické
sitnaci a o hlasování o resoluci Wolfově“. — Dvě
chudinské podpory byly zvýšeny a jedna nová u
dělena.

V meděli dme 10. července pořádá
Mariánská kongregace v Hradel Král.
v místnostech kláštera ctibodných školských sester
bazar ve prospěch nové kaple na Rožberku. V ba
zaru bude možno obdršeti různé domácí potřeby,
i prosíme naše stoupence, by úctyhodncu snahu
uvedené korporace co nejvydatněji podporovali a
bazar navětívili,

Dramatický odber Živmostemsko
čtenářské jednoty v Hradci Králové
pořáda v aobotu dne 18. července 1908 v Klic
perově divadle ve prospěch ošacení chudé školní
mládeše dětské divadelní představení: 1. Proslov.

2. Sněhurka, výprarné hra. Pohádka v pěti jednáních s dohrou. B. Plumlovská. Ve scénu
uvedl regis. Jos. Huňáčekml. Začátek přesně o

"půl 8 hod. veder. Otevření pokladny o půl 7. bod.
V mesiaktí hudba. Ceny míst: lože b K, křeslo
a sed. na tribuně K 1:20, L. místo 1 K, II. místo

20 h, galerie 20 b. — Předprodej lístků u p. B.
E. Tolmana, koibkupce.

Zálošaa v Hradel Králové. Výlkat1s
měsíc čarven 1908. Vklady: Vloženo K 98.996 26,
vybráno K 118.213-18, zůstatek K 1,462.395 77.
Záruka: Závodní podíly K 69 036-—, fond reservní
K 103209 —, fond pensijní K 33.162-—, fond
pro kursové rozdíly K 14.814—, vlastní reality
K 159.726-—,cennépupírya přebytkyK387.030-—,
půjčky eměnečné K 371.677:—. půjčky bypotelní
895.065-—,úhrnemK 1,983.599—

Vjezd účastníků okupace Bosny a
He oviny, u příležitosti80leté památky téže,
bez rosdílu zbraní, spojený a oslavou 60tiletého
panování Jeho Veličenstva císaře a krále Fractiška
Josefa I, odbývati se bude dne 16. a 16 srpna
1908 v Hradci irálové; jičlaský sjezd určený
na 27., 28. a 29. června t. r. v Jičíně následkem
tobo byl odvolán, poněvadž pořádan bude společně
v Hradci Králové.

HI. sociální kure těší se velikémuzájmu.
Stálých účastníků čítá 112 Problrají se pilně ča
sové otázky, bere se zřetel k nejrůznějším námit
kám čelícím proti programa : ašemu. Radost po
bleděti, jak bystrý rozhled projevují i nejmladší
účastníci. V neděli odpoledne přišel do shromá
ždění ndp biskup, který po uvítání vldp. dra,
Reyla projevil radost nad nadšením pracovníků.
Prublásil, že obranný boj nám naši nepřátelé vou
tili. Nás vede snaha po pravdě, která zvítězí.
Nejd. arcipastýř slíbil organisačnímu hnutí váe
stranoou podporu. — Kars jest vpravdě vzcěla
vací a mnohoslibný.

Pomluvači, dokazujte! „Ratibor“
v č. 27. psal o „klerikálních útvanicích“ proti
Hosové oslavě zdejší. Prý „klerikálové“ grazují
veřejuě od návštěvy večerní přednášky Drtinovy
a chtějí vyprovokovati nesmyslným štvaním ve
řejný skandál. V čísle následujícím „Ratibor“ na
psal ještě horší lež, že „klerikálové“ agitovali
cbytře proti oslavě letáky. Po „Ratibora“ lže
„Osvěta lidu“, že po zašlé ch.ti k demonstracím
„Spokojilo se asi čtvero tovaryšů 8 manifestačním
odchodem z galerie, který se projevoval koňským
dupotem.“ Patrně podle své terminologie myslí
na členy katol. jednoty. Proto žádáme, aby nám
je „Osv. 1“ jmenovala a případně toho, kdo je
k tomu navedli. A „Ratibor“ snad může se dově
děti spíše než my, kdo v knihtiskárně p. Peřinově
dal si leták — celkem naivní — tiskaouti. A přece
drze lhou oba listy s průblednou tendencí. Jest totiž
k vůli záchraně Drtioově nevyhoutelně potřebí hodně
lbát, že akci proti masarykovskému poslanci vedou
vlastně katolíci; podaří-li se tak jiné krahy na
Drtina rozmrzené podvést, pak tyto convnon.
Účel posvěcuje pokrokářům prostředky. Oni vědí,
že šivly nám odporoé spojí se proti českým ka
tolíkům z „vlastenectví“ třebas i 8 fanatickými
buršáky. Jakmile se vystaví v nynější „osvícené
době“ strašák klerikaliemu, hned opouští osvícené
blavy všechna rosvaha, všecko reální uvažování.
Věru zcela moderní princip spravedlnosti: za to,
že dr. Drtina hlasoval s Wulfem, má svištěti bič
nad zády katolíků ; proto, že se zdvibá proti němu
silný odpori v kruzích mimokatolických, farizeové
trousí obvinění, že kato.íci strojili raodály, ač
dobře naši přítelíčkové vědí, kteří lidé se v těch
kumětech nejpilněji cvičí. — Ovšem tolik nám i
od „svobodomyslníků“ musí býti dovoleno, abychom
si o čiou Drtinově učinili zcela samostatný po
sudek v době, kdy Němci proti našim nejapravedli
vějším kulturním požadavkům faoaticky se staví.
I kdyby se nám stokrát zakazovalo pronésti volnou
kritiku o hlasování s Wolfem, řekneme znova
vždy otevřeně, že blasování pro zbytečnou německou
akademii správným a vlagieneckým činem nebylo.
Přibíjíme na pranýř jednání těch, kteří prolbaným
tvrzením o štvaní našem chtějí vlastně sami Štváti
proti nám. K.lí vodu, aby 8e pozornost od jádra
věci odvracela.

Krádež kola. V posledním čase množí
se zprávy o zlodějských specialistech, kteří, jak
mile se na bicykl podívají, ihned jej roztočí. Včera
zmizelo z chodby „Adalbertina“ kolo jednomu
hosti. Upozorňujeme, že má ukradený bicykl značku
„Torpédo“. Guma jest obyčejné, na ráfcích rudé
pruby v bílém poli.

Rychnov m.Kn. proti dru. Drtinovi.
Městská rada tamější dne 14. t. m. osnesla se
jednomyslně na tom, přípojiti se ku projevu obohod.
gremia, živnost. společenstev a organisace strany
nár. sociální v Rychnově a projeviti dru. Drtinovi
nedůvěru proto, že vzhledem k vážné a pro český
národ tak nebezpečné nituaci, proti všem sásadám
národní hrdosti a politické taktiky hlasoval ge
všeněmcem Wolfem, úblavním nepřítelem a škůd
cem národa českého ku posílení německé državy
v Praze a žádá jej, aby se vzdal mandátu pro
městakou skupinu naší.

Z Dobrušky. Při našem sjesdup. etarosta
Žižka tolik tisic katolíků neuvítal, aš tito hosté
v značném počtu od něho ne právě nejlaciněji
kupují balsamické masání. Ovšem jeho „pokroku“
už neškodí nijak docházení mezi pověrečné spiri
tisty. Ač většina zdejšího občanstva jest katolická,
nebyly na budově p. starosty a badovách obecních

propory tyvěšeny. Zapamatujeme si tujo tektmostkému lidu pro budoucnost, 





Vysvětlitolné mlčení. „Osvětalida“ve
lice ráda se rozepisuje o nepřístojnostech milita
Tlemu a to tak horlivě, že někdy vidí ostříším
okém víc, úeš co je pravda. Čekali jsme tedy,
Jakou kanonáde spustí proti známému kanonýrovi
Zárubovi, který stýral podřízeného vojína tak, až

Ši klesl na sem a natršeným uchem. Vždyť veebši, kde se len brucální čin stal, má „Osvěta
lidu“ zvlášť čilého svého stoupence. Ale tenkrát
osobní prospěch kázal mlčeti a zastavil rázem
rozjetý vůs pokrokové hborlivosti. Sarový ohňo
strůjce Záruba půjčil erární koně p. K. Machkovi.
„sasloušilému“ býv, starostovi střebešskému, v jehož
stetka jest ubytována dělobytns, ku práci na poli
a přidělil k nim ještě vojína, jemuž koně s pole
utekli a táhnouce sa sebou váby, trochu 8e odřeli.
Ačkoli tedy Záruba vlastně sám se měl báti trestu
za nezákonité půjčování, ztýral krutě nevinného
vojína. Prchlivý obňostrůjce potrestán poaze 30
-doy vězení, čímž se alespoň vyboul vojenskému
ovičení u Benátek. Ale p. K. Machek, který má
Jindy zrak přímo ostříží, tentokrát 8e nepostaral
o pokárání tohoto případa v novinách. Inu, kde
běží o vlastní prospěch, tam všechen pokrok a
citlivá moderní bumanita musí jít stranou.

Třetí lidová, jubilejní pouť mnaov.
Hora, konavá re dnech 4.—6. července 1908 a
vedená vldp. J. Seidlem, bisk. notářem, vik. sekre
tářem a děkanem z Cernilova,vydařila se nad c
čekávání velmi stkvěle. Dva poutní vlaky vyjly
s Hradce Králové v sobotu dne 4. července rádo.
V Praze na severozáp. nádraží uvítala poutníky
pětičlená deputace katol. organisace z Král. Víno
hradů. Upřímněpromluvilk vidp. děkanovip.prof.
A. B. Drápalík a al. Amálka Skokanova podala
vidp. děkanu kytici. Po krátkém občerstvení houl
se v 1 hod. průvod, čítající přes 1200, osob přes celou
Prabu v nejpřísnějším čtyřstapu na uádraží su(
chovské. Za sv. křířem maži, pak duchovenstvo,
konečně ženy — vedle páni pořadatelé. Celá
Praha byla plna obdivu nad tak velikým počtem
poutníků i nad vzorným pořádkem při průvodu.
V Příbrami, opět pečlivě se seřadivše vprůvod,
kráčeli poutníci za zpěvu Marianských písní ke

v. Hoře, kdež byli slavnostně ovítáni vldp. P.
kou; po uvítání krásně promlovil vldp. děkan

Seidl « bned na to konána sv. zpověď V neděli
brsy ráno přistoupili poutníci ke stolu Páně, zů
častnili 8e uvítání poutníků vinobradekých, jakož
j všech slavností avatoborských: slavnostního ká
saní dp. Ant Hoffmana z Král. Vinobrad, slavných
služeb Božích— odpol. veřejné schůze polit. klobu
křest. sociálů „Spruvedlnost“ v Příbramí, kde nad
šeně promlavili: pp.prof A.B. Drápalík, jednatel
Havelka a sek: Mužik; vykonali pobožnost
křížové cesty a sledovali úchvatné kázaní vldp,
P. Fr. Žáka T. J., po něm byli přítomni sv. po
žehnání. Každý poutník na to obdržel na památku

pouti uměleckýobrázekaSS k císařskémuoltáři rozloučit se s Matkou Boží.Při Jončení de

jemně promlovil opět vldp. P. Čáka a vidp. J. F.
Seidl přidal krásná slova díků Pánu Bohu a Marii
Paně s prosbou. aby pouť vykonaná přinesla du
ším- nesmrtelným hojných užitků. Co tu sls bylo
prolito při loučení se s Horou Svatou! V pondělí
řáno odjel poutnický vlak na Smíchov, odkad ve
skupinách kráčeli jsme ne výstavu. Tam jednotlivé
oddílý provázeny průvodci sblédly výstavu. Ke 4.
hodicě shromáždili se všichni u brány výstavní a
po příchodu k severozáp. nádraží odjeli jsme «
Prahy ku Králové Hradci. — Celý obrovský, tak
spořádaný průvod byl stkvělou manifestací katol
lidu, byla i celá pou pro nás jakoby missif a
slzíce loačili se jednotlivci při rožehodu do svého
domova. Na pozdravné telegramy došla poutníků
odpověď přímo od Bv. Otce z Říma a od nejd.
Bisk. Milosti z Hradce Králové, kteříž posílají
svým svěřencům apoštolské požebnání Kromě vidp.
děkana Seidla vůdci pouti byli tito vldpp.: Jan
Novotný, děkan s Nov. Města n. M, Josef Hlavsa,
farář z Nechunie, Václav Kysela, farář v Krato
nohách, dpp.: Václav Koza, duob. správce zLibřice,
Frant. Knapp, kaplan z Vys. Veselí, J Červinka,
kaplan ze Smidar, Frt. Stejskal, kaplan ze Dvora
Král. n. L, Jan L Petrásek, kaplan z Černilova.
Jim všem patří srdečný dík za obětavost s poutí
spojenou, zvláště však vidp. děkanu Seidlovi, který,
ač znám jest jako horlivý pracovník, tentokráte
svlášť nešetřil námahy ani časa. Zaplat vám to
Pán Bůh — volají vděční poutníci. —

Váženým oteňm jedné smíšené obce
ma uvášenen! Předněkolikaroky přelošilijste,
moudří otcové, pout či vlastoě poutní muziku ze
srpna ma Červenec k vůli větší cti a slávě Husa,
a to proto, že prý vám pout vadí ve žních. Chy
trácí, alo že jste vlastně kopli do katolíků, to jste
neřekli! Ale eo pak letos, drazí páni? Letos máme
v neděli poutní mosiku a žně json v plném proudu.
Letos to nevadí? Bylo by dobře, abyste, vážení
olcové, vždycky ha počátku roka se usnesli, kdy
toho roku se bade vlastně ta musika poutní slavit,

aby to nevadilo šním. Mohl by to vždycky nášsaalonžilý policajt vybubnovat. Nemobloby to být
aš po řepách? Letos třebas že jsou Žně, my
v pondělí nepečem! Ve veškeré úctě P. P.

Koncerty vo plaku. Natrati Pardubice—
Král. Hradec konají ae v osobním vlaku pravidelné
denní koncerty na flašinet. Konmcertaímmistrem

"jest ta jakýsi Julbavý Úašinetář z Jesničánek u

Pardubic, který, procháseje se svýmprotivným in
strumentem železniční vozy, obtěžuje cestující.
Víme, že to není žádný potřebný nozák a že mu
takové žebroty není třeba. Kdo má domek a dá
svojí dceři věnem 4000 K, ten dojista nemusí so
sabývati tebrotou. A pak jak k tomu přicházejí
cestující, jimž dostane se toho štěstí poslouehati
skřípavé tony rozladěného kolovrátku ? Ač s maoha

přístojoého sjevu stěžováno, přece marně. Že
lezniční muzikant vede svou dále jako na vzdory
veškerým stížnostem. A my víme již proč. Jakýsi
žid onehdy ve vlak šebrajícího muzikanta proti
všem ostatsím cestujícím velmi horlivě se ujímal
To bylo podezřelé. Zkrátke náš milý flašinetář je
socialista, který nosí demonstrativné radý karatiát
a severozápadní dráha je židovské. OJtud ta shoda
a shovívavost.

Žebreta ma ulicích v Pardubicích.
V Pardabicích ustavena byla před časem chudin

ská rada města Pardubic, aby zamežena bylapo
domní žebrota a snad i pouliční. Právě vydaný
tištěný výkaz o činnosti této dobročinné instituce
podává důkaz, jak blahodárně působila na cestě
k výtčenému účeli. Celkem 123 zbudých dostávalo
každé soboty přiměřenou podpora dostupující u

snaží se obětavě dostati svému dobročinnému úkolu
a zasluhuje všestranné účinné podpory. Přes to
však přece podomní a pouliční žebrota z pardob
ských ulic nevymizelsa a vyskytuje 8e tu dosti
zhusta a často až s dotěrnou drzostí. Jest pravda,
že veškerá taková žebrota v každém případě rázně
se má potírati odmítnotím almužny, přece však
někdy nelze se vyhnoutí, aby člověk nesáhl do
kapsy, chtěje se právě zbaviti té odporné dotěr
nosti. Jest však na policejních stražnících, aby si
takových toulavých individuí bedlivě všimali a
každého takového tuláka přísoě sttbali. Vždyť pla
tíme chudinské radě. .

Nehody a úrazy v Pardubicích. Vno
děli ráno spadl při čerpání vody do lejty z hy
drantu před živnostenskou bankou následkem prud
kého tlaku vodního J. Adámek, městský kočí,
blavou as dláždězí a smrtelně se zranil. Ač ma
poskytnata byla na místě lékařská pomoc av zá
chraném voze dopraven ihned do nemocnice, přece
ubožák odpoledne týž den skonal. — V tutéž
skoro dobu splašili se koně aa náměstí před au
tobosem a vrazili vojí do jakési venkovské Ženy,
kterou poranili vážně na ruce, takže se musela
uchýliti o pomov do nemocnice. — V sobotu před
tím opadl J. Prášil, ošetřovanec opatrovny u 8-.
Jana, přes drát natažený ta kol drnových záhonů
a zlomil ai kliční kost v okamžiku, když vyběhl
8 opatrovny.

Ohromný požár v Pardabicich. Vú
terý po 3. bod. odpol. vypukl ve skladišti olejea
bensinu pardubské rafinerie pošár, který zachvátil
celé sk'adiště se všemi zásobami. Klidnému po
časí lze oo děkovati, že oheň nerozšíři) se také na
okolní badovy a zvláště na budovu, v níž uloženy
jsou veliké sásoby benzinu. Obromné mraky dýmu
vystupující z obně bylo viděti až v Kolíně a
v Hradci Králové.

Koňské jatky v Pardabicích. Koňití
řezníci v Pardubicích mají společné jatky za městem
us cestě ke Kunětické Hoře. Kdo jde kolem v lu
kách po pěšině, ač tato jest hezký kus od jat:k
vzdálena, ucítí tu zápach až k omdlení. Krevz po
ražených koní a jiné odpadky leží ta os volném
vzduchu nezahrabány, nepřikryty a při nynějších
parnecb, podlehajíce rychlému rozkladu, vydavají
onen smrtelný puch a otravují celé okolí. (Což
v koňskýchjatkách není žádný zdravotnickýdohled?

Z rychnovského vikariátu. (Abraha
moviny). Ve atředu dne 29. července slaví své
abrabamoviny vdp. P. Karel Fink, zasl. farář na
Kanštátě u Žamberka, který si velikých zásluh
sískal o opravu faratho chrámu Páně. Za tou pří
čioou zavítá «0 Tuskuls p. farářova veškeré dn
chovenstvo vikariátní, jakož i dachovevstvo vike
riáta králického se svým vikářem vdp. V. Hlavsou
v čele, aby osobně své blahopřání tlamočilo. Též
i kněšstvo ze sousedního pruského Kladska se
dostaví. Ad multos annos!

Projev proti dra Drtinovi s Třebe
ehevie. Oděvní apolečenstvo r Třebecbovicích
problašnje se solidárním se živnost. společenstvy
a korporacemi okolními, které vyslovily nedůvěru
posl. dr. Fr. Drtinovi, který patrně jeví větší
starost o německé tužby nežli o pojištění živnost
níků pro případ stáří. Kojíme se nadějí, že pan
poslanec dr. Drtina vrátí mandát poslanecký do
Savadnímu svému voličstvu. Za Oděrní společen
stvo V. Koleš, J. Mach, předsednictvo.j

Proti dru Drtinoví uvořejnilytéšpradev
pčenskí rade v Necbanicích a živnostaiotvo v Čes.Skalici.

Pokrok ma Noveměstsku. V Šonově
pořádána slavnost napamátku 2óletého trvání ha
sičekého sboru. Přišel známý p. řídící Pilný, aby
pokrok“, zasetý na Opočensku, roatrousil ještě

fros dále. Z Nahořan přišli hasiči též — valnou
většinou pokrokovci. A ti p. Pilnému nadšené
tleskali. Rozumí se, že musiji taky na sobě uká
sati, še jsou vzd čí a jemnější než tihle za
temnělt katoličtí ělci. Vůdyt je přece řeč

p. Piloého ještě více vzdělala. A tak začali mc
derní bratrství dokatovati při návratu domů pád
nými skutky. Někteříse pohádali; křik se zmábal,
ozvala se i nějáká kousává poznámka o nesepla
ceném obědu v Pohoří — a pravice se zvedaly.
Už to šlo. Jeden rozumnější, který chtěl tyble
novohusity klidniti, dostal taky něco na pámátku.
To bypřece ani nebyli potomci s ctitelé Táborů,
kdyby měli rozhodovati spor pouze jasykem. Hu
sítský duch vede k srdnatosti.-— Mnoho se v okolí
mlaví o tom, kdy prý nahořaoští agrárníci začnou
stavěti tu nádhernou kapli, kterou „stavěli“ hor
livě před zemskými volbami. Teď však prý se
nemohou smoci ani oa oprava té staré.

Herbenův orgán ©manifestaci ka
telické v Dobrušee. Kdybybývalorgán„vzor
ného evangelíka“ Herbena, udržovaný při životě
Šidovskými sbonenty, náš katolický sjezd pochvá
lil, do duše bychom se maaili baubiti. V Dobrašce
nekonala se schůze cizokrajných židů (jako při
sjezdu Volné myšlenky v Praze), ale schůze po
ctivých českých katolíků; a proto ovšem „Čas“
by masil radikálné změniti svoji přirozenosta při
jíti o veliký počet židovských abonentů, kdyby vy
alovil pochvalu. Prý (dle „Času“) Horští a My
slivci jdou v parlamentě e Luegrovci, stejně bru
tálními a fanatickými nepřáteli všeho českého, jako
nejhoráí Wulfiáni; na tom prý „klerikálům“ ne
záleží. Předně je naprostá lež, že by Luegrovci
byli „stejně fanatičtí“. Právě katoličtí Némci píší
do „Vateriandu“ některé články ve prospěch na
Šebo národa. Že však Luegrovci v užším slova
smyslu jsou k nám zvláště nyní nespravedliví
přece to bylo důrazné vytčeno v našich listech,-A
jejich protičeskou práci nikdy naši poslanci pod
porovati nebudou, jak zřejmo z otevřených slov a
jeduáaí našich poslanců. Za to však Masaryk,který
při avém „vlastenectví“ nazval katolický český
lid sprostácky černou bandou, zastával se ve Vídní
horlivě židovako-německých akademiků, kteří asají
z „Neue Freue Presze“ největší nenávist vůči našim

proti našim národním požadavkům. Pražští židé
němečtí tadíž dobře rozbodli, kdyá ee prohlásili
pro jeho zvolení. Jestliže dle Masarykovy filosofa
ve věci dobré lze hlasovati i se všaněmcem, pak
snad bude dovoleno i nám hlasovati proti roz
množování židovského velkokapitalismu s Lugrovci.
A teď masarykovský orgán odvažuje Be ještě vo
lati o naší straně: „Není nevlastenečtější strany |“
Aoo, apo, tato strane 80 totiž skládá z jádra na
Šebo národa. Kdyby přijímala ve svůj střed ger
manisující židy a do Českého lidu katolického ko
pala, hned by byla vlastenecká [sraelita, který
článek psal, lká, že při nynější drahoté se naši
poslanci nezmínili o svojí starosti o zvýšení dů
stojnických platů. Počkej, ferino! Kdo tu drahota
hlavně dělá? Jsou to skoro vesměs židovští lich=
váři na burse. O tom je potřebí mnoho a mnoho
mlaviti, semitský humanitáři! Leč „Čas“ musí
kolem židovského lichvaření ubcházeti hodně opa
trně. Nejsme přáteli militarismu. A přáli bychom
8i, aby šidovátí a socialističtí násilníci ustali ve
svých rejdech; pak by hned mohlo býti vojska i
policie méně. Ale nyní přes veliký počet vojska
Ještě není katolík jist svým životem. Prý na prů
vodu moblo být lidí přes 2000. Prolhaný dopiso
vatel, maje Špatné svědomí, dodává hned, že „kle
rikální“ počtáři si napočítají třikrát vío. Inu, ka
tolíci jistě lépe vědí, kolik jich bylo, než nená
vistný pokrokář, který, znaje dobře kayfy a pod
vody svého „Času“, není ani schopen věřiti, že
by mlavili pravdu aspoň lidé jiní, Podotýkáme, že
obrovský dav účastníků šel v těsných čtyřetapech
od měšťanské školy do městského parku. Když už
první řady byly v parku, byly poslední ještě u
kostelu. A to že mohly být jen dva tisíce? Inu,
šidé umějí vůbec šikovně přepočítávat, odčítat a
dělit. Známe to dobře. Na sprosté pomluvy, zleh
Čující paušálně záčastněné katolíky, neodpovidáme.
Pouze dáváme rada, aby si „Čas“ lépe všiml bu
lákání a křikem ochraptělých brdel socialistických.
Má k tomu příležitosti dost každou chvíli. Když
na př. socialisté při své palácové slavnosti dlvubo
v noci bulákali, tu jeden občan, který nemohl
spáti, parodoval jejich „zpěv“. A — sondrazi
místo co by uznali nepřístojnost svoji, hned ra
ději běželi udat věc nenáviděné policii, které ne
mohou přijíti jindy na jméno. Jen ui lžete, jak
vám libo. Ty tisíce lidu katolického vědí nejlépe,
jaký povznášející průběh měla manifestace celá.

Krajinský sfozd organisací strany
katolickčho lidu v Čechách, pořádaný
dne 12. července t. r. v Dobrušce, vydařil se co

nejekvěleji. To musí vyznati nepokrytě přítel |nepřítel. Tolik lidí shromážděnýchk zjevnému
osvědčení sevých společenských zásad Dobroška
dosud ve svém středa nebostila. Při krásném po
časí ojíšděli se do Dobrašky, hojně prapory osdo
bené, účastníci ze všech stran již 0 časných
bodio ranních. Z Kostelecka a Rychnorska, s O
počenska a Novoměstska, z Česko-Skalická, Ná
chodska, Policka, Úpicka, Jaroměřska, Hradecka,
ba i s Vysokomýtska v massách hraali se členové
katol. epolků s prepory a příslušníci katol. orga
nisací, aby manifestovali pro obrození křeaťan
ských sásad v životě národním a státaím. Ne 10
tisío účastafkůoešlo 60 vtea den doDobrašky,
Jimž na avitanonhrála domácí bodba. Otřech čtvrt,



na 10. hod. řadili se -ve veliko průvod ma

hlaroňm uáměstí. Napředdiky 4 generaceobojího pahlaví v národním kroji,za nimi ženy

a p muži. Průvod řízený pořadateli a pořadatelkamiubíral se ve čty -s hlavního náměstí
do chráma Páně čtvrt . Prostorný chrám
sdaleka nestačil, aby pojal všecky účastníky.
Slavnostní kázaní proslovil vadp. Dr. Fr.ntišek
Šulc, kanovník a professor z Hradce Králové, na
thema: „Jděte, aj já posílám Vás jako boránky
mesi vlky“ a přirovnav strastný živet sv. Cyrilla
a Methoděje a dobou uynější, vybídl přítomné,
uby podobně všecko příkoří snášeli trpělivě. Po
tiché měl sy. průvod zase 8e nbíral zpět na ná
městí, kde byl rozchod. — Ve schůzi důvěrníků
hned potom konané učinil zvláště důležitá sdělení
říš. poslanec p. dr. Rudolf Horaký. Odpoledne ve
tři čtvrtě na 2. hod. řadili se účastníci u měšťan
ské školy a odtud v témž pořádku jako ráno
bral se průvod přes náměstí do městského parku,
kdež po 2. hodině zahájen sjezd. — učastníky
přivítal místní děkan vidp. Jos. Domašínský, nato
ustaveno předsednictvo 8 p. Janem Čančarou,
rolaikom z Provoze v Čele „a slovo dáno vsdp.
dra. Šulcovi, který přednesl řeč o programu
strany katolického lidu v Čechách. Na to refero
val říš. poslanec dr. Horský „O své dosavadní čin
nost: poslanecké“, pak říš. poslanec p. Václav
Myslivec „O otázce živnostenské“. Na konec po
děkoval svým věrným voličům přítomný říš. posl.
p. brabě Steroberg z4 důvěru a brdinnou oběta
vost, jiá mu při posledních zemských volbách na
jevo aali. Všichni řečníci přivítání nadšeným vo
láním a potleskem, vyslechnati se živou pozorností
a zájmem, o čemž svědčil Často projevený sou
hlas a frenetický potlesk. Přítomní pp. poslanci
vůbec budili pozornost a okázale pozdravování.
Po skončených fečech p. předseda řečníkům upří
mně jménem účastníků ujezdu poděkoval a když
nikdo k dotazu 8e nehlásil, přečetl pozdravné do
pisy a telegramy A nato za bouřlivého volání
slávy a potlesku sjezd ukončil, Pak koncertovala
mletní hadba, řízená p. Jos. Ničkem až do 8 hod.
večer. Mezi tím odebírali se milí hosté zase ku
svým domovům. Slavnost zakončena věnečkem
mladé generace v sále „u Labntě“, který též
bojně byl navštíven. Slavnostního kásaní a slažeb
Božích súčastnil se též patron kostela J. J. Josef
kníže Colloredo-Mansfeld, kněžna Ivonna a Voj
těch hrabě Sternberg. Okázalá tato obrovská
manifostace bude jistě mocnou vspruhou ku další
plodné čionosti stoupencům hnutí křesťansko-soci
úlního v našem kraji; liknavé povzbudí, trpící
potěší.Pořadatelstvokrajinskéhoajezduv Dobruš
ce vřele děkuje všem bratřím a sestrám za pří
kladnou obětavost a horlivost, již svojí přítom
nosti osvědčili a veřejně ukázali světu, ja« nad
šení jejich pro křesťanské zásady hluboko v daši
jest vkořeněno. Kéž i do bodoucna horlivost ta
mohutní a přejde brzy u všech v platný Čínl
Tomu dej Bůh požehnání a zdar! — Obresní vý
konný výbor. — Místní pořadatelstvo.

Nešní vína.
Nejdůstoj Bisku konsistorium

v HradciKráloré: ověřlo bbé dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše Bv.

Prodávám pak a zasílám v soadkách od 25
litrů výše:
Dalmatská a uherská vína sa 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 hal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné L druh 88 hal,

II. drab 60 hal. za 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpolol,

c. k. sondní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá ter král. kanoaie Praemonatrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úředy v Čechách.

| »Saponite a vůní fialkovou, osvědčený vý
firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci

Král., a nikdy již bezněho přál nebuda,neboť| ušetřímčasu ipeněz a prádlojest prosyceno
| tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové |

E potěšení,

£+

Zanedbaný“taky-pokrokovýpřísný» .

karatel církovních Zleřádů. Tyhle„Hlasy
Pokroku" ovšem cítí velikou povinnost přísně ká
rati „klorikájní slořády“ dle vzoru mistra Hoza,
jehož tolik ctí. Nedávno Četli jsme v mich saty
rické kázaníčko na adresan váženého zdejšího
katechety dp. Krlčery. Na zákledě zhola vymy
šleného klepu farisejský list napsal: Něžným vy
chovatelem je katecheta a páter Kvičera. Jde ve
své „náboženské horlivostí tak daleko, še řídí se
příkladem Krista: „Nechte maličkých přijítl ke
muě“, ale v minulých dnech dal k tomu svůj
vlastaí obhroablý a nekřesťanský dodatek v tom
spůsobu, že totiž bil 13letou dcerušku p. Reina,
žákyní měšťanské (!?) školy svými posvěcenými
klouby do hlavy.“ A dále mlucí podařený8 jísli
vostí o „podařeném vyohovateli“, o „něšných pro
středcích k vštěpování pokory s poslušnosti“ a pod.
Pro svoje úšklebky neměl „pokrokový“ list a.i
času ioformovati se řádně o tom, co vlastně jest
na klepu pravda. A přece ma mohla kterákol:
spolužačka Rainové pověděti, zda se jedná pouze
o slobný klep či o skutečnou pravdu. Ale redakce
polkla vítaný protikatolický pamlsek s velikou
chutí jako mandli a hBnej ae zprávou ven! Pak
věřte tomu, co proti katolíkům uveřejňojí „Hlasy
Pokroku“ 2e vzdálených míst, jestlite i jejich
správa ze Dvora Králové jest prolbaná! Nyní bylo
zjištěno, že ž. čka Rainová, která navštěvuje ni
koli měšťanskou, ale obecnou školu, jednoduše
lhala. — My jeme se ovšem zprávičce té savmáli;
máme o jeden důkaz více, jak protikatolická zášť
hned jest ochotna k o spravedlivým útokům, jak
zahodí všechen rozam. nalezne-li záminku ke ka
satelatví. Leč usmáli jeme 8e také z jiné příčiny.
Poznali jsme nitro fariseů, kteří vystupují na
stoly, aby „dle příkladu Husa“ reformovali spo
lečnost. Kdyby tak Has mezi nimi se ocitl a měl
v rukou karabáč, rocprchla by Be taková družina
reformátorů hned, aniž by čekala, na koho prv
ního zaměří. Ach ty útlocitné, humánní „Hlasy
Pokrokul“ Jako by nevěděly, že jest daleko horší,
jestliže husitský pokrokář týrá docela vlastol řád
nou mapželku, až tatáž 8 ním nemůže vydršet!
Pěkná cesta za Husem! Svobodu af msc velkou
pro sebe, pro choť otroctví! Že ano? Jen tedy
reformujte, páni pokrokáři, dále! Ale nezapomeňte
při příští Husově os:avě podrobné vyložit: kře
Sťanské názory Hasovy o manželství! Ovšem při
výběru řečníka musíte býti hodně opatrní, aby mu
dali sami slušnější pokrokáři domloviti.

Pokroková snášelivost a důslednost
vwHlimsku. Měli jsme tu sokolský slet ve dnech
28. a 29. června. Tu jsme čekali, jak asi vlaste
nečtí řečníci národní vzájemnost utvrdí, Všdyt teď
se jezdí přes hory a doly k jiným národoostem
slovanským žádat za užší, přátelské styky. Myslili
jsme tudíž, že vlastenecká smetana předně bude
dbáti o utužení svornosti a přátelství v národě
samém. Ale kdež pak! Panstvo musí plouti mo
derním proudem, aby nezevšednělo. Bílé vousy
proměniti se musí ve švihácký knír, aby se mohlo
koketovati ve stranami nejmlacšími, ať již tyto
mají rosmary jakékoli. Vavříny Wabrmundovy
jsou závidění hodné. Proto jen vykasat rakávy a
po příkladě husitských vojsk pustit se do práce!
My jeme ty sice staré pražské děti, ale my mi
lajem svět a chceme, aby svět miloval nás. To
heslo vládne i u lidí, kteří by již mobli míti
hodně zkušenosti a rozvahy. — Někdo by myslil,
že Adámkovo Hlinsko stávati se masí stále tvrdší
povností češetví. Ale najednou v posledních letech
rozplodila se tady silné němčina, která má kuráž
stále větší. Až sami rozvážní mladočeši spínali
ruce nad proměnou města Adámkova. A zavinili
to „klerikálová“ ? Extra-vlastenec p. Adámek dobře
ví, že nikoli. Leč jeho ústa vlastenecká rozborlila
se právě proti katolíkům. To jest vlastností všech
zbabělců, kteří jsou ctižádostiví: wrskojí statečně
toho, kdo se dá, kdo to snese, ale před rázným
sokem kloní rozpačitě hlavu. — Tedy několik
dokladů, jak panstvo dovede býti důsledné, jak
uboze přisluhuje k vůli popularité nerozvážbým
křiklounům. — Před slavností pí. Adámková, choť
přísedícího zem. výboru, jako předsedkyně dam
ského spolku „Vlasty“ posílala i po „klerikálech“
žádat o příspěvky na buffet, jejš dámy sokolům
připravily. Žádala-li „Vlasta“ o příspěvky také u
zdejších germanisojících židů, to právě nevíme.
Tolik však jest jisto, že choť pí. Adámkové na
zdejší germauisující židy ani slovem neútočil, zato
však katolíkům hodně vyčinil, užívaje beztaktních
přesdívek dle vzoru socialistických kortesů. —
V neděli odpoledne bylo oftieielní vítání na ná
městí městskou radou, za kterou mluvil purkmistr
dr. Čeněk Ježdík. Tento pán vlastním příkladem uká
sal širokou cestu těm, kteří dle potřeby a vněj
ších okolností chtějí měniti „přesvědčení“ jako
kabát. Přišel do Hlinska jsko staročech, aby mohl
konkurovati mladočechu p. dru. Malínskému. Pak
vozil kněze dp. Doubravského po vesnicích, aby
mu sbáněl praksi, dělal konservativce; potom mar
kýroval mladočecha, protoše lo začalo vynášet;
nu — a teď je pobrokářem a snad docela soc.
demokratem, nejraději vlastně obojím. Do schůsí

a tam socialistům spěchává pochlebovat. Móda to
žádá,- — jak jde kroj, tak se stroj! Tomu
dr. Ježdik dobře rozumí. Schází mu jen ještě atáti
te slomistou. Kdož ví ostatně, co se stane, sž ně

meckých židů vice přibadel Tedy vítal sokoly
zviáštní řečí, dají-hi se ty nesouviné, trhané věťy,
které ze sebo těžce vypravuje, vůbec řečínazvati.

Aby tudíš ukásal aa pobě Iva sapož v jinémsměra, mlavil o „černých příšerách“ a pod. Ale
p. Adámkovi 06 „černé příšery“ velice líbily. PK
vstupu na tribunu tásal se ještě po tichu: „Jak“
že j.te je nazval ?“ Po odpovědi spokojeně potakal
hlavou a spustil stavidla proti „příšerám“. Od pc
sledních řských voleb p. Adámek se zvláštní zá
libou ušívá místo důkazů nadávek. Nemůže zapo-'
menouti starý lev na fiasko, jaké utržil v okresech
při říš. volbách a odtad ten vstek. Mluvil proti
tmě a spátočoictví na ukrese, křičel proti Něm
cům a Římu. (Snad mu ten Řím přivedl do
Hlinska dle všeho germanisující židy) Oslavoval
Lipany. Zkrátka obvyklý mladočeský elixír. Hodně
si zabouřiti, vysypati kopu frazí, ochvátit na chvíli,
aby pak posluchači zrovos tak v skutečné obrodné
práci málo dělali jako dříve. Oba lvové po junác
kých řečech s blaženým úsměvem ai podávali race
a vzájemné aj gratulovali. Ctitel rudého karafiátu
s mladočéchem' — Aby bylo úplně jasno, proč
na nás tu náhlé abratření tak divným dojmem pů
sobilo, stůjš zde poučení s minulosti. Před 3 lety
srasily se při volbách do obec. zastupitelstva
všecky strany až na pokrokáře a socialisty, aby
v I. sbora neprošla kandidátní listina zdejších
tidů a Němců. Dr. Ježdík horečně pracoval v to,
aby našinci bnď volili dle židovaké listiny anebo
aby zůstali doma. Našinci před volbou poznali,
že jsou 1 hlasem v menšině. Aby bylo patrno, že
dr. Ježdík volí se židy a aby to nemohl sapřít,
šli na návrh dra Malínského svorně k volbě, hlá
síce u urny: „Nevolím.“ Dr. Ježdík však přispě
chal s vyjádřením: „Volím.“ A pak ovšem všemi
blasy prošla listina židovsko-německá. Tu se strany
přísed. zem. výboru p. Adámkovi velmi blízké
podnikout útok proti Dru. Ježdíkovi. V hlineckém
sokole byl ve výbor. schůzi jednohlasně ze „So
kola“ vyloučen, jako nepřítel čes. národa, který
obec zaprodává židům a Němcům. Učiněn v té pří
čině dotaz k župě a pak k obci sokolaké du Prahy,
je-li jednání výboru správoé, « z obou míst došla
odpověď: „Auo, je-li tomu tak, ať jest vylončen.“
A ejhle! Vyloučení usnulo. A tomuto člověku po
3 letech zase před volbami tiskne ruku přísed.
zem. výboru o sokolské alavnosti. Nejslušněji si
počínal dr. Pipich; ten — nebýti narážek před
řečníků — snad byl by o katolíky ani nezavadil.
Ale jedoa věc nám v řeči jeho byla divnou; při
předminulém eletu aokol. velebíl dobu Karla IV.
jako zlatý věk národa českého, kdežto tentokrát,
sveden radikál. řečmi a frazemi předřečníků, ve
lebil zase — Lipany. — Obyčejně, chtějí-li pu
krokáři v některých městech hodně odpůrcům vy
Činiti, posvou si na to jiného. U nás všuk cizí
řečník choval se slušně, ale domácí nadávali. —
Přes to všecko nechceme býti tak nespravedlivé
jako uaši nepřátelé, a proto konstatujeme, že
starosta Adámek pracoval i positivně dosti, vy
mohl inoobo. Ovšem za své práce byl také zna
menitě bonorován. Pozoal však, že mladé fanatické
proudy dovedou zlebčit a zhanobit i největší po
sitivaí pracovníky, kteří nemilují Pravou politiku
proti „klerikálům“. A proto na stará k lena, aby
si zachoval popularitu, dává 8e výstředníky vésti,
místo — co by jako člověk zkušený vedl sám.
Rozvážní sokolové (i smýšlení nekatolického) však
posuzovali ty výlevy správuě a rozbodně se vyje
dřovali, že štvaní toho druhu dv takové všena
rodní slavaosti nepatří.

Křesťansko-sociální Jednota v Ji.
číně. V posledních dnech ustavila se v Jičíně
N„Křestansko-sociální jednota“ pro město Jičín a
okolí, jejíž účelem jest: 1. povzbazovati a šíhiti
pábožensko-mravní emýšleul lidu, 2. šířiti vědecké
a živnostenské vzdělání. 3 pěstování národaího
smýšlení. 4. vzájemné pojišťování členů pro případ
úmrti. Členem činoým může býti každý muž neb
žena od 18 let avého věku. Činný člec platí 40h
zápis.ého a 20h měsíčního příspěvku. Zakládajíce
člen složí jednou pro vědy 20 K. Kdo 80 chci
státi členem, nechť písemně neb ústně se přiblás
u některého člena výboru. O přijetí členů rosho:
duje výbor. Mesi práva členů mimo jiné náleží
I Vzájemné pojišťování se členů pro případ úmrtí:
Členem pojišťovacího adružení se může státi kašdý
člen neb členka v stáří do 65 roků, pokud výši
tohoto stáří výbor nezměhí. Základní příspěvek při
vatoupení k sdružení pojišťovacímu jest 6 korun.
Zemfe-li některý člen vzájemně pojišťovacího sdru
žení, zaplatí všichni členové tohoto sdružení po 2
K pozůstalým zemřelého člena. Základní příspěvek
i příspěvky úmrtoí platí se složními lístky poštovní
spořitelny. IT. Chudým členům jednoty, kteří nejsou
členy vzájemně pojišťovacího adružení, má výbor
právo v případů onemocnění poakytnouti podporu
a při úmrtí poskytnouti posástalým příspěvek na
pobřeb dle stava pokladny.

Z Nové Paky. (Odpověďdopitovateli
s Újesda Komb.) Dlouho to trvalo, celého čtert
roku, neš 6e snámý dopisovatel, takto předseda
oovopacké Budče, vspamatoval a vzchopil k nějaké
odpovědi, již uveřejnil v Nových Hoř. Novinách.
Počíná sí jako nezvedený chlapec, který, kdyš ne
může nic jiného, aspoň vyplásne jasylt. Že p, říd.
Janků nedovede ve své blarě srovnat, es by
kněžstvo obstarávalo slašby Boží v kapli stavské
sdarma, milerádi uznáváme. Duchovefstro nor0»



ale p.
Zahrát si v kostele na

tel- těžká práce
dosjává sa to v kapličce 20 K ročně (Jkrát za
rok o službách B.), ale to všecko je málo; kdyby

to bylo apod 40 K ročně, pakby se tam chodilo.A to lidé se ještě opovažují šivát lid proti
kněžstvu, aby jim ne štólu. Eněx má dvakrát
více stadií než učitel, ale učitel musí mít dvakrát

vice příjmů než kněs. Proto také alídí moosí po

kaklém kaldši, jierého M knězi stano — bezyoy, aby plnili předpis, že mábýt zachována
He mezi duchovenstvema nčiteletvem — Opět

66 p. dopisovatel vrací k tvrzení, že duch. správa
béře něco za služby B. v kapli stavské. Teď už
slevoje — dříve rostrušovali po obci, še béře
400 zl., teď už prý jen 18 K a pakprý co od
toho oubislavickéhop. faráře. Já vám povím něco,
p. dopisovateli: Slibujeme vám, že od dnešního
dne všecko, co novopscká fara z těch alužeb B.
má, bade věnováno na chudé v Újezdě Kumb. Pak
doufám, že se přičinite a ve savé alídivosti tém
chužým spoluobčanům dopomůžete, ne-lí ke 400 zl.

aspoň k 18 K ročně. — Také stále obříváte pí
spičku © denunčiaci klerikájní: že prý sbáněli proti
vám ti klerikálové nějaké pod isy, a to nemá být,
to je proti volnosti učitele. Protizákonnéjednat,
dětem ve škole gapisy katolické tupit, podpisy
proti kněžím ubírat, to je dovoleno, ale když se
vám (o zcela novinně oplatí to ož je denunciace.
Zapomíváte, p. uč. Janků, že Vy jste d.vno před
tím žaloba proti duch. správě psal, ji po obci po
depisovat nechal « k okr. výboru poslal, jakoby
se.u o.táře nesprávně modlili, atd. — a to není
denunciace. že? Zdá se, še jste jako ten, který
na jiného křičí: chyčte ho, aby sám od sebe od
vrátil pozornost. — Také pravite: Co je hříobem:
sastaviti boboslužby nebo nejesditi pro pátera?
Na to je tuze lehká odpověď: kdybyste byli slušně
požádali, aby se

možná, že by se vám bylo vyhovělo; ale to jste
chtěli potrestat faru za organ. schůzi, a
mněli jate, že je to pouze obětí od duch. správy,
še do kaple stavské jezdí. Vy byste mohli říci, že
máme jezdit do kapličky každou neděli a také
bychom vašemu diktátu pod trestem hříchu mu
seli vyhovětí? Nikdo zajisté nemusí být skrácep
ve složbácb B., na měž může jíti do Nové Paky.
Když se ruší jedna podmínka, totiž dodávat po
Vozy, 8ama sebou odpadá také povinnost, jesditi
na služby B. Až budou čio p. starosty Herbrycha
soudit jeho potomci, kteří budou mít snad lepší
rozhled než on, sotva mu jej pochválí. — Vy F
káte, že příčinou nynějších štvanic je organisační
schůze, kterou tam loni před říš. volbami konal
vip. Salfický, a že k ní Bebyli všichni občané po
sváni. Jak dopadají v Ujezdě Kumb. schůze ve
řejné, ukáza.o 56 nejlépe při schůzi p. dra Šulce,
kde tento pán i všickni katolíci záslabou p. uč,
Janků byli tak potupeni. Om na ni gvolal sucia

listy a anarchisty z celého okresa. Čistý to vycho
Yate! katolické mládeže. Co vám uškodila ta naše
tehdejší orgen. sobůze? Starejte 6e o svou stranu
8 nás nechte na pokoji, Když může každá strana
Organisovati, agrární, pokrokářská i socialistická
a schůze v Újezdě K. pořádati, proč bychom to
nemohli činiti i my? A jestliže si myslíte, še tato
obec je nějaký revír, kam nikdo jiný nesmí, kdo
není cejchován jako socialista anebo pokrokář,
tedy si nechte udělat ohradu anebo si tam po
stavte nějakého otrašáka, před kterým by každý
uš napřed utekl. Aspoň budete proti těm drahým
stranám, které ještě poněknd na náboženstvídrží,
zcela pojištěni a bespeční a budete si moci
v Újesdě dělat, co badete chtit. Především však
bychom odporačovali Pp. učitelům přece jen to
vyšší vzdělání, aby jednali všdy dle poctivosti a
pravdy i proti svým odpůrcům.

Ze Stupárevie. V neděli dne 19. čer
vence odpoledne pořádala strana agrární veřejnou
schůzi ve Stupárovicích; schůze té zúčastoila 80
strana naše ne svým důvěrolkem p. Satoriem ze

Sirakovic V počtu takovém, še měla velkou vět
Šinu. Řečník s;rany agrární p. Bad. Beran, rolník

z jaa promlavi jiš prarobním a invalidnímpojištění,o zemsképojišťovně a o bě o
pisace venkovskéholidu. Sehůseta jakož ijé

podobné, aby tennenáviděný

nrhg se zlákati sebeposuzují stranu agrární a
ale dle skutků. Za stranukatolických

lepšími slovy, neboť
dle slov,

a vdp. cěkan Torek

uchů, jenom
„ kdo se v srdci svém eltí ještě

Z Ronova n Čáslavě. Našestranakato
hách ala dne 12. července

b. r. veřejaou schůzi v hostinci p. Josefa Vávry.
kem byl říšský poslanec p. JUDr. Josef

Myslivec. Řeč jeho uchvátila všechny přítomné,
Pao řečník líší za napjaté pozorností naprostou
Depravdu stran různých, jmenovitě sociálních de
mokratů a sgrárníků, any straně katolickévytýkají,
še prý jest málo národní a a velkém vlekušlechty.
Poukazoje na to, kdo podporuje penězi jednak80
ciální demokraty, jednak agrárníky. Kdo jest to,
kdo dal peníze na palác, který koupil v Prase
národ proletářů? Jest to ona rasa společnosti
lidské, rozprášená po celém světě, o níž snad
žádoý člověk, maje zdravý Tosum, neřekne, že
by kdy národu českému upřímně byla něco do
brého přála, zejména v příčině národnostníl Kdo
to byl, kdo dal agrárníkům na volby 160.000 K?
To byla právě šlechta, která vlastně stranuagrární
saložila a vybudovala (Schwarcenberg) Nenítedy
strana agrární lidová (tou jest jen strana kato
lická), nýbrž stranou šlechticů a selských zemanů,
kteří si v čas voleb na provolání svá ku okla

mávání voličů dávají tiskgonti „rolník“. Jesttedy
strana sociálně demokratická udržována židy a
Strana agrární šlechtou. A co více| Strava ži
dovaká jest již u nás tak mocná, še velká část
tak zvané české šlechty leží v moci jeji, ježto
una šlechtě poskytuje úvěr. Zidé jsou to, kteří si

vzali za úkol ovládnouti celý svět. Jen jediné
křesťanství jim stojí dosud v cestě. Jim zdálo ge,
že v affaiře Wahrmaudově nastal čas, kdy se jim
již bude možno chopiti nadvlády světa. Oni ve

své provokaci čekají, zda lid odpoví. Lid (katolíci)
neodpověděl a tu soudí, že rána katolické církvi
jimi zasozevá jest jiš bluboká a že jiš jest pro
DĚ vše připraveno, aby mohli z katolíků nadělati
svých otroků. Json to především nobsledové univ.
p. profesora Masaryka, který pomátl celou českou
veřejnost, takže dobře jeden inspektor školní
(soad v Pardabicích), maje promluva k pp. učite
lům, jim řekl: „Pánové, vy jste tiskem nevěry
otráveni“, a který jest vyrabitelem nepravdivých
frazí a obhajoval Hilsnera, kteří jako »Vaškové“
z „Prodané nevěsty“ chodí po naší vlasti v med

vědí kůži a hlásají falešné nauky volné školy,
volného manželství a volné myšlenky, volajíce:
my nevíme, co to vlastně jest a jaké budou v bu
doucnosti důs'edky, my jsme jako „vašek“. Ma
saryk, který tak borlivě poaluhuje židům, hlasoval,
aby byla zřízenav Praze německá vyšší umělecká
akademie. Ejhle! A pak tací lidé přijdou na ven

kov ná universitní extense a budou balamatitlid,
že „klerikálové“ jsou málo vlastenešti ; a běda
našinci, kdyby se ozval! Hned mu bude spíláno
a případně i holemi naň útok bude činěn. Řečník
táže 8e, kdo to byl, kdo volal po volném man

želství? Jedna vídeňská komora, ze dvou třetin
židovská © baronem Hockem, židem, v čele| Kdo
chce volnou t. j. beznáboženskou školu? Židé!
Židé chtějí u nás vyvolati za každou cenu kul
tarní boj, aby z něbo těžili pro sebe co nejvíce.
A tyto spaby sledují jak sociální demokraté, tak
také agrárníci (tito ovšem jen někteří). Netedy
křesťanství, ne církev katoliská, ale nám Iorael jest
neštěstím našeho národa českého, jejž vyssává ná
božensky, kulturně i hospodářsky. Denněpřichází
v Čechách v zemí tak úrodné průměrně 8 bospodář.
usedlostí na buben a kupujícími jsou židé a Némci.
Dotýká se p. poslanec také chyb, které byly spá
chány v politice naší v letech sedmdesátých, kdy
byly vydávány základní říšské zákony hlavně z r.

1867 atd. a velmi případně připomíná vinutěch,
jimš právem náleží a které nazývá strášci na
Sionu! My potomci slavných mužů pykáme dnes
mnoho, ač zbytečně! Nepřítel přišel a strážcové
spali a om nasel koukole. Ale ještě snad není
posdé. Vzchopme ne všichni v jeden mohutný šik
proti společnému zavilému nepříteliI Přednáška,
trvající půltřetí hodiny, odbývaná ua zahradě,
ano bylo nesnesitelné vedro, které účasrnilo 86
před 400 posluchačů mužů i žen, přerušována
každou chvíli obrovským potleskem. Po doslova
místního faráře dp. Frant. Kašťáka provoláno na
poděkování p. řečníku břímavé „Na sdar“ a „Sláva !*

Kultarní drobnosti z Úpicka. Unás
máme „národní“ reformaci, o které právěpatento
vaní vlastenci pro samou úzkost ze „šáplavy kle
rikalismu“ pranic nemluví. Posledně tady byl
s Pruska or, který přehlížel věrné atádce „re

formovan . Neuměl česky, proto mmaili jiní
jeho řeč přejšádati.Icu, vlasteneetví proti „kleri
kelismu“ na postapn!“ — Iergelští bratří Boz
baumové koapily dva dom Kdyš přišli k nám,
neměli nic. Teď mají několik domů a továrnu.

gpoenoh kteří ústy horlítolik pro národohospou svépomoc, místo coby národní tek
rozmnožovalí, dále ne cvičí v dezmvání oaželak

jest ověsta nejpohodlnějšíčeským katolíkům, To

„hárodní práve.“ — Pořádalí jeme sde dvěschůse.
„Na Závodí“ přednášel.14. června hr. Šteroberg ©

promlavil v Ma
Božíh o účlé

sa cesty. ZámeckýPEN po ní ron!n

Satele, aby iř o jřerdách naší víry poučili. Pi

r

cem tolik

také zde nechají dosti peněz, přece všádném ho

stinci nevidíme katolického opi Patrno, jacíjsme beránci, Leč notao jest, a y katoličtí pout
nici všude katolické listy žádali, —- Oslava Ha
sova v Úpici, pořádaná dne 6. t. m. soc. demo
kraty, dopadla velice uboze. Nesešlo se na tábor
ani 100 osob; a ještě to byli většinou lidé z okolí.
Dělníci mají planých táborů zkrátka dost, chtějí
viděti skutky, ale socialisté zase odbývají všecku
práci -- jazykem. A pak se každý uvědomělejší
Člověk divil, jak socialisté mohou oslavovati toho
Hama, který náboženství kladl nad všecky lidské
ideály a který doporučoval, aby lidé liknaví byli
mocí puseni k av. přijímání. Socialisté ovšem si
Husa dovedou dle vlastní potřeby přebarvit blavně
k vůli tomu, aby mohli drážditi proti katoliotvu.
— Péčí vldp. Dvořáka obnoven krásně hlavní
oltář v kostele av, Jakuba.

Z Chotěbořska. Dne 10. července byla
v Puklicích schůze venkovské mládeže, na níž

promluvil p. farář Vlček. Účastenství bylo hojné
Jak mužského, tak ženského dorostu. Uzaána nutná
potřeba, organisovat venkorskou mládež, aby ce
směrem ušlechtilým vzdělávala a připravovala pro
budoucí životní povolání. Řečník rozhovořil se o
nepřátalích katolického lidu, poukázal na jednotlivé
body útoků protináboženských, vyvracel je a do
vodil, jak mnoho jest nevědomosti právě u těch,
ktaří svůj vědecký praporeček smělo všade vystr
kují. Dovodil také slepotu těch politických stran,
které na zhoubu lidových zájmův a společenského
pořádku nevěrecké proudy podporují a rozličným
štváčům drží palec. Po schůzi vedena čilá debata,
již mládež čile se účastnila, projevujíc násory,
s nichž bylo pozorovat, jak jim jde o opravdový
zájem věci. Na konec zvolení důvěrníci.

Zásady ústřední jodmety českých
hospodářskýchs ločonston ro Ka
České v Praze. se nám s Opočenska:
V posledním č. Věštníku, přílohy Zemědělských
listů, orgánu to stř. jednoty, najdeme článeček
pěkného obsahu, ve kterém výše zmíněné ústředí
mateřsky napomíná a přímo vyzývá jednotlivá
společenstva k ní přidrožená, aby ze svých hro
mad a jednání vylučovala jakékoli politické anaby
a aby v obcích Raiffoissenových pěstovány byly
občanskéctnosti, pravda a poctivost. Pravíse tam
doslovně: „Sobectví a politická stranickost bad
tež ponechány jiným spolkům, naše společenstva
mají jiné úkoly: mravněi hmotně povznášetičlen
stvo“ atd — Ku konci pak: „Křesťanská láska
k bližnímu jest podkladem našich společenstev a
tato křesťanská láska vyžaduje také, aby pěstěn
byl smysl pro pořádek, poctivost a pravda“ —
Ano tak jest a tak by mělo být. Ale kde zůstala
důslednost ústředníjednoty samé? Proč při letošní
své valné hromadě nedržela se pravidel a
které společenstvům hlásá, a jak mohou tato bráti
si příklad, když sama ústř. jednota zásad hlása
ných se nedrží? Proč na příklad, když zasto.
pená strana katol. lidu ústy p. poslanceProkopa
slušně žádala, jsouc v značné menšině, aby ústř.
Jednota do kandidátní listiny pojala za členy před
stavenstva neb dozorčí rady také osoby ztéto
strany, byl p. Prokop přímo ukřičen azesměšněn?
Kde jest ta hlásaná křesťanská láska, poctivost a
pravda? Máme za to, že poslanec p. Črokop, jsa
delegátem vyslaným do valné bromady ústř. jed.,
má rozbodaě právo dávati návrbya činitidotasy
tak, jsko posl. p. Švehla. Ano, obsah zmíněného
člávku jest kráscý, ale skutků tu nemáme01 stř.
Jednoty žádoých. Jest si jen přáti, aby dle sásad blá
saných se skutečně také jednalo,coš bade jednotějen
k prospěchu a k prospěchu klidnému a spolkovéma
životu společenstev přidružených. Jestliže ústřední
jednota bude jednati tak skutečně jak sama jiným
hlásá, zajisté že nebude jí třeba báti se nedůvěry
třeba někdy bezpodstatné a nebude ji třeba vy
vraceti věci v růsných časopisech často vláčené a

stane se tak opravdovou matkou všech upřímných
dítek v ní soustředěných. Jest všeobecně zaámo,
že tato veliké orgapisace jest uznávána boz roz
dílu stran politických a soustřeďuje v soběčleny
bez rozdílu aeýšlení a proto jest naprosto nutno,
aby ústřední jedaota respektovala snahy a přání
členů těch bez všelikých ohledů politických a ne
nechávala se unášeti proudem strany jedné na
úkor strany drahé, Tak také uplatní svojé hlásané
zásady, kterým při řádném plnění budit čest|

Na spolkový praporkatel. národní
jednotě v NovémBydžově Hepěli20 K
vadp. Josef Šrámek, b. oos rada. ho vldp. dr.
Josef Kašpar, gyma. prof.. sl. Marie Věchtová, ne
jmenovaný čten, Vincenc Šetina, kaplan, nojmeno
vamá členka. © K p. Ant. Boudyš, 6 K činí obírka
při schůzi „u Aadála“. 5 K pí. Fr. Kobrčová, pl

i jřmanová, p. El Janeček.46, ,



M. Pospíšilová. 1 K vdp. Al. Novák, farář Dobře
nice, pí. M. Vacková, pí. Kateř. Štěpánková, pí.
Malečková, pí. M. Škopová, pí. Beldová, p. V. Pe
čený, pi. M. Vacková, p. J. Zíka, p. Matěj Vízek,

pí. M. Turková, p. J. Zelinka, s), Adela Svato
ňová, sl. J. Štípková, p. Fr. Medlín, pl. A. Erbe
nová, pí. A. Parmunová, pí. A. Fricová, pí. A.
Balcarová, pí. A. Haasová, sl. A. Haliřová,al. M.
Sulkovská, pí. A. Němcová. (Pokrač.) Za laskavé
milodary volá výbor „Zaplat Pán Bůhl“

všech odborů, řečí a literatur, hudebniny
pro všechny nástroje, veškeré časopisy

stále na skladě,

B. E. Tolman,
východočeské knihkupectví,
antikvariát a závod hudební

Hradeo Králové. .
Telefon č. 17. Založeno r. 1863.

Obrovské sklady umožňují vyřízení každé
zakázky týž den.

Přísež, malee obora knihkupec. při kraj. soudu.UNI
Různé zprávy.

"Slovanský sjezd v Praze. Tentokrát
upíná celá Evropa zraky své ke stověžatéPraze,
která právě vo středu svém hostí zástupce všech
národů slovanských. Kromě Slováků a Srbů uber
ských a Poláků poznaňských, kteří tento přípravný
Bjezd. slovanský neobeslali « obavy, aby nebyli
svou vládou stíbáni, přispěchali do Prahy mu
žové vášní z celého světa slovanského, aby tu
položili základy k utužení a bájení společných
zájmů kultarních s hospodářakých. Na mlatě oče
kávaných 60 delegátů přišlo jich přes 80. Hosty
vítela Praha již v sobota a v neděli, slavnostního
však uvítání dostalo se jim v pondělí na radnici
Staroměstské. Účastníky uvítal především posl.
dr. Kramář a to ve všech slovanských řečích. Vzá
jemnost a bratrství slovanské krásně aračilo 86 v
proslova Kramářově, který postavil sjezd pod
ochranu dobrého Boha lásky, míru a bratretví,
jistě přání ze srdce všech. My světu neseme mír
a lásko, my nechceme káceti trůny, rozbíjeti říše
a státy; ne, my chceme jen cítiti s jedním veli
kým celkem, sbychom rozděleni, zaesvornění, nc
klesali jeden po drahém pod nátiskem přemocně
organisované expanse kulturní a hospodařeké, Před
seda ruské delegace Krasovský vítá Prahu jako
vůdčí hvězdu ukazující cestu, po které. musí jíti
i Rusové. Ruský poslanec Maklakov, předseda pol
ského kola v ruské dumě Dmowski za Červenou
Ras dr. Dodykievieč, srbský delegát Geršič, bul
harský Bobčev, chorvatský Tresič-Pavičič, alovin
ský dr. Hribar, ti všichni prohlašovali, že nepřišli na
sjezd, aby si navzájem lichotili a zpívali chvalo
zpěvy v duchu slovanském, ale že přišli sem za
ellem reálním, aby uskutečnili velikon myšlenku
slovanské vzájemnosti a solidarity. Dojemné pů
Bobila slova Slovince dr. Hribara, který si přeje,
ab ukončení porad mohl zvolati: „Bože můj,

děkají Ti, že mi bylo dáno viděti budoucnost Slo
vapetva a viděti spásu Slovanstva“, a pak mohl

klidně semříti, — V drahé pracovní schůzi na
Staroměstské radnici jednáno o prvním čísle pro

mu sjezdo, totiž o všeslovanské výstavě v
Koskvě. Návrh o uspořádání výstavy všeslovanské

blasně. Na program jest ještě 7 pojednání, o nichž
má sjezd rozhodnoati. Blovanským hostům dostává
se četných posvání od Českých měsť, aby zavítali
do jejich středa.

Kdo půjčil sociálním demokratům
ma spolkový dům? Nedávno oslavovalisoci
úlní demokraté otevření svébo pražského paláce,
sa nějž dali přes milion korun. Dům čp. 1088
kupní smloavou datovanou v Praze 31. října 1907
a ve Vídni 2. listopadu 1907 přešel od dosavad
ních m jitelů: Christ Můrzinger Cabos a Samoel
Possel; majitelů realit ve Vídni,v msjetek „Tisko
vého a stavebního družstva dělnického v Prase,

, spol. a ručením obmeseným.“ Smlouva na
psána je výhradně německy a uzavřela ji korpo
race, v níž zasedají následující fankclonáři: Btei
ner Josef, předseda, Granci Karel, místopředneda,

<
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dr. Houser Václav, pokladaík, Jáchym Havlena,
účetní a členové: Srba Ant., red., Buriánek Ant.,
lakýrník, Jobanis Vaclav, Němec Antonín a dr.
Fr. Noakup. .řšští poslanci. Dům koupen za
obnos 1,071.392 K, ač nabízen byl sgenty před
tím daleko levněji, Sociální demokraté na tato
sumu dali nepatrný obnos 95.000 K (9 procent).
Ostatní je zatím na bypotekách a sice jsou věři
teli: 1. Německo-židovská „Wiener Vereicherupgs
gosellschuft“ 8 obnosem 740.000 K. 2. Prager
Filiale der Wiener Lánderbank 8 obnosem 26 000 K.
Zbytek 211.392 měli na domě němečtí žicé Ch
Můrriner, Cabos a Samuel Possel ve Vídni. Pře
jala jej však 23. VI. o 8 pod č. 7369 „První
česká všeobecná akciová Společnost pro pojišťo
vání na život v Praze.“

Ptáci n:nobají hrách močenýv česne
kové vodě. Několik straků se roztluče, vodou roz

močí a v roztoku zrní se navlbčí před setím. Ho
labi se pak brachu ani nedotknou.

„| Bubiteli ryb jsou žáby, zejména pulci.
Živí se blavoě jikrami a potěrem. Několik skokanů

pstraby nevyjímaje. Doporučuje se tudiž hubiti
žáby z jara tím, že se žabí potěr z vody na břeh
vytáhne. Tím se žáby zničí a pozvolna úplně vy
hubí tam, kde jsou rybářství nebezpečné.

Domácí houbu dlužno hubiti v létě za
suchého počasí a parna. Podlaha a váechao dřevo
nejbližšího okolí se vytrhá a spálí. Násyp do
hlouky nejméně 30 cm ge vykope a odreze, načež

Pokud možno dvéře a okna stále zůstanou otce
vřens. Pak se násyp obnoví Nejlépe osvědčuje se
dobře vypraný a vyschlý štěrk křemenitý. Dak se
podložky i prkna zcela vyachlá důkladně napustí
antinoninem. Prkna podlahy nové nesmějí do zdiv=
zasahovat, nýbrž kolem třeba nechati průduch
prázdný, kterýž se zakryje trochu lištvon, otvory
opatřenou, aby vaduch mohl volně proudit. Kde
třeba, hotoví ae pod dřevo dlažba betonová, řádně
sblazená, z 2 dílů cementu portlantského a 1 dílu
ostrého písku sestrojená, aby víhko spodní ne
moblo pronikat. Také zdivo Be obmítne cementem
do výše prken. Na betonovou dlažbu nasype 8e
vysušený křemen praný a zdivo dehtovou omítkou
chrání se před vlhkem, kteréž honbě dřevomorce
umožňuje život.

Cibule mevzrůstá, když sazoničky,jak
mile nať žloutne, vybereme, na výsluní dobřevy
sušíme a na vzdašném místě v pytlích z látky
řídké volně ve vzduchu zarěsíme. Příliá velké ci
bulky k sázení neberme.

Důtklivé ©připomenutí. I. pololetí
uplynulo, ale dosud značná část našich odběra
telů nevyrovnala nedoplatků a předplatného. 24
čínáme proto psáti upomínky, žádajíce, «by nám
bylu další nemilá práce ušetřena včasným zaprá
vením příslnšného obnosu. Oznamujeme, že tvrdo
šíjným dlužníkům sasílání listu zastavíme a n.=
doplatky rozhodným způsobem budeme vymáhati.
Též prosíme, aby byly co nejdříve zapraveny po
platky za „Časové Úvaby“ a podržené kniby
z „Knihovny Obnovy“. Pořádek nutno zjednati,
ježto sami všecko musím< platiti ihned. — Admi
nistrace.

Dikůvzdání.
Ye vděčné vzpomínce vzdávají nížepcdepraní

účastníci pouti na Sv. Horu velect. pp. pořadatelům,
svláště pak veledůstojnéma p. J. Ssidlovi, děkanu
£ Černilova a p. Mušíkovi, sekretáři z Hradce Krá
lové, za jich obětavé řízení, doprovodi vysvětlení
jak na Sv. Hoře tak ve výstavě, též i histor. pamá
tek král. matičky Praby avé nojnpřímnější a nej

ordečnějšídíky. ť ti
kollatury Dobružské.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Fotografie
snejlepší!l:

Zvětšování podoblzen v krásném
platinovém způsobu v provedení

nejnmělejším

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

w Hradoi Králové.

Svatební skupiny.
(Pre tyto zvlášť snížené oony).=
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praktikaníy
přijme ihned

medic. drogerie,
materiální a lahůdkářský závod

Louis Kourek, Dobruška.
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vzhledu a trvaali
Nepřekonaehnén z era

vyráběné

Vzorky. "U MJ- Zástupcihledání.

Josef Thoř, Hradec Králové,
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Kulturní hlídka,
Přeširoká jest cesta pokroku a těžko

vyskoumati hiubokosti moudrosti její, Ma
saryk napsal roku 1898 v „Otásce sociální“ (str.
649—651): „Jsem proti revolucionářetví. Proto, že
věřím ve vývoj a pokrok. Revoluce je šosáctví,
Revoluce je aristokratickým sportem, je sázka do
loterie . . . Revolucionář protiví se vývoji a po
kroku, protiví se pravéosvětě. Revolucionář jest
pravý utopiste. Revoluceje hrubým politickým
primitivismem. A rozumí se: mluvíme 0 revoluci
vůbec, nejen o politické, branné. Stejná ethická
(mravní) pravidla platí také pro revoluci hvspo
dářekou (stávky), pro revoluci literární — pro re
voluci každou.“ — Tak pončoval filosof dychtivě
čtenářstvo r. 1898. Ale když revolucionáři ruští
napáchali spoustu hříchů do nebe volajících, když
židovští fanatikové v Rusku dokázali svými ban
ditekými činy, že v nich vůbec lidský cit usnul,
prohlásil Masaryk, že jen darebáci mohou býti
proti ruským revolacionářům, Vždyť se jednalo o
židy! A tu jest potřebí konkrétní logiku trochu
hodně zahnout, jako to učinili bratranci Voverkové
s pluhem, aby se dalo lépe orati. K tomu v Olc
mouci nedávno týž Masaryk nazval katolíky čer
nou bandou a pochleboval živlům, které mají re
voluční násilnické nápady. Vždyťta „černá banda“
byla zuřivě napadána a krvavena obdivovateli
Masaryka v Brně. Dále ten, který byl r. 1898 i
proti revoluci hos ské, lísá se horlivě do
přísně oeocialistů, kteřív Praze vytloukali při
stávce ckna, znásilňovali lid pracející, krravili ty,
kteří s nimi nešli. A zvlášť markantně projevilo

Be uplatnění Nesnrgko konkrétní logiky přistávce studentské. Ten, kterýbyl r. 1898 i proti

revoluci literární, vEbhel stadeatatvo ko stávce.Nejborlivějšími stávkaři ovšem byli ti akadem:
kové, kteří svojí nedbalostí stejně ztratili semestr
(půlrok). Tito závidějíce jiným akademikům po
krok, nutili je, aby přestali přednášky poslouchati.
Potřebovali tedy velicí „zastauci hluboké vědy“
stávky hlavně pro sebe, aby před tatíky mohli
vymluviti svoji nedbalost „jarým zájmem pro vzne
Šenou ideu.“ A tak stál Masaryk na straně těch,
kterým ve skutečnosti věda byla předmětem mrau
tým, málo vítaným.

A tak lehce lze seznati, jak „veliký filosof“
sasahuje svými theoriemi — do prakse životní.
Ovšem jest u něho plno jiných nedůsledností,
které nechtějí pozorovati právě patentovaní volní
myslitelé. Zato však člověk opravdu svobodně
amýšlející spráskne ruce nad takovou demagogií.

Jsem protí revolucionářství. Revoluce

je Šosáctví. Tak se vyjádřil Masaryk před 10ety. Akademikové rovolacionářští, kteří nalezli
v Masarykovi nejoddanějšího saatance (tedy také
bosáka ?), vážili ni tolik „posvátné půdy akade
mické“, že ve Štyr. Hradci nechtěli pustiti do u
niversity ani selské bosty, kteří přišli na promoci
svého politického předáka. Ve Vídni sato začulí

dobývatiV on stejně smýšlející kollegové parlament. tyk Be nijak nerozčilil nad drzostí
židovských hochů, kteří tak prapodivně rozuměli
svobodě poslanců, útočéte na „posvátnou půda“
parlamentní. Zato však odhodlal ae zastati se
rázně těchto učedníků „Neue Freie Presse“ proti
ostrému slovu Sternbergova. Svolal poslance, kteří
jsou aniversitními profesgery. Bylí to: Mahler
(žid), Bachman (žid), Redlich (žid), Velich (agrár
ník), Dniestrzanski (žid), Hráský, Drtina, Čelakor
ský, Kolessa (žid). Ti se usnoeli s Masarykem
bájiti uraženou židovskou mládež. Požádali před
tedu dra Weisskircbnera, aby tpolupůsobil k usta
vení kárného výboru kvůli pokáráníhr. Stera

pere: (Tak se staral Masaryk o české zájmy | ?)Dr. Weisakirchnernamítl, že nebyli nrašeni poslanci
sami. Leč židovská vynalezavost bued věděla od
pověď. Poslanci řekli totiž, še se cítí uraženými
jednak proto, že sami byli studenty (!), že působí

aaa kých školácha že jsou členy studentských8

Tedy masarykovská agitace ve prospěchstu
dentů, kteří házeli ns alužebaictvo VAtRěkame,
mím a kteří do aněmovny Be dobývali, byla velice
konževnatá. Masaryk se tedy exponoval pro —ži
dovaké y. Zato však v Olomouci, kde nazval

katolické J sprostě černou bandou, nepři
mínal, že také před svým přestupem kté „bandě“
pálejel, že jest členem spolků, jež mají sa členy
také katolíky a že vyučaje na vysoké škole, kde

ud í o nakimní AYladlemecky:roshodně ney o U, « noo mě
„mecké uličnické židy horlivě KaolávE© českém
lidu spílá. Atak ještě jednou: Jsem proti rerolu
clonářství. (Ale u židů jest revoluce pokrokem,
že ano?!)

- Kdo tak nadšeně hájil vyšší, volnou
věda? Na vídešské právnické fakolté přihlásilo
se 30 akademiků ke státní skonšce; s nich 16

"projevili ukratnýstrach před vědou, nálešelí k Wahr
. niáskáhta, 1.Atihle lidépobodi

ným 1 lenošení a obrožováním ži

vota jiných lidi ebtěli bájiti pokrok! Tac světlo

noši vedy volali alávu Masarykovi a „bojovali za

Jak se ztlouká pokroková sebeobrana.
Jakmile některý realista dopastí se křiklavé chyby,

večekej, že chybu uzná a ji odčiníl Nopake:konkrétní logika se ohne jako rákoska, hodí Be
do veřejnosti nově vymyšlená sofismata; kabát

„Dejmodernějšífiloavfie“8e poho, jinde sasuse zvětší přidáním kusů záplat, jen aby dobře na
tělo masarykovského myslitele padl. Na př. dle
správy protikatolického „Pozora“ při hájení svého
hiasování Masaryk se vyjádřil: „Připouštím, že
jest nemilo hlasovati s Wolfem; ale aby český ná
rod bojoval s Wolfem, to jest opravdu směšné.“
No — tohle už je věru vyvrcholení! Tak mluví
„řeální“ politik. I nejhorší všeněme: znamená v

lamentě reální moc, s kterou musí počítati
katdý poslanec, má-li pět pohromadě. Jsou posí
láni čeští poslanci do Vídně, aby 8e použe v po
výšené póze fanatickým záchvatům všeněmců u
emívali? Nemají-li tam proti nim naši lidé bojo
vati, ať zůstanou jednoduše doma. Nestrhl za sebou
Wolf většinu parlamentních blasů? Ale — dle
Masaryka — bojovati proti Wolfovi jest směšné;
hlasovati s takovou catilinárakou existencí, to už
Jest v pořádku, to už není práce směšná. Pova
žuje-li Masaryk Wolfa za figaru odbytou, komic
kou, měl se aspoň blasování zdržeti. Na výtku
dra Glase, že hlasování pro resoluci Wolfovu bylo
netaktické, odpověděl Masaryk: „Připonštím, že
to bylo netaktické, ale pokládal jsem věc, jako
vždy, za důležitější.“ Ergo zřízení čistě německé
akademie v ardoi Čech pro 15 německých žáků,
kteří zcela dobře mohou si jíti do Víduě, jest pro
— náš národ věc náramně důležitá. Hlasovati
s těmi, kteří svoji touhu po vzdělání všech ná
rodů dokazují utloukáním českého školství ve
Vídni, bylo tedy kulturně velice správné.

Nový doklad, jak moderní kultura jest
opravdová. Slova, veliká slova a zase slova!
Naučené fráze snad mají způsobiti nové žilobití
tam, odkud skutečnýjarý život pod přívalem štva
nic již vyprchal. Maroá námaha, pokud od uměl
kovanosti se nenavrátíme k zdravému životu při
rozenému. Dane 11. července píše v Kramářově
„Dnu“ jeden návštěvník výstavy:

„Šel jsem včera iadem koncertní síně,
kde oblašován byl rytířský turmaj našich studentů.
Vešel jsem dovnitř, ale bflo mi smatno. Deset,
patnáct lidí přiblíčňo krůsmtémusportn a síň zela
prázdnotou. A to prosím vstup byl volný — —
Hned opodál asi 100 kroků vřeštěl protivný or
chestrion, který pomalu již bude postrachem vý
stavy. Kol do kola plno, proudy lidí tlačily se
dolůko aklusavkám, jsko rozlité spousty vod.Tak
mi bylo tách bcehů v koncertní síni líto... Kdyby
alespoň malý pramének, docela maloučkýse odtrhl
od valícího Se prondua zaskočil do krásné, vzdaš
né prostory, na podiu tužila se řada mladých
tl v ušlechtilém eportu šermířském.

Naše obecenstvo milaje tak rádo extrémy.
Plal útulnou jiaak zabrádku Šuterovy moravské

vinárny a kasí si sluch falešným spěvem písní,které už dávno nejsou moravské, poněvadě praž
ský všední vzdoch sotřel už z nich všechen tea

a hřejivon měkkost, kterou dýchají a dojímají
k slzám, jsou uváděni u vytržení ječivým spěvem
„u Slona“, který rozráší vzduch pozdě do večera
— ale fiharmonickým koncertům se vyhnou. A
nejen každodenním koncertům, ale i Safonov di
rigoval koncert před prázdným sálem. Naše obe
censtvo pobaví mnohem více „Cakeg-Walkes" paní
Mařenky Zieglorové než Čajkovského „Symfonie
pathetická.“

Tak to tedy chodíve —výstavě, kamž přece
mají choditi návštěvníci proto, aby z dobrých věcí

viděli a slyšeli nejlepší. Jnbilejní výstava jšívysokou školou kulturní, má povsnášeti k vyšším
borizontám i ty duše, jež pro dobro a krásno již
dříve hořely. — Zatím však kulturní návštěvníci
nejraději se tam oddají —tactové legraci, jakých
Jest jinde bes počtu.

Rozvážná slova o koncilu kostnickém
pronesl dr. K. Krofta ve Vys. Mýtě. Dle zprávy
„Dne“ pravil: Bylo by nesprávné, kdybychom si
koncil kostnický představovali jako shromáždění
lidí níské mravní i duševní úrovně. Naopak vjeho
popředí stáli mužové nejen veliké učenosti a zna
menitého rozhledu světového, nýbrž i nesporné
mravní výše, a právě tito mužové byli nejrozhod
nějšími odpůrci Husovými. Ani ti, kdo s krajanů
jeho proti němu při koncilu působili, nebyli vesměs
lidé mravně špatní. A konečně ami tehdejší pap.š

Jan XXIII., ačpajinté patřil knejméně důstojnýmdědicům stolce Petrova, nebyl takovým netvorem,
jakým býrá líčen od těch,kdo příliš nekriticky
věří šalobám na koncilu samém proti němu před

nášen Husovamraraí hodnota i význam bio m,
storický nezvyšuje naloje ve v8dlivě ti, kdo stáli protiněmu. Je také nevhodné
apehistorické ti, še se koncilna Hasovido
pustil justičaí . Proces Husův ovšem nebyl
vedou z e moderníchnázorů bezvad

ným. Posuzojeme-li jej věak měřítkomvlastaí jeho
doby, nenachásíme na něm nic nezvyklého. Ve
středověku bylo takořka pravidlem, že při podob
ných soudech proti obžalovanému přednášená a
často za pravdu přijímána nejnejapnější a nejne
možnější křivá nařknutí a že bylo souzeno bez
náležitého důkazu viny. Zakasili toho na sobé
právě v té době sami někteří papežové. Také Hus
byl obviňován z věcí, jichž nikdy se nedopustil,
přČčítány mu také nauky, jichž nikdy neblásal.
V konečném rozsudku koncil vypustil některé
s artikulů, jež mu neprávem byly přičítány, a ač
i potom zbyly některé, jež Hus nemohl odvolati,
protože jich nikdy nezastával; k vétšicé Hus cám
se znal, a ty byly by koncilu stačily k odsouzení
Hosovu. Soižuje se význam Husův, tvrdí-li 86, že
Jeho odsouzení bylo dílem malicherné pomsty,
protože káral mravní zlofády dochovenstva. Nikoli,
Hus byl stíhán a souzen, protože jeho učení a
Činnost skutečně ohrožovaly samy kořeny světo
vého názoru, na němě zakládala se tehdejší vláda
církve nad světem.“

Že na Husovižádnájustiční vražda spáchána
nebyla, ale že byl odsouzen pro bludy, kterých
ani nejhorlivéjší novohusita se nedrží, jest pravda
stará; dá se lehce dokázati ze spisů Husových,
z Palackého, Tomka i z toho, še sami nejvěrnější
přátelé Husovi těch bludů po jeho smrti se nedrželí.

Přes t> však naši protivníci převracejí správ
nou historii na ruby odpornými výmysly vlastními.
Sám dr. Drtina v Dobrušce řečnil, že tehdejší
olrkev byla zkažena nadobro od posledního mnicha
až do papeže. A nezarděl se nad tou nepravdou,
ač i průměroý člověk ví, jak právě kněžstvo hor
livě usilovalo, aby se dostala církev z otroctví
spapných světských vlád, aby svobodou spěla
k obrodu. Jak nadšené reformační řeči pronesli
kněží na koacilu! Kdo jen trochu chee reálně
přemýšlet, musí přece uznati, že kněžstvo s biblí
v roce, na kterou se tolik odvolávalo, nemohlo
zcela přirozeně býti tolik obecně pokaženo. Leč
— realisté dovedou býti nejčipernějšími básníky.

Přísná kritika citlivého Catona pře
kritisována. „Národní listy“ dne 10. tm.
(v odpol. vydání) napsaly : „Kusem chlapeké práce
nazval dnes realistický orgán kritiku, již „Národ.
Listy“ odsoudily a odsuzují hlasování profesorů
Drtiny a Masaryka pro Wolfovu resolucí ve
prospěch ryze německé akademie umění v Praze.
I táže ae: „Proč to všecko? Jaký to má účeli“
Věc srý je lhostejna, poněvadž votum obou reali
stických poslanců nic nesměnilo na výsledku hla
sování o resoluci Wolfově. Tak m.uví realistický
denník dnes — jakoby nyní zapomněl, co jindy
sám hlásá : že v politice a vůbec ve veškeré práci
veřejaé na váhu ge klade nejen praktická její
stránka, nýbrž se stejným, ba větším ještě důra
zem také myšlenka, idea. A při otázce hlasování
o Wolfově resoluci právě tato idea a myšlenka
byla na první ráz jasna a nosporna; byla emi
nentně politická, nikoli po výtce kulturní nebo
umělecká, jak obhájci obou realistických poslanců
tvrdí. Ano, otázka byla výlučně politická: šlo o
jednotnost všeho českého poselstva ve věci ná
rodní a šlo o projev jednomyslného českého od
poru proti německé expansí, kterou představuje
německý nacionalismus vůbec a německý radika
Jiamus zvláště. A prof. Drtina a Masaryk porašili
onu jednotnost českého poselstva a sklonili 700
šíj pod Wolfovo jho, podloživše svým hlasováním
pod totéž jho i oprávněnou národní hrdost toho
českého a národního voličstva, které prof. Drtinu
a Masaryka vyslalo do poslanecké sněmovny. Tato
ideu a myšlenku českonárodní sledovaly „Národné
Listy“, když den za dnem vytýkaly oběma reali
stickým poslancům jejich nepolitické, netaktické a.
vůči celku českého poselstva cynicky bezohledné
hlasování pro Wolfův německo-nacionální
vek. Realistický orgán dnes před tuto ideu a my
šlenku politickou staví — vylhanou a nízce per
fidní abonentní politiku, mlavé o „ohlapské práci“
„Národních Listů“. — Kolik chlapské, opravdu
chlapské, ba cikánské práce bylo třeba, aby se
realistický orgán dostal od velké a uznané politi
cké ideje a myšlenky pryč až k mrzkostem vý
čitek abonentní politiky — zůstavajeme s napro

stým „klidem posadku a rozsudku nejširší veřejnosti.

Podivno, jak mouřenín celý amonměný do
vede vyčitatí Jinému černou barvua — jakými
„reálními protidůvody“ hledí soka umičeti. To
nebyla abonentní politika, když „Čas“ dělal re

klamu Děmecko-kidovskéje rabínské v Praze?Náhlé přetršení hovoru raaké půjčce, k
obdršel „Óas“ tučné imseriy odporačající B
středkování půjčky té, stalo se takó z ohledů Ide
álsích? O obcházení židovské germanissce
v Praze te děje v „Čase“ z vyšších zásad
mravních? Aproč jen aní slovem se nosmínil 0
velikóm randálu, socialisté překasili před
stavení ví v Praze? Proč ai nechal

v je kázaníčkoproti marnotratnémužidovskému
vi Baschovi? Ve dnech Jo jlohvapomínek na Sužile nesapeal o tomto saslo

kulturním pracovatkoviaa řádky, sato však osas
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moje horlivě úmrtí besvýznamoých židů — a třebas
i žida, který si o národ „sískal sásluhy“ nejvýš
saložením kořalny. A pak takový líst hned ostří
ším srakem postřehne abonentní politiku jinde.
Ovšem že i v „Nár. listech“ jeví se abonentní
i insertní opatrnictví; leč v „Čase“ — měrou
trojnásobnou. © í
Vzácná povaha + Jindřišky Slavinské
z Ritteraberku. Šlechetnáumělkyně,která tak
tragicky skonala při květinovém korsu, zanechala
závět, která dobře charakterisuje její lásku k pol
ské vlasti a k Praze, její zbožnost a vroucí lásku
k umění. Vzácné obrazy českých umělců odkázala
Moderní galerii, nábytek po slavném J. E. Pur
kyňovi Mosen král. Českého, něoo z uměleckých
památek věnovala též Nápretkovu museu a Národ.

divadlu. Universálnídědičkou svéhoja usta
novila Prahu, malá její usedlost v ČernémKo
stelci má se zponěžiti ve prospěch hereckého asyla.
V závěti k svým někdejším soudrubům volá:
„Prosím členy Národního divadla, kdyby zpívali
při nějakém pobřbu a šli kolem mého hrobu, aby
sapěli u mne „Salve Regina“, a moje srdce, byť
už práchnivělo, ještě se zaraduje.“ Srdečně děkuje
sa péči vo avé nedávné těžké nemoci dru Seme
rádovi — „sa vše dobrodiní, jež mně a všem ne
moeným prokazuje.“ Závět končí překrásnýzni slo
vy: „Praho královská, vždy velebná, vznešená,
majestátní! Přijmi milostivě tyto dárky, jež jsem
po celý život opatrovala a střádala, jako důkaz
grdce vděčného a až do hrobu Tebe zbožňujícího!
Bože všemohoucí a nejsvětější nebeskrálovno l
Cbraň, opatruj mou drahou, nešťastnou polskou
vlast a české království, zbav je jeho vrahů a ty
ranů! At ve svobodě a novém rozkvětu vám 86
mohou kořiti a chvalořečiti na věky věkův!“

Theoretický a praktický včelařskýběh
v Přepyších u Opočna pořádá v roce 1908 zimní
hospodář. škola na Opočně společněs hospodář.
apolkem okresu Opočenského. Výklady theoretické
a výkony praktické obstará zkušený včelař pan
Josef Králíček, učitel z Přepych. Výklady theore
tické konati se budou v hostinci p. V. Holance
č. 20. na sále, výkony praktické provedou se vo
včelnici p. učitele Josefa Králíčka. Včelařský běh
tento trvati bude 6 dnů, ne však sa sebou jdou
cích, nýbrž pořádati se bude v různých dobách
ročalch dle prací, jež nutno vo včelnici provádět.
První den běhu včelařského stanoví se na neděli
dne 26. července 1908 o 1. bod. odpol. v hostinci

k V. Holance v Přepyších č. 20. na sále. Program.ýměna matky. Vybírání medu. Nemoci a nepřá
telé včel. Různá plemena včelí a jich posouzení.
Trabějce — léčení včelstva, mající trabčicí. Při

miny. pudyvčel. Různé vady pravé matky. Vetupvolný.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Socialisté jako zaměstnavatelé. V ital

ském Dicomanu byli soudruhové od vůdců při
nuceni ku stávce, protože tito uznali denní
mzda 320 liry za velice nepatrnou. Když však
nyní začala socialistická dělnická komora sta
věti v téže obci most přes řeku, vypočítali
lidamilní radí vůdcové denní mzdu pro děl
nika 290 liry — tedy o 1 lira méně než pla
tla fúrma „měšťácká.“ Krátce jsme se o tom
smínili již vč. 27. Nyní sdělujeme, jaký dojem
učinila nabídka radých zaměstnavatelů na
samé socialistické dělníky. Ti ovšem sedivili,
jak dovedou jejich pohlaváři přidávat dělni
otvu zcizího hned a jak vlastní radá pokladna
jest i k proletářům až příliš skoupá. Nastalo
veliké vzrašení. Sami dělníci vydali tudíž
tentomanifest:

„Soudruzi! My sami jsme utlačenými; a
jestliže jsme mosili ředešlého roku bojovati,
musíme nyní svoje efly sdvojiti, leč nikoli proti
měšťáctva, nýbrž proti svým vlastním soudru
hům, sociálním demokratům. Věčná banba soc.
demokratickým vůdcům! Nechť se nikdy na
tento případnezapomene! Pryč se soc. demo
kratickými zrádoil Ať žije stávka proti soc.
demokratickým vůdcům“

Oo toto píšeme, panuje mzdový boj proti
těm, kteří s cisí kapsy by přidávali ochotně
hned, ve vší rozčilenosti dále.

Zase pokrok s klackem. Nedávno po
prali se pokrokoví lidé £ tábora sociálně de
mokratickéhoa nár.-sociálníhov je VDe
dělí dne 5. t. m. zase v Přerově, při čeměsi

okrokovost navzájemvtloukali do hlav klacky.
bomská ústřední jednota železničních zřízenců
pořádala toho dne v Přerově za příčinou 10le
tého trvání tamní odbočky manifestační schůzi,
ma které promlovil sekretář Jednoty p. Nykl
s Prahy. Do schůze dostavili 6e také sociální
demokraté se svým vůdcem Skopslem s úmys
lem scbůsi rozbíti. Když řečník poukáza! na
kaprálské jednání vídeňského vedení železntě
ních sřísenoů, vzbouřili se přítomní sociální

demokraté a ppostil buronský křik. Národnísocialisté, jichž ve sohůsi byla veliká většina,
rozbiječe schůze v pravém slova smyslu vy
nesli ven. Došlo k řeší. Sociální demo

zvěř clátili kolem. Byli vša« přemožení. Mno
ho lidí z obou táborů b,lo sraněno, zejména
jeden stařec utrpěl vážné zranění na hlavě.
Asi deset osob bylo zraněno do krve.

A zase nová kytice kvítků ze zloděj
ské zahrádky. Jistě nebyl pouzeřadovým vo

strom, kartáčník s Gross-Karre v Ubrách. Vru
dém listě „Hols rbeiter“ (čís. 26.) totiž pátrají,
kde so nyní nalezáa varují předním soudruhy,
protože prohl z Jadenburga, zanechav tam na
psmátku podvodným způsobem pasékané dlahy.
—ZBregence se oznamuje, že různé listy radé
přinesl, zprávu, jsk zmizel z Lince křesťanský
sociál Jenef Spiese, který zanechal po sobě
různé památky; ale pravdou jest tolik, žeJosef
Spiess, zaměstnaný v Linci, byl tam pokladní
kem socialistické dělnické organisace. Ergo
rudé listy dovedou socialistického sloděje o
bratem raky přebarviti. — Al. Pack, slaba
v tiskárně štyrskobradecké, byl ode tří let ve
spolka radého dělnictva pokladníkem a přijí
mal členské příspěvky. Tohoto roku však od
cizil z peněz dělnických 69 K. Mimo to ze
zvláštní pokladny sazečského spolku 8i zadršel
929 K 56 h. Za toto dělení dostal dva měsíce
těžkého žaláře. — V Graoat-Nensiedlu u státní
dráby na cestě do Veium střelil se 18letý sklář
a pokladník soc. demokratických sklářů z Moos
bronoo. Příčina sebevraždy: defraudace 1400
K ze soudražských peněz.

Jak zaopatřají dělnietvu práci. O tom
mnoho mohoa vypravovati naši dělníci, kteří
jsou od socialistů pro svoje přesvědčeníz fabrik
vyhazování. Také o tom dobře vědí ti, kteří
přes zákas rudých despotiokých stávkařů chtějí
dále pracovati. V minalých dnech vypukla na
Ostravsku stávka stolařských dělníků. Ačkoli
mistři sdělili, že v 5 duech po prvé schůzi

stanovisko k požadavkům dělnictva zaujmou,
přece dělníci přestali pracovati, neohlásivše
ani mistrům, že stávku zabajají. U mistra Ky
kala v Pol. Ostravě jeden dělník pracoval dále.
Leč tam se dostavilo 80 stávkojících, kteří z
dílny dělníka vyvlekli a vybrůžkami ho donu
tili k zastavení práce. Demonstranti rozešli 80
teprve po zakročení policie. — Ovoce despoti
okých štvanic radého tisku!

Jak socialistický poslanec Prokeš za
váděl „volnou tribunu.“ V Chlebovicích dne
28. června při počátku echůze, když navrboval
soc. demokrat Žlý předsednictvo, žádal koope
rátor Ošťádal, by se blasovalo. Tu socialistické
hlasy vykazovaly velikon — menšinu. Když
navrhoval kněz předsednictvo jiné, strhli radí
strašný rámus. Prokeš se tázal, kdo je proti
návrhu Zlého. Ta proti 60 socialistům svedlo
ruce 950 katolických účastníků. Přes to však
křičeli rodí, že mají většinu; ženské hlasy prý
neplatí. Rámus byl stále větší. Prokeš vysko
čil na židli, voleje: „S vámi nemlavím, pane
pátere!* Pak komandoval přes domlovy Ošťá
dalovy: „Ať předsednictvozvolené(?!) zaujme
svá místa.“ Když protestovali katolíci proti
tomu, hrozil Prokeš a Syřínek knězi trestním
oznámením pro rušení schůze. — Radí sápali
se na kněse a jiné katolíky jako diví.

Když přišel do echůze starosta Chvostek,
žádali bo katolíci, aby dal hlasovati o epraved
Jivém protinávrhu Ošťádalově. Leč socialistický
řev to znemožnil. A tax po dalších marných
pokosech. Ošťádalových echůze znemožněna.
Pěkně rozuměli radí svobodě slova|

Rudí humanitáři. Dne 14. t. m. o 6. hod.
u Troje přepaden byl národ. sociál Fr. Kabíček
ode dvou soc. demokratů, kteří ho pobodali
noži ua rakou s roztrbali na něm Šaty. Ku
bíček v sebeobraně vytáhl nůž též, bodl jed
noho útočníka do ramene a rychle prchl. —
Týž den přepaden nár. sociál Jar. Fischer od
socialistů « Belerediově třídě. — Nár. sociál
Stříbrný, když mlavil na eohůzi rudé v Lounech,
byl pradce napadán. Někteří radí snažili se ho
svrhnouti 8 tribuny. Na soc. dem. Poustka,
který v té schůzi zvlášť 60 koráží vyzname
nal, učiněno trestní oznámení pro zločin ve
řejného násilí a kraj. sondumosteckého.

A zase pěkné hospodářství. Dle zprávy
„Čes. Slova“ okres. nemoc. pokladna v Kla
tovech jest opravována 800. demokraty. Ne
dávno dostala řada živnostníků upomínky, ale
upomínaní měli stvrzenky, že příspěvky již za
platili. Rozčilení nad těmi a podobnýminepo
řádky jest takové, že řada dělníků a živnost
níků rozhodla se sříditi registrovanou nemo
oenskou pokladnu. — V Ohlumci o. Cidlisoa
poprala Be 500. dem. většina představenstva
s úředníkem socialistou Hůlkon a vypověděla
ho se služeb pokladny. Ten -šaloval a pokladna
odsouzena, čímž vsnikly výlohy na 1300 K.
Ovšem že ten Špás bude zaplacen se 8 leč
ných příspěvků všech členů pokladny. To budou
asíti nesooialističtí dělníci rudost|

Dívčí -vychovávací
ústavvSlafinanech

u Chrudimě poskytuje příležitostk řád- |
nému vedení vlastní domácnosti; vyu

čuje se všem drohům ručních prací,
malbě, šití šatů iprádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se

dívky do školy obecné | měšťanské
s právem veřejnosti. Dírky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovativyšší pokra
dovací kurs český | němoský. Též
připravují se ku zkoušce pro školy

ma a ku zkoušce industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež 86 na
požádání zašlou. Pro chudé značná
slova. V témž ústavě opravují se FOROhA

" bohoslnžebná. .

Ústav nalézá se v rozkošné
+ © lesnaté krajině.

Hromosvody
systém prof. Zengra
s víceletou zárukou

zařizuje a zkouší

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradei Králové
Jiříkova třída č. 254.

Zařizování elektrického světla,
telefonů a telegrafů. Dynama.

pap- Motory."9
Veškeré elektrické potřeby ma skladě.

Dražba
v obecní

zastavámě Kmlovéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude
— v sobotu dame25. července 1908 —

-od 9. bod. ranní
do 19. bod. pol. a od 2. bod. do 6. hod. odp.

na zástavy
posůstávající s klenotů, hodinek, řetísků zla
tých, stříbrných atd., rovněž i se Ďatetva,
prádla a rozličných drahů látek, obuvi, kol,

šicleh strojů atd., které
do konce května 1908 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy Ise Dej
déle do čtvrtka před dražbou baďtosúro
čiti aneb vyplatiti. Počtrnáct dní předdrašbou
účtoje se dražební poplatek mimo úrok a:

-sice 2 haléřez jedné korony.

(V pátek před dršbou 00 vůboc nodřaduje.

VP nné9mokTuna1008wedrašba nová 9 sobotu1. srpna 1908.
Ja srárnído odboru

“ oboal sastarázny Krileváhradovké,



. Boporičijeme

Prmní český katolický zároď ve Tldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, křížeatd.
Videň,

VII o., Kaiser
straege 5., vedle La
zaritskóho chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.ČC
K sv. biřmování

nejlepši dárkyp
TV. Šolc,

zlatoík a stříbrník,
přísežný

| soudní snalec a odhadce
v Hradei Králové.

Velký výběr
slatých, stříbrných skvoslů a

hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. |

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, silným cínovým plechem opatřeny, s i80

lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní
továrna na nábytek

KV, okuherský v Hradci Králová
proti hotelu Merkur.

Cenaíky sdarma a franko. Zástapci nsvšech místech
hledání.

novinky!
Čístě vlněná látka, hedvábím pro

tkávaná. Naúpl

M.

Doskoči

ný oblek 12 zl.

|Bohatý -výběr vzorků moderních

)

m

M Veledůstojnému
duchovensúvu!

Kar. Světlédan Olaněk, zes
Konviktskéul.,opréný padř "epojelné na koste náčim, dovolnie

+ doporučiti svůj hojně zásobený
| sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

U. svícny, K nolnice, kropen
nam nádobky „d, deém slohucírkev m. Staré

předměty znovu opravuje v původní
Intenci a jen v ohni Slatá a stříbřá. Na požádání hotové
ráce na ukáska, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k v inéma nahlédnatí. Provedení ad nej

jednodnášího do néjstkvostnějicho. anna kostelům úleva v placení. Více usnání po ruce. Žádné presované vý
robky bescenné. Vše porílám již posvěcené.

Praha-l, ul.

S2 0
Nejlevnější a nej virasnější

dětskévozíky| |
„m MO

Navštívenky

všeho druhu
nabízí

u velkovýrobcefirmy B IS k U p ská
Jos.Ježek,| || znihtiskárna
v Hradci Králové. v Hradci Králové.

"| Žádejte cenniky.

Nojástojbitu. kn i prašný
umělecký závod

Jos. Kieslicha
—— v Hradci Králové

nabízí uctivě své odborné služby sl. patronátním
a veled. farním úřadům. Provádí veškeré práce

oboru stavby a obnovování

oltářů, Kazatelen
soch, křížových cest atd. dokonale a slohově.
Odborné a bedlivé opravy, zlacení a poly
chromování uměleckých památek, oltářů a soch
s ploým zřetelem na původní sloh. Krásné nmě
jecké sochy nové. Rozpočty, nákresy, cesty atd.

bezplatně. Miré ceny a solidnost sávodu dosvěd
čují četná píšemná uznání.

Dílna na výrobu rámců a zasklívání obrazů.
Obebod papíroický. Velký výběr obrazů, zrcadel
a uměleckých výrobků.

—000000000000000000založen18901.==

(tn nmúvěrníspolečnost)*zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradol Králové,1 (protiGrandhotelu)::

sirobnje vklady4',/9, 59, až 5,9,.
Záruka K 656.18957.

Slošní lístky zdarma.

Společnostbyla dne18. aš 23. března 1907
Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí horneslezské la. vo rolkém
1 malém dodává rychle a výhodně.

OOOGO0OO0000000000

Veledůstojnáma duchovenstvu
doporučuje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

tskostelní a pozlacovačství 1
(dodavatel Jeho Bjsk. Milosti),.

Hradeo Král. č. 145.
(dříve Praha II. čp. 1926)

k n! oltářů, kazatolon, atd.Křížovécesty a Boží hrobyK om
slohu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.

Spoolelní čistění zašlých maleb.
Odborné porady. nákresy a rozpočty se

ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četné doporučení za provedené práce
k volnému nablédnatí.

PRICEEIIIICIIEKÝH
vý

v 0“

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje závod svůj veledůstojnéma dacho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerýchchrámovýchpředmětů,jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardabicích.

OMP*>Závod založen r. 1898. "Jy

0X
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o

(dle Ord. listu č. 8., str. 82

dostati Jze 1kus za 3hal. —50 kusůsa K
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

OXXXX
G8X683KOX687XEBIX

Jan Horák,*soukenník
v Rychnověnadno

A

8

„AMUHJJJJ.O.O.o.AA..

-zasílá na požádání vždy
dle roční snaisomy kollekci
nejnovějšíchdraků pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláště< kruhů:vale
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého :ryze. křesťanskéhozávodu za

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

eDDIG
X

i
X zkoušku.

Volejemnélétky na teláry
$ * Řéž nasplátkybez oo!
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stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

3, 4-6 al.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

okon kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma

Založeno roku 18396.

Realitní kancelář

hn. © JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučujese ku noo vání veškorýchkoupía vobor ten
spadajících a to: velkostatků, usedlosti,

mlýnů,domů,Aby míst, dolů,to

Veškeré |předběžnépráce jak teohzické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda vnitrozemská, tak

Továrna na cottagová americké

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spok
v Hradci Králové. 

Budapošt,VIII.kerJózaef
kórát 16 4. — Prals,
Ferdinandova tř. 48. —

Videň-VIL,Mariahilforstr.

Mramébo hocba
přijmeZ oetučení

Jos. Kieslich,
peziacovačetví v HradolKráltý

P. T. dachovenstra srláštní výhody.=
TABLA

v nejkrásnějších provedeních při eenách nad
každou konkurenci

příznivějšíchAprovádí

ca k.

„ř dvornífotograf
Hradec Králové,

Adalbertiaam.

4“ * Fotografienejlepší!

$ Svatební skupiny.

XKtelier sochařsko-řezbářské
4ká pro práce kostelní

J. MUNIAKA Y HRADCI KRAL.,
FĚŘTIDOMI C. 286.

Doporučnje te slušně P. T. ducho
vemstva k provedení aměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelníc, spo
vědnic, Božích hrobů, křítových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

Ní
Opravujeuobnovujestaré

kostelnípráce.

Výkresyarospočlynapošádání.

W
kapní praze vapejvýSky veškerýA Aojlovnějšíná

kl nranl
ovov -+= výrobnáchjeto

návodu vČechách, ©. 6 k. dvorníhododavatele

Josefa Neškudly|
v Jablonném n. Ori. č. 86.,

Tíslce uzmávacíchreferencí a cd

k závod řezbářský

v Hradoi Eráov
doporučuje se ku zhotovení všech
bářských,jako jsou: rámy K rain,

oltářní půltiky, podstavce podFrechyjemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části ZA
řízení kostelních v obor řesbářský
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

MP* Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny de učení zamír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Brno.

Vos)cypuchrámováekna..mosaiky

benplatuč.

B.Škarda,

vlašské,hotoví

uměl.úsínvpromalbunasklo

MOSAIKY

WE“sklenné"jjj

NJ)profagady1dekoracivnitřní,nejnovějšího,

wlastníhospůsobu,kterénejenvZezře

Nejlepším mýdlem jest

ZlatámedaillePardubice

Antverpy1006.
Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.

kteréjediněkupujtea žádejieI
+MONOPOL“

akelová ovičkárna a voskárna v NL Boleslaví.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
s vranou obnosem K 80.000.

5

Pitva————
nan koupíte

v olektrotochu. závodě
| „GasevéOoahy"*

Obrázkové
ré nepoč,vary4 adrso

Adresorás!vědydoslovné00typřošeje.
SO

JOSE?JEŠEK,ne DÁ
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Besídka.
Příjemný pasažér.

„Vidíš, vidíš, pořád še prohráme, že nic
nevysoodím“, ekřehotal domkář Vosypka na
perroně Podleského nádraží k svéženě, držící
objemný koš. „Vám ženským těžko moudře
mlovit .. “ . :

„Vstapovat, vstopovatl“ vybízel kon
duktér.

„Teda si sedneme; pojď, stará, bned tuhle
vedle. Jak pak bychom si nesedli? Však jeme
platili.“ Vosypkovy oči fosforovaly; po důklad
ném oapití byl v rozjařené náladě, Pořád by
byl něco vykládal.

„Kde máš lístky ?* ptala se při vstupo
vání do vagonu starostlivě bachratá polovice
Vosypkova.

„Lístky? Bodejf bych neměl, oba mám.
Jak pak bych neměl? Právě proto jsem vzal
oba k sobě, abys to někde neztratila. S žen
skými nic není; a jak má ženská radost,
všdycky něco vyvede, vždycky, to já dobře. .*

„Teda už si tuhle sedni, hovorko.“
„Hovorka, žádný bovorka“, ohražoval se

usedající Vosypka. „Však ti to, Mančo, je teď
dobré, že jsem hovořil víc než jsi chtěla.“
Udělal důležitý obličej a vysvětloval jiným
dvěma venkovanům naproti sedícím: „To máte
tak. U nás je ničema Hodera. Ten mne chtěl
okrást o půltřetí stovky. Pořád se krontil —
a že prý ani stovku nedá; af si žaluje, však
prý ví, jak ce dovede bránit. A já mu na to,
že se jeho řečí nebojím. A tuhle naše máma

ořád: „Nežalaj, nežaluj, nedostaneš nic, Hu
dera je pálená liška. Ještě budeš ke všemu
platit soudní útraty. Ale já jsem dokázal, že
jsem muž. Vzal jsem si šikovného advokáta,
A ten zloděj Hodera se naplatil, až se ohýbal.
Vidíš, mámo, teď neseš půltřetí stovky. Pa
nečku, to je blaho! Jako bys je cestou našla|
A dej pozor, aťjich neztratíš! To víte, přátelé,
jak má ženská radost, vždycky něco vyvede.“

„Bada prosit lístky“, hlásil se kondaktér,
Jednotlivci podávali. Vosypka byl tak zabrán
do svých moudrých myšlenek, že konduktér
připomenal: „Vy tady, fotr, kde máte lístek ?"

Vosypkase obrátil se zamračeným čelem
k okou.

„Povídám, ukažte lístek; nemáte-li, mu
síte platit pokutu.“

Vosypka nic.
„Nemám časn“",čepejřil se průvodčí vlaku.

„Proč pak ani neodpovídáte ?“
„Proč? Dobře že se ptají. Protože mi řekli

fotr. Já u nich nejsem žádný fotr. Ve vlaka
pán jako pán.“

„A tak?“ osmál ae konduktér. „Nechtěl
jsem vás přece, pane, urazit. Podejte lístek,
af se nezdržuju.“

„To je něco jiného. Tuhle mají lístky za
mne a tamhle za ženu.“

Když konduktér lístky vracel, mávl Vc

kl rakou: „A nač vracet? Jen si je nechají, já jich už nepotřeboja ... .“
NÁle, táto, vždyť přece . .“ vmísila se do

hovoru žena.

„Žádné všdyt přece... Poctivě jsme za
atili, nejsme jako ten zloděj Hudera. Lístky

sme ukázali; však taky pan kasír ví, že jsme
za ně penize dali. Nač to brát zas do rakon?“

„Ale, člověče, vždyť může přijít kontrola,
bude se prohlížet ještě jednou, já bych to sám
0 neel.“

Vosypková sahala sama po lístelch. Domkář
však rychle lístky vzal sám se slovy: „Když
teda myslejí,když chtějí..

Strčil oba do kapsy u kalhot. „To je se
kýrování |“ ulebčil si po odchodu kondakté
rově. „Já ti dám fotral A ty lístky, Mančo,
dovedu si opatrovat sám. Roznumíš? Docela
sám. Já vím, že potká-li ženskou štěstí, bned
nějakou hloupost provede. Takhle jsem aspoň
bese strachu. A — jak budeme asi brzy ve
Votokově ?“

„To si ještě počkáte přes půl hodiny“,
odpovídal s úsměvem jeden pán se skřipcem
na očích. ,

„Víte, Já už bych byl nejradši doma; to
budou děti vejskat, až ee dozvědí, jak jsme
obytli lišku pálenou do želez! Jen abys ty,
mámo, něco bloupéhoradostí neprovedla| Vo

o7pka vytáhl z náprení kapsy dýmku a sačalsi opát. Právě zučal notně bafat, když se ob
Jovil ve vagoně kondoktér snovou. „Budeme už
ve Votokově?“ tázal se snovu toužebně Vo
sypka. Ale průvodčí vlaka místo odpovědí
spastil: „Poalouohejte,člověče,s vámi je avísel!

ady je kupé pro nekuřáky. Nesastrčíte-li tu

na mebo nepůjdete-li do jiného kupé, bude„.

„Jaké ovísel? Co sle? Spad tady někoho
okrádám?“ boakl Vosypka mocně „Vy musíte,

pane konduktére, vědět, že vy jste ta jen elaha
a já jsem personál. Zaplatil jsem jako ostatní“.

„Tedy vám, vy jeden „personále“, opakuji,
Že se musí sachovávat reklamá.“

„I ať si dělá fřeklamu každý, jak se mu
líbí, ale na mne se nemosí tak s burta, víme ?"
Po domlavě manželčíně zastrčil Vosypka dýmku
přece. Vlak zatím ocitl se „na branici města
německého“, ve smíšeném území, kde se sic
někdy a někuma česky mlavit milostivě dovc=
loje, ale kdo jest němčioa nejpyšnější vládkyní.
Do vagonu přišel starší obrýlený ouřada, který
začal po německu: „Fabrkarten můchť ich
bitten.“ —Kontrola! „Byl bychšádat fárkarty,
pánové,“ opakoval českým pasažérům, na nichž
pozoroval nechápavost. „Budeme už ve Voto
kově ?“ opakoval znovu bodrý domkář“bvoji
otázku. „In Votokan? Tam budete pšijet v po
lovice hodinka. Byl bych šádat fárkarta, panel“

„A nač a jakou fárkarta? Coto je?“ ptal
se prostomyslně Vosypka.

N„Vědí, ten papíl — 80 zu sagen — ten
listek sáplaceny na aisntón, co hbo-v kápsi
maséj bebaltovat.“

nÁ pla pla plá, kdo pak jim rozumí ?“
Celý vegon vypokl v smích. Leč Vosypková
bned připomínala muži, co má dělat.

„Hm, lístek, zas lístek; nač tohle seký
rování? Proč si to kondaktér už jednou ke
všem černým nenechal?“ Vosypka lovil v kapse,
ale lístky nikde. Díval se na podlaha — a
nikde nic. Šťáral se ve všech kapsách dál.
„Vždyť jsem přece — ale co pak? — vždyť si
vzpomínám. Ale — vždyt o tom pan kon
duktér ví, že jsern mu lístek ukazoval za sebe
i table za ženu. A tuhle páni jsoa taky svědci,“
Celý vagon svědčil ve prospěch výpovědi passa
žérovy, připletl se sámkooduktér, který vy
znával, že listky proštípl.

Ale starý ouřada byl neúprosný; on prý
moeí vykonati uloženou povinnost důkladně.
Takhle prý by se mohlo říkati všade.

„Ale vždyť jsem přece ty lístky měl. Kam
pak jenom . .? Tuhle přece do té kapsy... I“

„Má trochu v blavě“, připomínal šeptem
koodaktér revisorovi po německu. :

„A bodejť, pánové, teď to mám!“ takl se
do čela Vosypka vítězně. Všdyť mám o kalhot
roztrhanon kapsu. A teď už cítím, jak mne
něco tvrdého na kotníku Šimrá.“

„Teda botu sliknoat! Já musím vidět“,
přikazoval revisor. Ale s botou šlo to těžko.
Vosypka div se neskulil na protější sedadlo.
„Mršiva, šlápl jsem do vody, bota mokrá, jako

přirostlá.“
Konduktér začal pomáhati sám. Konečně

kůže hovězí oddělila se od kůže lidské a zc
brácené boty vypadly dva lístky. Teď i přísný
ouřada upřímně se zasmál s vítézným kon
duktérem. — „A budeme už ve Votoková ?* —
„Za malé čtvrt hodinky“, sděloval konduktér.

Vosypka ve Votokově pozorně slézal se
stapátek.

„Tak A konec trampot! V tom vlaku
jsem zkusil jako před porotou, Ještě že mám
rozum a koráž! Jináč by ještě ti lidé člověka
přivedli do kriminála. A máš, mámo, peníze ?“

„| mám, všdyť je hlídám jako oko v hlavě;
pojď úž, pojďi“ »

NTedaje dobře; P jsem Se nanxpomínal, abys dala pozof. Kd by neměl možšskej
rozum, ženská by hned uějakou hloupost vy
védla. Potká-li ženskou Štěstí, hned uby se
člověkbál.. .*

PJen už pojď!“ .
Z oken vyblíšeli e blasitým smíchem

spolupasažéři za odcházejícím „personálem.“ A
kondaktér si ulevil: „Než dostat pod opatrc
vání takového pasažéra, to raději vósti trkavou
kráva na trh. Tukblo by nás můsilo být třikrát
víc. Pětka bych za tu trampotu nevzal“ — A
utřel si s čela hojný pot.

—- +

WKulturní hlídka,
Pomoeníci Volné myšlenky.

Kdo pomáhá vnaší zemí volným myslitelům,
kteří surovými úšklebky v Praze odbývali důkazy
o existenci Boží? Kdo že to horlivě poruje
ty, Jichž jeden pohlavár prohlásil samého Krista
sa legendární osobu? Kdo jest pomocníkem těch,
kteří šíří po Čechách „vzdělavací myšlenky“ u
svědčenéhovědeckého podvodníka Haeckla? Json
to agrárníci, kteří se dušovali, že jsou o mnoho
lepšími katolíky než ti „klerikálové“ a kteří na
uspání katolictva prohlásili za svoje poslanecké

KAN olnýoh raltatů Vidělijsme to Ji přisích voln m „ jimž agrární pos
dělali štafář, v

Teď proklonslo do veřejnosti ještě více.
„Právo lidu“ dmo 16. t.m. se rozhačvalo, že volní

šiuové školství, ale že v Krahu u Jilemnice účastní
se „měšťácké parády“, kde má mloviti dne 29.
t. m. vedle nár. sociál. poslance Lisého sekretář
„Vol. myšlenky“ dr. Bartošek. A „Právo lidu“
pokračuje: „Ostatně politická všestrannost „Volné
myšlenky“ nesnáší se jen a národně dělmckými
denunčianty. Máme určité doklady, že na různých
místech páni z vedení „Volné myšlenky“ pořádali
své projevy wapopuda pod patronancí agrárníků,

ih vyslovené agrárníky mají sa savé důvěrníky,portéry a p., na Slánsku sakládají nebo jiš sa
loški agrárníci sekci „Volné myšlenky“ pro — potí
rání sociální demokracie (?) ata. Je to také po
chopitelné. Politická bezbarvost vádycky mus! vésti
k politické bezcharakternosti, hlavně když chorob
ně vypěstěná osobní ctižádost jest hlavní hybnou
silou jejího jednání.“ m

Ina, to je tak! Pokud se domnívali volní
myslitelé, že se z rudé mísy budou přiživovat,
byli trochu jinačí. Když však soc. demokracie
vztáhla ochrannou ruku nad 8:6 pokladny, napo
menuvši soudruhy, aby kupovali moudrost vý
hradně v její papírové dílně, hledali přirozeně
volní myslitelé výnosný kšeft u stran jiných. Ob
chod nesmí stát. A „velicí katolíci“ agrární, kteří
by na opravdového katolíka psí hlava atrčili, nyí
tali volnomyšlenkátské námluvy 8 největší radostí;
pomábají podkopávati základy víry křesťanské
vůbec, podporají lidi, kteří Kristu upírají Božství.
Teď se však ocitne v nemilých nesnázích „Čas“,
tento věrný a patolízalsky ponížený sluha soc.
demokracie, Odváží se snad proti tyranovi svému

»

Nový pražský stánek Mus — kasovním
podnikem.

Co bylo rozličných atesků, že „Národní
divadlo“ nestačí Širokéma rozpietí křídel umělecky
naladěných duchů! Stále se volalo, že k vůli sva
bodnějšímu rozmachu uměleckého pokroku jest
nutně potřebí drahé důstojné scény, že „Národní
divadlo“ nemůže pojmouti všecko, co zvlášť vý.
znamní umělck moderní k provedení nabízejí. Vy
stavělo se tedy Městské divadlo Vinohradské, jež
má 8 Mosami „Nár. divadla“ zdáraě konkurovati.
Leč bezpochyby zželelo 8e opatrně vypočítavé
správě nového divadla vavřínů a peněz Marie
Zieglerové. Kasovní zájem kázal vyjíti vstříc“ne
uměleckým, legračním tužbám širého publika.
Správa „demokr.ticky“ unížila se k davům. Po
dala koření, jež polechtá silně bránici, aniš by
čím působilo — k vytříbení uměleckého vkusu.
Pan Štech,který již častokrát dokázal, jak finaně
ním záležitostem dobře rozumí, přeložil německou
frašku „Modrou myšku“, slátanou z různobarvých
odstřižků jiných fligránských povidaček dvěma
autory. A dne 9. srpna rozehřívala fraška srdéčka,
jimž jest legrace nade všecko. Jako by podobných
frašek už nebylo až příliš mnoho přeloženo do
češtiny z frančiny! Jako by naše česká literatnra
postrádala uměleckých veseloher jiskřivého hu
moru|

„Nár. listy“ odsoudily frivolní tu fraška po
zásluze. A „Přehled“ dne 14 t. m. napsal:

„K dosašení karriéry jsem schopen každé
špatnosti“, pronesl kdesi na začátku prvého aktu
p. Cesar Robin, sekretář železničního ředitele p.
Lebodiena. Tohoto výroku dalo by se s malým
doplňkem a obměnou užiti i o antorech vinohrad
ské novinky. A ne novinky; neboť vnitřní obsah,
jímž jsou vyplačny všechny akty, celé dějové pásmo,
i jednotlivé scény a zápletky, jsou jíž dckonale
známy. Tady: Mladý sekretář železniční rád by
od svébo chefa vylákal jmenování přednostou kan
celáře. [ nastrčí — ne svou ženu! — lehkou dámu
od Maxima, jež slove „modrá myška" (proč, vůbec
se během celého kusu nedovíte), kterou ovšem
musí vydávati za svou manželku. Tím cíle bude
dosaženo, a přece čest skutečné manželky zůstane
nedotčena, čili vlk se nažere atd.1 Z'toho všeho
zápletky, atd., atd. až do konce! 8 mathomatiokou
přesností můžete si hned po prvém výstupu vy-

hody budou kazit záměry, jakých ce užije Iší a.
odvodů, aby se děj roztáhl na tři akty, a jaký

bude závěr. Neočekávané a nevčasné návštěvy
tehánů, záměny osob, skrývání se v ložnicích,
k tomu jsko dekorace řada průzračných a kostr
batých dvojemyslností — toť onen již příliš známý
apparát všech podobných frašek, jakých dovede
našiti každý trochu routinovanější herec na tacty
i a nás, a není tedy potřebí podobné bezduchosti
Ještě překládat. 

Důstojsým doplňkem večera bylo i hereek
podání. Zdálo se, že všichni súčastnóní (aš na je
dinou čestnou výjimku al. H. Štépničkové) s ja
Bousi cynickou rozkoší všívali a přispůsobovali se
triviálnostem celého kusu a ty pak ještě snásoben
prvmítali na jeviště. Jedna jen zbývá otáska: Je
režle ochotna vzíti sodpovědnost za tukové
vedení?Neboťuměleckácenairesapřičtesek účín
správy divadla — a ta bude rozhodně
obromné passivam,“



Sjezd včelařů "a výstavě jubilejní.
Sjezd pořádaný dne 6. a 7. t. m. vydařil se

znamenitě. Bylo účastaíků na 360. Radostně se
vítali professoři, učitelé, kněží, úředníci, truhláři,
nádražní strážníci, skrátka lidé všech stavů jako
bratří; přišlo i mooho dam. S velikou dychtivostí
prohlíšeny moderní nástroje včelařské. Sjezdsa
hájil předseda vsdp. kanovník Josef Kobrle ráno
o 10. hodině v síni koncertní. Poukázal, jaký to
rozdíl proti sjezdu pořádanému před čtvrtstoletím.
Ústřední spolek včelařský v Čechách čítá v 186
mlatních spolcích na 8000 členů a vydává svůj
měsíčník „Čes. Včelare“ v 8500 ex. Zvoleno před
šedničtvo, předneseny pozdravy. Prosloveny před
i od pp. Eugóéna, Kamenara, Jos. Křemena,
Al Thumya K. Pazonrka.

O 2. bod. společný oběd, o 4. hod. prohlídka
oddělení včelařského a živých včelstev, pak rosdá
vání odměn a pochval. Nato fotografování a večer
sábava „Na staré rychté.“

V pátek za účasti 120 členů o 9. hod. valná
hromada. Podána správa jeduatelská, pokladniční,
administrační, knihovníka, správce pozorovacích
stanic. Schválen veliký náklad 2500 E za malý
pavilonek včelařský (32 m*!!) Provedeny volby a
vyslechnuty praktické volné návrhy. Odpoledne
prohlídka výstavy, v sobotu výlet do Mělníka.

- Pořadatelstvu všecka čest. Krásně jeme se
učili, povzbudili a ušlechtile jeme se pobavili.

éší nás, že rosteme.

| + Václav Vlček.
Dne 17. £ m. ráno rozloučil se 8 tímto

pvětem zase jeden ze starých upřímných vlastenců,
spisovatel velice plodný, muž srdce křišťálového.
Jeho jméno náleží v českém národě k nejpopu
lárnějším, Vlček jmocně zasahoval do vývoje lite
ratary české, v jejíchž dějinách má pojištěnou ne
bynoucí čestnou památku.

Václav Vlček narodil se 1. září 1839 ve
Střechově jako synek rolnický; ve studiích zápasil
statečoě s hmotným nedostatkem. Odbyv r. 1863
universitní studia, stal 80 supplentem na akade
mickém gymnasiu v Praze, po 2 letech pak na
gymnasiu budějovickém. Již jako gymnasista uve
řejnil v humorech vtipnou satyru oválce italské a
jen ochranné rnce Václava Štalce děkoval, še
nebyl sa avoji horlivost vyloučen. Professura ne
odpovídala jeho temperamentu, vzdal se dráhy
učitelské r. 1867 a věnoval se zcela literatuře,
pastoupiv redakční místo v „Nár. listech“, „Hlasu“,
„Obraně“ a „Matici lida“. Rychle za sebou ply
puly z jeho péra fenilletony, drobné články a
básně Velikou soosaci způsobil v české čtenářaké
obci dvoudílný román „Po půlnoci“, po němž brzy
následoval román „Lidumil“, Uveřejňoval drobné
přáce i ve „Světosoru“ a Květech“. R. 187! apo
jeno jest jeho literární jméno 8e známou revuí
„Osvětou“, kterou přes všecky nepříznivé okol
nosti založil a do dneška udržel. Tomuto měsíč
níku věnoval vzácnou pečlivost; „Osvěta“stala se
vítaným mluvčím básníků, románopisců,odborníků
v historii, národobospodářetví, filosofii, ve vojen
ství, odborných kritiků atd. Vlček byl odpůrcem
mihotavých a nostálých s7ětýlek moderních blu
diček, pyšnících se na močálech; jeho „Osvěta“
posvítila často na pozérskou, nepromyšlenou a ne
dokrevnou práci různých těch literárních aristo
kratů, kteří catěli nahraditi mezery svých schop
noatí pohrdavou pózon. Nenávidél groteskních vý
střelků a fantastických cest. Jeho „Osvěta“ vedla
přesvědčivě k střízlivým a užitečným názorům.

Z jeho velikých prací jmenujeme ještě zvláště
romány: „Věnec vavřinový“, „Zlato v obni“, „Sa
mohrady“, „Černé jezero“, „Setník Halabard“;
napsal dramata „Soběslav“, „Eliška Přemyslovaa“,
„Milada“ a více povídek.

Vlček byl čilý až do posledního svého okem
žiku, jakkoli byl několik let trápen těžkou cho
robou. Zemřel jako muž téměř G9letý. Budiš mu
čestná pamět!

Vrchol pokrokářské kultury.

V pokrokářských listech učí ne čtenář

olo et nejsnrovějším, jest zpracován maizlivce a tupitele lidí e ním nesouhlasících. Coš
diva, že každou chvíli fanatiemus horlivě pěsto
vaný vybije se velikou surovostí. Do chrámu

Týnského nesena smradlavina sírovodíková,coš
provázel „Uas“ posměšnými posnánkami na katoliky. Leč zvrhlost jde dále. „Cech“dne |1Ď. t. m.
edělil: „V Bo dne 8. m. měli v Chodové
Plané (EKnttenplan) v hostinci Habersettlově něm.

radik. vysokoškolší stadenti ples. Jakého drahutato zábava mladých pánů — kteří by lískovky
lépe zasluhovali, než titalu „akademických ob
čanů“ — byla, ukazuje tato hanebná událost:
Spuatlí ci, by dokásali, že jsou všeho ná
boženského, „klerikálního“ nátěru prosti, vsadili
66,sdaš někdo by byl sto, nakasatelné farního
chrámu Páně velikou potřebu vykonati. Dva ma
cějní kandidáti učitelství přišli v neděli dne 9. t.

M probdělé noci mezi raoními a dopolednímibami „Božími do kostela, mladší šel na kaze
telnu, vykonal potřebu u přítomnosti druhého,

prá absolvovaného kandidáta učitelství, byl
k při oblékání kosolaíkem přístišea. Teď dlobu nadějí vychovatelé do prosa s

a pláčem by jejich =*'-tenoe nebyla sní

|Čens. Věcudána četalotvu, které zavedlovyše
Jtování. V obyvatelstvu, porětšiná n
a dobře katolickém, panuje vad tímto hřekov
ském čipem veliké rozhořčení.“

Aporrokářské listy? Opatrně mičí. Kdebere sřídlo taková surovost než ve fanatických
protikatolických článcích a v trbanských řečech
lidí těch, kteří se chlubí, že postaví lepší kultaraj?
Hrdinové najednoo se ponižují před kostelníkem.
Mělo by se jíti v první řadě na ty, kteří ne
vyspělé mladíky v takovém nepříčetném fana
tiemu vychovali.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Prý bojují proti kapitalismu. „Neue
freie Presse“ jest orgánem největších židov
ských boháčů. A právě v tomto listě židov
ských bursiánů odporočuje židovsko-svobodo
myslný poslanec uvor. rada Kuranda, aby 8e
spojili stoupenci „Neue fr. Presse“ přivolbách
se 800. demokraty proti křest. sociálům a něm.
nacionálům prý ze společných zájmů! —Tak!
Tedy i „svobodomyslní“ židé vědí, kde hledati
přátele svých zájmů (ovšem vlastně svých na
bitých wertbeimek). Bamitak dosvědčili, jak
„Strana bojvjící proti velkokapitalisma“ vlastně

dobře si vypočítali, která strana se jim dobře
hodí za osobní stráž.

Socialistické dogma náhle změněno.
Jsou v čerstvé paměti brozby rudých gene
rální sotávkon. Ač se prý všecka kola zastaví,
psk měšťáci všade polezou do prosa. Snad
tehdy, až by vocialisté známým bezcitným
terrorom mobli přinotiti děloictvo mimorudé
k stávce též. Nutili bezohledaě na př. dělníky
k zastavení práce před povolením všeobec.
blasovacího práva. Katolické listy častěji po
ukazovaly na nebezpečnost hesla rudých de
magogů, což přijímáno v radém táboře s vý
směchem. Nyní, kdy Široce připravovaná gene
rální stávka ve Francii atrpěla úplné fasko,
napsala sama hodně radikální radá „Leipziger
Volkszeitang“ v čís. 179.:„Po tolika zprávách,
nyní došlých « Pařížé, nelze popříti, že gene
rální stávka 3. srpaa v Paříži, která měla býti
odpovědí dělné třídy na vraždění dělnictva ve
Villensove, neučinila potřebného dojmo. Do
prava na ulicích a chování passažérů byly
obyčejné a jen pozorný pozorovatel mohl zjistiti
„jistou změna“ v obvyklé tvářnosti všech částí
města. Vedle diktatury (poračnictví) šavle,
kterou dopouští vláda, nastopaje diktatora
hladu, kterou ustanovají podnikatelé: json
v plánu výlaky velikých mass.“ A tak „Leip
ziger Volkazeitang“ svým nářkem potvrzuje
jenom slova, která pronesl r. 1905 na radé
echůzi v Jeně zkušený soc. demokr. poblavár
Auer: „Generální stávka jest generálním ne
smyslem.“ Socialistické dogma, hájené do ne
dávna pěstí, najednou se mění. Nedokázala-li
sama tolik „osvícená a pokroková“ Francie
pokusem gener. stávky nic, dokáží soudrasi
sotva co jinde.

Narostly mu dlouhé nehty. V čísle 32.
socialistické „Volkstribíine“ se čte: „V nemoc
niční pokladně tesařů (ve Vídni) byly zjištěny

zpronevěry vevýš 2300 K. Úředník Edaardalloner spáchal tuto defraudaci a schodky
zakryl talešným zanášením do knib. Zloděj,
proti němuž bylo učiněno trestní osnámení u
stát. návludoictví vídeňského, uprchl.“ —Volks
tribtine však zapomněla dodati, že zloděj ten
byl 800. demokratem. Není nad opatrnost!

Prý hájí svobodu dělnictva. V Slaném
u firmy Stein a Glose socialističtí obuvníci
rozhodli, že 3 nár. soc. dělníci musí buďto
vstoupiti do radé organisace anebo opustiti to
várou. Když červenobilí dělníci se vstupem
nespěchali, došli socialisté k šéfovi 8 pohrůž
kou stávky, nebudou-li oni 3 dělníci vyhozeni.
Zaměstnavatel však náhodou byl svobodomysl
nější než rudí a prohlásil statečně, že pone
chává každému dělníkovi svobodu přesvědčení.
Na vyhrůšky odpověděl propuštěním rudých
důvěrníků Zeliogra a Vaňka. Nato socialisté
vyhlásili stávku; přesto však 6 eocialistů od
soudilo samo bescitné jednání soudrahů a vy
trvalo v práci dále. — Soudruzi však dovedon
hned otočit, mohou-li vytrestati odpůrce cestou
jinou. „Freio Worte“ dne 7. t. m. uvedla, že
socialistický „Glůckauf"“ v č. 24. denuncuje u
správy dolů 13 dělníků, kteří mluvili o nat
nosti stávky, ačkoli 200 dělníků bylo proti
stávoe. A totéž číslo „revoloční“ strany, jež
tolik tleskala raským zákeřníkům, denuncuje
Jednoho mimoradébo děloíka, který na schýci
horníků řekl: „Musíme jednati tek, jako v Ha
liči s Potockým.“ — Když radí pohlaváří
brosili „raskoo mlavoa“, to už dle gociali
stických pravidel bylo v pořádku.

Jednop soudrazi k vůli oštvání dělaíka
pobrosí stávkou, podrabé zase jej ohtí spáčiti
vysrazoním, še sám stávku osnoval nebo že
mluvil po příkladu radých radikálsě.

Nové kultura? „Nále Právo“sdělilo dne
M. 2.2, še v -Brosoneohs00draní90. mm.
poslali nár. sociála Holuba pro kořalku. Když
ji přices!, byl vyzvým, ahy“de také napil, což

odmítat, Pra GAR BM ráno do hlavyitrovou . byl sbit a skopán;
surovostte dána atutotvu.ke 9. E m.
uspořádali soejalisté výlet do údolí sv. Anto
níčka v Král. Poli. Bylo osnámeno na plaká
tech, že pojedou také divoši s 19 náčelníky na
koních, kteří ne místě výletním uspořádají zá
pas. Tak snad chtěli soudrusí vzbuditi — ode
por proti militarismo1? A při rokování ska
tečně houf rodé mládeže byl převleknut za
indiány, opice © podobně. Tatomládež jaxo
zvláštní attrakce zabajovala průvod. I hudeb

jako gigrlatu, opálei a pod. Jestliže v některé
zábavě vystoupí někdo v úloze gigrlete a pod.,

na vyšší zašlechtění.
Mezinárodní (|) soc. demokracie prý

učiní moadroa politikou přítrž národnostním
štyanicím. Před rudým štábem jsou prý ei
všichni proletáři rovni. Proto rudý poslanec
Frenodlich mařídil, aby při stavbě jeho villy
v Šamperko nebyl zaměstnán avi jeden český
dělník. Cotoma řeknou 800.dem. zedníci čeští ?

C. k. soe. demokracie. Hodně se podřekl

sněmovna před vějakým podnikem 6e ptají, co
tomu řeknou soc. demokraté. Vláda tolik po
voluje rudým na účet stran jiných, že mezi
křest. sociály nastává stále větší rostrpčení.
Vlivný člen křest. e>c. strany dr. Schbeicher
vytkl, že vzbuzuje nedůvěra a nechuť příliš
bratrské spojování se vlády Beckovy 8e soc.
demokraty pomocí sekčního šéfa Siegharta,
Švakra Adlerova. — Vlídcé úřední kruhy zba
vily soc. demokraty nemilé soutěže. Anarchi
etické sdružení české, které čítalo na 4000
členů, bylo dne 6. t. m. rozpuštěno. Ovšem
pravdou jest úřední odůvodaoční, že federace
ta nesla se směrem státu i společnosti stáva
jicí nebezpečným. Leč rozpuštěním prospělo
se hlavně soc. demokracii, které anarchisté
značně podkopávali půda, poakazujíce na radé
Švindle a přebírajíce ji čleuv. Dr. Adler tedy
za vládní služby odměněn. Revisoří a konku
renti socialistické strauy skrašeni,

: Vyděrači prohráli. Jest věcí nespornou,
že poměry dělnictva jsou většinou neutěšené.
Stávka bývá dělnictvu často jedinou důstojnou
sebeobranou. Leč — i při ní má 8e vystapo
vati poctivě; této zbraně nemá ca užívati
k akojení jízlivosti, msty a k nespravedlivému
ničení řádného zaměstnavatele. Leč drzost ra
dých stávkařů často neznala mezi. Socialietičtí
dělníci vždy a velikým povykem opozorňují
zaměstnavatele na jeho povinnosti, ale vlastní
závazné sliby zraší ei kdykoli, sinějíce se, že
si zaměstusvatel na nich nic nevezme.

Leč v jednom případě se konečně vydě
rači přece notně popálili. V továroč Weinhardo
vě v hornorakouském Wiadiechgartenu zahájilo
dělnictvo v červnu stávku, ačkoli dle podepsané
smlouvy mělo povinnost pracovati do 24. čer
vence. Chtělo si stávkou vynotiti zvýšení msdy
a zkrácení pracovní doby. Firma byla tím ve
lice poškozena a žalovala dělnictvo pro nedo
držení závazků řádně smluvených. Soud ovšem
rozhodl, že dělnictvo jest povinno smlouva do
držeti anebo zaměstnavateli škodu hraditi.
Leč firma podala žádost, aby dělnictvo bylo
přinuceno k práci hrozbou vasby. U okresního
soudu nepořídila, alo krajský soud ve smyslu
$86 živn. řádu roshodl v Jají prospěch. Dělníci
odvolali se k nejvyš. soudnímu dvoru, který
však rozsndek krajského souda potvrdil. Tadíš
od nynějška není vydán zaměstnavatel na mi
lost a nemilost rudé zlovůle a amí na sákladě
rozhodnutí nejvyš. voudního dvoru sakročiti
důrazněji proti těm, kteří nepootivěhledí jeho
tísně využitkovati.

Školský obzor.
Špielovství pokrokářské orgamisace

učitelské. „Organisace pokroková savádí do
svých řad špiclovatví. Člení mají býti atřeženi,
co mluví, co konají.Skoda, še nemobou býti i střežení,
00 si někdy o organisaci myslí. V jedné jedaotě
v N. žádal pokrokář Š, za zřízení odboru orga
nisačního, který by v evidenci vedl činnost kaš
dého jednetlivoe. (Co to znamená, každý z nás
dobře chápe s bohaté skušenosti. Nedávno adělil
mí jeden organisovaný, že v jejich okrese zřízeno
několik obvodů a každý obvod má jednobo taj
nébo policajta, který referaje tam nahoru o cho
vání se jednotlivcové. Nedávno dostal jeden orgir
nisovaný lístek od takového policajta, v němš my

vyhrožuje organisašními tresty, jestli dovolí,aby
jeho děvčátko stčastnilo se „primíční komedie“,
Organisace pracovala osrušení klassifikaceúřední,
ale sama sestavuje pokrokovou klasifikaci, za
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Proč $okrokové učitelstvo podporo

valo kamdidatury agrárnické? Z ideálních
snah bylo —to. bodne každý,
kilo borggno dřství lidí vychovaných mati
A la Raáta, „Pokroková Rerue“ piše: „Uúitelstvo
organisované Be domnívá, že strana agrární da
máše-jema ke.slepšení jeho postavení, k. zujšení

a
p

Sde m,ní.Úskalí pro lento vzájíěíný

ěr aa..„jeat však Fogaeto a n 0
a degtatek. Egoistická panovačnost strany agrární
a známá její hrubá nesnášelivost; nedůtklivost a
domýšlivost našeho stavu učitelského, nabývající
vlo a více formy jakéhosi „aristokratisma“ 86
gachováním všech slovíček demokratismu — toť

- jsou dvě nejnebezpečnější skaliskal“ A jak po
mohou v Čechách sgrárničtí dietáři finanolm po
krok. učitelstva, to posud jest psáno kdesi ve
hvězdách. Strana sgrární jako nejsilnější na sně
mu království Českého slibovala Sanovati zemské
finance, pomoci rolojetvu a učitelstvu též? Kde
jen na to vezme peníze? Snad některý agrárnický
dietář zřekne se ve prospěch těch reforem tučhé
sinekury? Anebo se provede reální, zdravá poli
tika nadšením a lacinými sliby? A není hotovým
hříchem, jestliže slibuje někdo věci, o jichž ne
možnosti jest napřed přesvědčen? Buchá, draná
skutečnost zatím napovídá jen tolik, še při sebe
větší a poctivější námaze sotva agrární strana
bude s 10, aby vyhověla skrovné Části nejnaleba
vějších potřeb rolaictva. A jestliže by odložila
kterýkoli požedavek rolnický ve prospěch učitel
stva, vzbouří proti sobě celé zástupy rolnického
voličetva. A tak zkrátka a dobře pokrokové uči
telstvo odejde 8 prázdaou; boj mezi agrárníky a
učiteli svíří se znovu a močuá že silou zdvojenon.

Jak poučnjí pokrokoví. Přečte se na
rychlo nějaký odvar z vědecky odbytého Bůchnera
nebo z švindléřskéhoHaeckla, jehož protikfestanské
myšlenky „Č+s. Učitel“ šířil. Udělají se poznámky
a v krátké cbvilce má učitelský volný myslitel
„hluboce a samostatné“ promyšlenou podetatu a
příčinnost rostlini lidského života. Dle „Českého
Učitele“ učitel Prans v Žamberce poučoval kollegy
o problemu hmoty a síly. Myslíte, že snad dle
odborného učence Mareše? I ne, přednáška nesla
Be tónem Haocklovým. Veliký odborník Praus mlavil
učeně o atomistice, molekulách, chromosomecb,
energii nervové atd. „V říši živočišné skoro jestě
poznámá energie nervová existuje. Studiem této
síly sabývají se vědy okkultní. Eoe:gie vytvořená
činoostí hmoty nervové přeměnou chemické ener
gie potravy a vdýchaného kyslíku jest příčinou, že
vnitřní svůj avět uplatnili můžeme se zřetelem
k světu vnějšímu či roslisovati. (Teď zbývá jen
roshodnouti, jakou potravou by se ten vnitřní svět
nejlépe realisoval.) Realisace myšlenek má veliký
význam pro praktický život (to je dobře viděti na
realisovaných finaněních myšlenkách dynastie Ra
šínovců), k čemu třeba množství myšlenek a im
pulsu či vůle. Hleďme nabýti co nejvíce nových
poznatků vědeckých (z Haeokla či s těch odbor
ných spisů, které dokásaly Haecklovy podvody?)
a poznati sebe, avůj vnitřní život. Nabudeme vě
domí o své síle a nebudeme se spolébati na nic
nadpřirozeného, nýbrž státi cele a pevně na vlastní
půdě.“ Za rok se přečte protikřestanská knížka
jiná a bude se papouškovati zase „věda“ — ovšem
bluboce a originelně promyšlená — rázu jiného,
až se mosky ocitoou v chaosu nejrůznějších cest.
Nebylo by lépe, aby „Český Učitel“ poučil své

čtenáře o drráčnicíví a odstrašujících podvodechHaecklových
Jem, pánové, hezky důsledně! „Český

Učitel“ dne 29. července píše z okresu Litomyšl
slčého: „Valná hromada“ odepřela voliti sa člena
výboru Zemského ústředního spolku (učitelstva)
Budči Holickou navrženého kol. Hanuše, říd. uč.

Bemíně, jelikož smívěný kolega je varhaníkem.
devzdány lístky prázdné“. — Ergo hráti na

varhany, pěstovati v kostele umění jest velikým
hříchem proti pokroku. Pánové, jak veliký počet
vašich organisovaných učitelů ovapgelických braje
y chrámech evaogelických na varhany, učí evang.

gdboženatví a včas potřeby docela koná v kostele

Vbohoslužby! Tyto pány jste dosud svojí porokovou klatbou nestihli. Oni vám pomáhají bujaře
Iproti katolictvu a proto přimhonříte oči obě.

to však dáváte na jevo nepokrytou zášť vůči
'fomu vyznání, které má valná většina dítek vám
svěřených. U vás jest i hudba — klerikalismem.
A pak ještě ten farisejský údiv, že proti učitel
stvu usilujícíma kněze a náboženství ze škol vy
paditi katolické kroby se brání!

Téměř nenvěřitelno. „Čech“ dne 18. t.
m. otigel tyto řádky: „Píše se nám z většího

. města východních Čech: Vměstě malem stale.

velicetrapnázpdacbilí která rláě nen postišenými rodiči ila velikou bolest. Povašte

Ná Páni studenti, psktkoréht — jet o
sebou rostmí — omýčlení, kteří holdují moderní
sásadě „vyžíti“de" a a pohlbýsího pbco
vání nejsou vybíraví, ukázali svou umravně=
lost aové luštěnípohlavníotásky tal, že skandál
jet obrovský a sotva jej Ise utajiti. Přes 60

". he) '

mladých dívek, z většího dílu žábyň ydejšího ly
ces, ocharavělo — jak, netřeba

JíWeSamo- pobou, ždyvěc dato vytmlala zde ve
lté mostrpčenéa- z Újhodtoo ne

ny přinesly jen velice zabalenou narášku o tom.“

Literatura.

Nákladem V. Kotrby v Praze. Biteduchovní. Časopis kněžatva Českoslovanského. Řídí
F. Vaněček. Roč. XV., čís. 9. a 10. Vychází mě
síčně za roční předpl. 8 K. — J. Spillmann: Lu
cias Flavus. II. Rottán. Seš. 12.—16. po 40 hal.
— 9w.Stanislav Kostka. Životů svatých č. 7. Veršem
napsal P. Fr. Žák T. J. Cena 60 bal.

Z nakladatelství J. Ottyv Praze. Antal
Stašek: Na rozhraní. Seš, 30.—33. po 32 hal, —
Frant. Heritesa sebrané spisy I. Maloměstské po
vídky.Seš. 1 a 3. po30 hal. —Dr. D, Panýrek:
Lékaři a traviči « říšerostlinné. Seš. 3 —6. České
knihovny zábavy a poučení av. 23.

Nákladem J. R. Vílímka v Praze. Old.
Kostelecký: Bludičky. Beš. 11. Vilímkovy bumo
ristické knihovny seš. 69. po 30 hal. — Cesto
pisný román dr. Maye: Old Surehand. Seš. 7.—8.
po 32 hal.

Jděte na Slovensko, II. opravenévydání.
Napsal K. Kálal. Nákladem K. Stieglmaiera v Č.
Badějovicích. Za 60 hal.

Výcvik a utvrzení paměti. VzdělaliChaire
a Jan Misárek. Za 1:80 K. Vydalo nakladatelství
Nové myšlenky na Král. Vinohradech Nakladatel
ství jest ochotno poslati spis tento na ukázku na
5 dní každému, kdo se na náš list odvolá.

Zemědělský adresář. obsuhující seznamy
majitelů hospodář. usedlostí, pozemků, všech spolků
a družstev, historický a místopisný popis obcí a
osad okresů. Vychází ve volných lhůtách, Majitel,
vydavatel a redaktor J. Macháček v Král Lhotě,
p. Mezitč,Čechy. Čís. 9. —okres Holice. Za 1:05K

Ve službách královny. Věstník Marián
ských dražin českých. Ročn. I. čís. 2. Nákladem

marný družiny v Praze. Předpiatnéna celýro l . .

Časopis katol. dnehovenstva. 8 přílobou
věnovanou theologické literatuře národů slovau
ských. Roč. 49., seš. 6. Řídí dr. F. Kryštůfek,
dr. J. Tampach, dr. A. Podlaha. Vychází 10krát
za rok, s přílobou Slavoram litterae thbeologicae
čtyřikrát v roce, za roč. předpl. 9 K. Expedice
v k. a. knihtiskárně v Praze 190—I.

Věstník Jednoty katol duchovních
diecése brněnské. Roč. I. Říďí L Zavadil, faráť
v Křižanově. Nákladem Jednoty. Čís. 2 a 4. Vy
chází každý měsíc v Brně v benediktinské kníb
tiskárně. Ročaí předpl. 4 K.

Museum. Časopis bohoslovců českoslovan
ských. Roč, 42., čís. 4. a 5. Pořádá Jos. Heger.
Nákladem „Růže Sušilovy“ v Brně. Dopisy a zá
silky na adresa pořadatele „Musea“ v Brně
(alnmnát).

Obzor. Roč. 31., čís. 7. a 8. Vychází kaž
dého měsíce v Brně nákladem benediktinské knih
tiskárny. Roč. předpl. 4 K. Redakci z rakou Megr.
VI. Šťastného přejali F. Dohnal a L. Tomášek,
problašujíce, še snahou jejich bude povznést
„Obzor“ tak, aby se stal tím, čím původně byl
zamýšlen: listem pro katol. inteligenci.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový mě
síčník pro lid. Řídí J. Vévoda. Předplatné (r. čač
4 K) a objednávky vyřizuje benediktinská knih
tiskárna vBrně. Roč. 17. čta. 8. Vydává „Jednota
Našeho Domova“ v Olomouci.

Serafinské květy. Časopis terciářů česko
ulovanských. Pořádá P. J. Kabringer. Roč. VII.,
čís. 10. a 11. Roč. předplatné i s kalendářem
„9v. František“ 240 K u administrace v Olomonci.

Serafinský přítel dítek. S přílohoumě
síční „Dítko Mariánské“ a roční „Kalendář“. Spol
kový list „Seraf, díla lásky pro země Českoslovan
ské“. Pro rodiče a dospělé přátele mládeže. Účastníci
„Díla lásky“ dostávají list sdarma. Vycbásí jednou
měsíčně v Čes. Budějovicích redakcí P. M. Mo
desta Voňavky. Roč. L, čís. 7.

Právnická povahaškol měšťanských.
V rozhovor ovádí- JUDr.Polák. II. vydání. Ná
kladem vydavatel. a tiskař. družstva v Praze. Za
50 hal.

Na pamět Svatop. Čecha. Řeč, kteron dne
1. března v den pohřbu básaíka promluvil v Chru
dimi J. V. Klíma, ředitel. Nákladem A. Keoila
v Chrodimi. Za 20 bal.
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Jošář Ježek
Bradr- Králové.
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Dívčí vychovávací .

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné 1 měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při příjetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovativyšší pokra
čovací kurs český 1 německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež 8e na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravujíse roneha

bohoslnžebná. n

Ústav nalézá se v rozkošné
=© lesnaté krajině.

=

Čalounické

E výrobky,vany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškeré předělávky

za ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král., v Pětidomechč. 291.

P. L pp. truhlářů
odporačuji

. svoji výrobu
=„ intarsií .

vkusně a umělecky provedených.
Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové

a
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa,

—ě———

Paramenta,

1 dgnáce V, Noškuda sm |
. (protokolovaná firma) .

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř
M| (ate P. S. Rikvdiy, faráře vo Fýpruvátielch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovemstvu|

výrobní závod

3všech kostelních
praporů a kovového náčiní.



Doporučujeme

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní prámen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlý
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
evového máčimí vo výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. 0rl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové cenník rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběrufranko „9

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

„00 jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dřívenikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

X OBDX CBIKGPIX ČD X G3 X

ŽJan Horák, *Xsoukenník
v Rychnově nadKněžnou ©

zasílá na požádání. vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druků pravých

vimšných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s-uze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení
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$
ž
f
X
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Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních.
PRAHA-I,

č. 145 et., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího ač k bohatému fi
puralnímu provedení a

sicei se šelemým
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nike

přijme

Etichard Simáček,
knihař

vHradci Králové,Pospíšilovatřída, čís. 347.

Nojdůstojnější Biskupské kousistorinm
vHradel Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a zasílám“v soudkách od 25
litrů výše:
Dalmatskáa uherskávínaza 1litr po64, 88,

72, 80, 88 hal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné I druh 88 hal.,

II. drah 80 hal. sa 1 litr.

ALOIS ČIŽEK,

Z K monkek snalec ví

kiážterk Ki Pzanourt vŽelivěnpro
klášter král.

četné důst. farní úřadyv

rámy, sílémi vsasením.
Veákeré rozpočty, akizzy i odborná rada bezplatně, beze

vší závaznosti ku definitivní objednávce. |
SY“ Nosdetnáveřejná| písemnápochva!ná'uznání, il

Založeno roku 1836.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho=
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma aSrůzných předmětů venku se nale
sejících za cenyfjmírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím“se na požádání taktóž

bez nároku na cestovné,
Mnoho pochvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP“Závod založen r. 1808, "hg

==
ň

dětské vozíky
u velkovýrobcermy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.

Palmy
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy atromovité 2 3 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kas za 2,

8, 10-15 zl. 3, 4-6 zl.

Jediný závod toho druhu na českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
bandagist

w Hradoi Král., vedle krajskéhosoudu.

Odporučaje vlastní výrobu a
sklad veškerých druhů baudáží,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy, suspensoria, puz
čochy a obípadla pro křečové
žily, šněrovačky a přímid,a pro
zkřivené páteře.

Správy se vyřizují rychle a
levně.

Poštou zasílá ge nenápadně,
stačí udati druh a míru.

Závod založen roku 1883.

Vyznamenán zlatou medailí.

František Jirouš v Slatinaneck:

gothický oltář čzbový,i
:

say jest Jevně ne prodej. Socbymožnovyměšiti
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das se počítají Icond.

| Obnovamodní v pátekv poledu. | Ročník XIV.

Deset let uplynulo od doby té, kdy katolíci národa českoslovan
ského sešli se na prvním všeobecném ajezdu v královské Praze, aby roko
vali o nejdůležitějších otázkách katolického lidu v zemích koruny svato
václavské. Jest v dobré paměti, že sjezd tento byl nejen zdrojem nadšení,
ale i vzpruhou k další pledné práci, jak to ukázalyi následující dva
wjezdy katolíků českoslovanských, kteří nikdy nezapomínali ani svého pů
vodu, ani povinností náboženských a tím méně povinností občanských.
pPokud a kdy Bůh žití povelí, buď věren Bohu, vlasti, příteli!« bylo
heslem nejen prvních buditelů, ale také heslem Tvým, katolický a česko
dlovanský lide náš! A přece neschází těch, kteří sahají na Tvé nejavě

tější Úay a open Ti nezadajná práva i schopnostživota...už mužně v šik! Jef doba vážná a rozhodná a třeba za po
tledních let rozmnožily se řady naše, jistě přibylo i nepřátel, kteří tupí

i víru naši, anažíce se vypuditi ji slovem, tiskem a již i násilím nejen ze
srdcí jednotlivců, ale i z katolických rodin, škol i veřejného života, ač
tato byla a jest základem kulturního života národů a bratrské pospolitosti
slovanské od dob svatých našich věrozvěstů Cyrilla a Methoděje.

Ano, doba jest vážná a rozhodná, a běda, kdo osamocen zůstává
v boji, třeba hleděl jen sebeobrany! Proto, katolíci! Čechoslované! Sečtěmež
opět řady naše a přehlédněmež i šiky nepřátel, abychom nejen poznali
sílu svou, ale i ty, kteří stojí proti nám a svatému dědictví Kristovu!
Spojme se ne ke hlučným projevům, ale ku plodné, positivní práci, na
obranu svou a svatých zásad i dědictví, pro něž život byli hotovi obětovati
již otcové naši a pro něž žili a umírali svatí patronovénudílného a staro
slavného království českého. K tomuto cíli svoláváme

Na sjezdu tomto oslavme zároveň dvě světlá jubilea, připadající na
letošní rok, a to padesátileté jubileum sv. Otce Pia X.a spolu šedesátileté

cm panování nejjasnějšího Veličenstva císařea krále Františka Josefa Lbt ujezd náš jest též důkazem neochvějné věrnosti a oddanosti, kterou
všdy vynikal katolický lid českoslovanskýv dobách dobrýchi zlýcn. Hleďme

-ee posíliti poznovu, aby tak, jak pojí nás v jedno jedna církev a jedna
korena Svatováclavská, aby tak pojila nás nadále i koruna lásky. Hleďme
před nevěrou zachrániti ohrožené rodiny, jednotlivé stavy, školství a život
společnýa zachránímesebei budoucí!Řada řečníkůnejlepšíchapracovníků

nezištných poví nám na ujezdu našem, co činiti a jak se dívati na všechn
ty proudy,které se valí protinám, akterak odrážeti útoky i zciziny při
volaných nepřátel, kteří diktují boj proti nám i tu, kdestála otcův

našich kolébka. Toho, bohdá, nebude, aby katolický lid náš byl vydě
děncem ve své vlasti a lidské společnosti a stal se robem diktátorů, kteří

srdce pěší dali v klatbu posměšnou, podáme-li si svorně rukou k dalu dílu!

prájgj "ee vhůru na ujezsd,směle ku předu — pro Boha, vlasta

Přípravné komité.

V sobotu dne 29. srpna v 5 hodin odpoledne: První
nchůze slavnostní. — Chorál: Svatý Václave! — Uvítací řeč y
přípravnéhokomitétu.— Volbapředsednictvasjezdu.—ŘečJeho Eminence
nejdůst. pana kardinála a kníž. arcibiskupa Leo Skrbenského ze Hříště. —
Volby předsedů odborových. — První alavnostní řeč na oslaru 50letého
kněžství sv. Otce Pia X, a na oslavu 60letého jubilea panování Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa L (JUDr. MořicHruban, advokát
a Hšský ec v Olomouci). — Hymna papežská. — Hymna císařská. —
Večer: Volná zábava na Žofíně, přiníž přednesenybudou pozdravyhostí.
— V 8hodin porada předsedůkatol jednottovaryšskýchv malém sále
Zofinském.

V neděli dne 80. srpna v 7hod. ráno: Shromážděníúčastníků
jezdu na Purkyňově náměstí (kolem chrámu Páně u ov. Ludmily) na

rů Vinohradech. O půl 8. hodině ráno: Průvod do velechrámu sv.
Víta, načež promluva re velechrámě( kanovník dr. Josef Tum

pech); současně promluva na nádvoří(P, AL Jemelka, člen řádu T. J) —ontifikální mše sv. ve velechrámě, již aloužiti bude Jeho Eminence
neidůstojnější pan kardiná., a současně mše svatá ca nádvoří u imp:»
visovazéhooltáře,již sloužiti bude jedenz pán biskupů. — Po mších
svatých rozchod úČusiníků. Při nepříznivémpočasí odpadá průvod a budou
tolikcpromlavyv 10 hodinapo michpontifikálnímšeevuév metropo

litním chrámu PáněOdpoledne PrhrammnoSa néé u 6. roninrogína Malé Straně. — a ta:
Stav a vývoj katolických spolků a i
Voňarka) — Stárky — msdy — a kartely. (J
Velkýcíl > —Oláska dělnická (Jar. Astr, úředník) —
nisace mládeže Jelínek, říd. učitel ve Ždánicích) II. cál žofinský.
—Otázkaživnostenské(VáclDvorský).—Zemakáradakatolíků
II «lfofinský.—Bohůzme sv.Bonifáce(vevelsále
večer).— V 7hodinvečer: ostnípředstavenív Národnímdávadle
(opera»Poohlavci

TY dno 31. +7 hod. ráno: Mžesv. m zemřelé
třakátký ujealův Páněúnv.Salvatora,—V'6hodin

ráno: První odborová řeč: Stanovisko katolíků k národnosti (Ant, D
professor). — V 9 hodin ráno: Druhá odborová řeč: O rodině (Václav
Špaček, říd. učitel). — V 10 hod. dop.: Třetí odborová řeč: O klerikalismo

a náboženství jakožto věci soukromé (kapl. Jiří Čadek). — O půl3. hod.
L: Ctvrtá odborová řeč: Exaktní vědy a náboženství (F. Nábělek,

c. k. professor). — O půl 4. hod. odp.: Pátá odborová řeč: Liberalismus
a sociální demokratismus (ThDr. Frt. Šulc, professor a kanovník v Hradci
Králové). — Od 5 do 6 hodin večer: Adorační hodina spolku Eucha
ristického v kostele av. Salvatora. —-V 7. hod. večer: Druhá schůze alav
nostní. — Druhá slavnostní řeč: Křesťanský socialismus (V. Myalivec,
říšský poslanec) — Třetí alavnostní řeč: Náboženství křesťanské jest.
nábošenstvím pravdy zjevené, a tudíž náboženstvím budoucnosti (P. Josef
Rybák, člen řádu T. J.) — Čtvrtá slavnostní řeč: Volná myšlenka
(farář a redaktor Filip Konečný).

Vúterý dme1. září v 7hod. ráne: Mšesvatá u sv. Sul
vatora, již sloužiti bude Jeho Eminence. — V 8 hodin ráno: Schůze kato
lickýchredaktorů.(Organisacea zájmy).—V 9 hodinráno: Šestáodborová.
řeč: Katolicismus a vzdělání žen (slč. Marie Hoffmannová, odborná uči
telka v Kojetíně) — V 10 bodin L: Sedmá odborová řeč: Křesťanská
kola(prof.Em.Žák).—Ve3 hodinyodpoledne:Osmáodborovářeč:Otisku
(ředitel ThDr. Fr. Reyl, konsist. rada). — Ve 4 hodiny odpoledne: Devátá
odborovářeč:Křesťanskácharita (kaplanJan Beránek).—V 7 hodin večer:Třetíschůsealavnostní—Pátáslavnostnířeč:Církevavěda(ThDr.Josef
runbechetap. kahovník)—Šestáulavnostnířeč: Církeva stát(JUDr. J. Myslivec, říšský poslanec) — Sedmá alavnostnířeč: Ut nintbaky, )

Sm NAJM a O RLAKA
Ukončení sjezdu.

Vestředu dne 2. září dopoledne: Návštěvavýstavy,památek

Všechnyschůze konají se na Žolině, 



Dopis z Prahy,
Terrorisování sboru obsoních starších. Že

zornost, kterop již častěji věnovali jsme
louholetému kandidátu purkmistrovatví praž

skéóbo, advokátu a obecaímu staršímu dru.
Karla Černoborskému, byla sasloužena, o tom
můžeme podati nový a pádný doklad. Tento
kráte je tak bmatevý, že i ti, kdož různé
kousky tohoto pána dosud snažili se omlaviti,
překvapením trnou. Sbor obecních starších
sešel se v den narozenin císaře Františka
Josefa I. k mimořádné slavnostní schůzi, v oíš
měly býti odhlasovány návrby na trvalou
oslsvu památného jubilea císařského. Ponč
vadě před zahájením schůze slavnostní bylo
nutno dodateóně schváliti návrh na zřízení
městské pojišťovny pražské pro pojišťování na
život, byla zahájena napřed formální mimo
řádná schůze sboru, která se však nekonala,
poněvadž členové sdružení starosty dra. Groše
odmítli dostaviti se do ní. A « jakého důvodu?
Z důvodu velice nicotného: dr. Černohorský
nesouhlasil, aby nová pojišťovna pražská,
které kyne zajisté velká budoucnost, vztaho
vala svoji působnost mimo na Prabu také na
ostatní království České — —

Zřizovati pojišťovnu pouze pro Prahu,
prašeká města, bylo by, nejmírněji řečeno, po
Šetilostí, jež by měla následky velmi neblahé.
Poněvadž dr. Černohorský jest velkým čini
telem v tak zvané První české pojišťovně, tak
tak živořící mechtčl dopustili, aby jí v mové
Městské pojišťovně prašské vaešla konkurence, a
snemožnil se svými věrnými odhlasování ná
vrha. Sdružení dra. Groše v den panovnických
narozenin vyznamenalo 8e, jen co je pravda, a
také se ukázalo, jaký vliv na ně sám dr.
Groš má. Dr. Černohorský prostě mnavzkázal,
že sdružení hlasovat nepůjde, a tak chtěj ne
chtěj byl dr. Groš nucen návrh odložiti do
příští schůze sbora, aby všemocným panem

Černohorským byl opět pochován.
Působí dojem 00 nejtrapnější, že násled

kem jednání dra. Černohorského, který zcela
ovládá starostu dra. K. Groše, nebyla sobvá
lena Jubilejní pražská městská pojišťovna ži
votní a důchodová, která v památný den ona
rozeniu císaře a krále měla býti jedním ze
zřízení, ua niobž rada městská se usnesla.
Bezpříkladné toto jednání spůsobilo mezi
obecními staršími strany národní velikou
bouři a ihned prohlašováno, že takováto čin
nost nesbytně musí vésti k rozluce kompro
misu. Jaký dojem bylo by však činilo, kdyby
většina členů uboru obecních starších byla
odešla, uražena veškerým právem z jednání
tak úžasného, a kdyby pak uávrhy rady
městské nebyly došly schválení? Dovedli by
tací Černohorští a jim příslušní živlové odnésti
i následky, a síce nejostadnější, věcí podob
ných? Sr-ntným faktem pro starosta dr. Groše
jest, %. v této záležitosti ukázal úplnou
svojí neschopnost zakročiti a zjednati pořádek
a že jako v mooha jiných případech také ten
tokráte podlehl dra. Černohorskémr, jebož

FEUILLETON
Za + dp. Františkem Jelínkem,

duch. správcem zem. polepšovny v Králíkách,

Bylo to v lednu r. 1897, když vichr života
zanesl mne z doprušské koplánky do Pardubic,
kdež jsem byl ustanoven duch, správcem pra
covny. Vše zdálo se mi býti v téch ponurých
zdech ústavních tak tajemné, neproniknutelnou
rouškou zahalené. Slovem nedovedl jsem se dívati
na duše, bídou života pobloudilé, neměl jsem
slov, jimiž bych začal mluviti s »vyvrbelem spo
lečnosti lidskée, který při tom při všem zůstal
přece také člověkem. V této nejistoté nerozmýšlel
jsem se dlouho a zajel jsem do blízkých Opatovic,
kde v. polepšovně pro mladší kárance působil již
přes rok jako duch. správce spulužák jak z gy
moasia tak z theologie František Jelínek. Usmévavá
jebo tvář přivítala mne srdečně na »bratrské půdě

vrozeným, pronesl:. +To bude mít synák Janoušek

členy do cechu »lumpenpaterů«. Řekl jsem mu
po té, co mne tížilo, že nevím, jak 8 témi sna
šimi« lidmi mluviti a jednati, A František začal;
»Musíš jim býti matkou; ke každému chovanci
buď vlídným, laskavým a srdečným; tak nejvíce
zmýžeš.«

Celkové, dlouhé jeho poučení bylo opravdu
zlatým zrakem
ústavníc negčíslněkrát vděčil jsem mu za spravy
divý a působivý návod.«

Potom moc zavedl do evého bytu, kde
usměvavá tvář stařičkých jeho rodičů nás přivítala.
»Kouknou se, pajmamioko (tak mluvil k své matce),

jakého hon jim vedu«, A pajmeminka celá roz

věka se dívály, jákoby zlato svého ardce chtěla
jimi každému nabízeti. Pak šla do kuchyně něco
sháněti, „agiltdh 00: podtatýsek «ryichborstoliee

dsobení“ ve ulušbách obce pražské z

DneJadnon, ba onádjišdosl sáby, viB m. . 1

Nekonečné-slesky na výdor. Jabi
lejní výstava naše překročilajiž dobrou polo
vicí svóho trvání, lečstesky na výstavní výbor
neustávají. Jost neuvěřitelno, jak špatně po
chopil výstavní výbor svoji povinnost, jak vý
stavu vlastně na všech stranách sám zabíjí.
Nesmysloéma zdražení vstupenek může děko
vati, žo výstava doposud stůně na návětěva
širokých vrstev lidových a bude na ni stonati
patrně do svého uzavření. Očekávané veliké
návštěvy v prázdninové době se však nedo
etavily, poněvadě široké vrstvy lidu, byvě:
přímo uráženy odmítavým chováním výbora
výstavního v příčině slevy na vatupenkách,
nestarají ss již o výstavu, kterod tnějí nyní
vytrhnonti různé světelné efekty.

Poněvadž bylo voláno po výstavní fon“
táně, která by beze všecb pochyb výstavu byla
znamenitěpozvedla, proto výkonný výbor jí
nozřídil. Místo ní dal tři kachny a dvě Ll:botě
donádržkypo bývaléfontáněa olemovallonbí
nad fontánou různobarevnými žárovkami — —

Vrcholem každé nešetrnosti jest však
jednání výkonného výboru výstevního, jaké
zaujal proti hromadným návštěvám školních
dítek. Páni Hotowetz a Hlaváček, ředitel a ta
jemník výetavy, jsou sice denně fotografování
v různých malebných posicích i na pobledni
cích s každým cizím návštěvníkem Němcem;
pro školní výpravy však, ješ noviny pro vý
stavu shánějí, nemají naprosto žádného pocho
pení. Výstavní výbor pořádá pro své členy
nákladné bankety — jest zajisté známo, že
podobné bankety pohlcují mnoho peněz — pro
školní výpravy dětské však nemá pozornosti
pražádné. Školní mládež ještě nikdo na výstavě
neuvítal, ba ani rohlíkem ji nepodělil, aniž jí
poskytl k napití doušku čerstvé vody. Zdá se,
že by proti hromadným návštěvám školních
dítek, tak jak nyní se dějí, měl sakročiti spo
lek proti týrání lidí, Úplně vysíleny a utahány
vlekou se školní dítky z pavilonu do pavilonu,,
oikdo je na nic oeupozorní, a když jsou utr
máceny tak, že mdlobou skoro klesají, nemají
si kam usednouti. Za posezení na židlích vs
bírá se značný pro mládež poplatek, a proto
školní drobotina bledá, kam by 80 posaaiti
mohla na zemi. Atak žízní i hladem zmořená
mládež odpočívá na zemi mnohdy mokré, za
nynějších puk stále chladných dní zcela nevy
hřáté, maraě shánějíc se po pitná vodě. Prak
tický výbor jedinou pumpa na výstavě zavřel,
aby pomohl k prodeji sodovky a piva, a proto
dokud nepřijede toužebně očekávaná voznice
s vodou, dítky žízní. Jako zo všeho a všady,
tak vybírá se i z místa, jež každý člověk na
větíviti musí, značný poplatek, jaký venkovské
dítě nemůže obětovati. V této věci, myslíme,
jest konečně čas, aby se výbor rozpomenu!l na
své povinnosti i na povinnosti elašnosti, aby
cbodé venkovské dítě nebylo nuceno stále jen

utíral se slovy vráčej se posedit«. Také on
vzájem svému synu »onikale a po tichém zaše

chlebem, zkrátka vším, co chudičkt“ domácnost
poskytnouli může. A při té prostotě těch stařič
kých lidí, byť jen suchý chléb podali, bylo tolik
tepla, tolik srdečnosti a lásky, že člověk tak mané
vzpomínal svých let studentských, kdy »náše pan
prof:ssor (p. školní rada Červinka) předčítal nám
eFilemon a Baucis« — a mně se zdálo,že ta stará
pověst v tomto příbytku našla své uskutečnění,

"A jací rodiče, takový syn, Ode všech ctěn
a milován. Nepřátel snad vůbec ani neměl, —
Když v roce 1898 rozhodl se zemský výbor roz
děliti opatovickou polepšovnu ve dvě a sice pro
chovance od 8 let do 14 v Králíkách, a od 14 let
do 18 v Opatovicích, byl dp. Jelínek poslán do
Králík, kde přes to, že zůstal poctivým Čechem,
i ne německé půué svojí dobrotou, vlídností a
láskou získával si srdce každého. Jeho působení
na mladistvé duše pobloudilé, špatnou výchovou
špatných rodičů pokažené, bylo nesčíslněkráte ta
kovými výsledky korunováno, že zemský výbor
neskrblil uznáním a pochvalou. A pojednou, když
každý byl tobo přesvědčení, že ten výtečný člověk,
šlechetný kněz, znamenitý vychovatel těší se nej
lepšímu zdraví, přišla zpráva o jeho úmrtí. Před
rokem pobřbívali matka a syn svého pantstíoka a
dne 17. srpna 1908 pobřbívela »pajmaminka«
svého jediného syna.

Sotva že jsem přijel na pohřeb do Králík,
zašel jsem nejdříve potěšit to zlomené srdce ma
teřské, Jakmile jsem vkročil, obejmula mne ta
chuděra steré v nářku a pláči a její malé dobré
oči nebyly již bledé, ale od pláče krví podlité. —
Pak si usedla a začala vyprávěti o posledních
okamžicích svého syna-kněze. takto: Bylo to: ve

čtvrtek, příje zrovna z Prahy, tím, vlakem o šestéhodině. Byltakový švítořivý, htála mi vypravoval,
jaké to všechno bylo, a přece jak jest již rád, že
jestzasedome,Potomjsem.pabeptala: Vejebný

paka -sopek budou jíst? — a.0n any odposšdj:

platit a vydati poslední baléř svých úspor za
„eněstech

u.odsoy! e. o

řejnost sabývá se opětně pallívou otáskouat sa
dá-lí správní rada společné vodárny mililono
voa dodávka roarového potrubí pro nový vo
dovod nejsořivějším germanigátorům, jakými
Jsou vítkovické železárny na Moravě. Ukazuje
ge k tomu, že Praha, která odsoudila velikým
manifestačním průvodem násilí, pohané na če
ských meušinách,nemůže zadati třímilonovoa
dodávku největším nepřátelům českého náro
da. — Ukazuje se k tomu, že by ohromoá
částka těchto peněs padla na další germani
sační výboje na Ostravsku, kde vítkovičtí fa
natikové roztahojí sítě svó — — uvádějí se
důvody nové a nové, jež však nezdají se pře
svědčovati pán, konšely na Staroměstské rad
Dici o natnosti, aby dodávka byla přenechána
sympatickým železárnám francouzským. Jest
nejvýše na čase, aby správní rada společné vo
dáráy : podlebala ve svých usneseních sboru
obecních starších, čímž snad by jedině možno
bylo svým časem zavésti do hospodářství obec
ního žádoucí pořádek.

Nechceme býti špatnými proroky, leč my
slíme, že jistí ti Hubáčkové, Růžičkové a
Scharfové dávno se rozhodli — pro Vítkovice.

č é v této příčině učiní pak pražští voov

Obrana.
Kdo jest vlastně kloerikaliomus?

„Čecb“ aveřejnil předešlý měsíc článek doka
zujicí nenávistné vystupování agrárního posl.,
katolického faráře dp. Vacka vůči církvi. Pan
farář zaslal do „Čecha“ opravu: „Není pravda
— jest pravda“, jak to bývá. Nato však do
čísla „Čecha“ £ 1. srpna napsal katol. účastník
schůze Vackovy, že bylo pravda všecko, že
v Rynárci oslava zrašení roboty, pří níž Vacek
řečníl, byla spojena 8 oslavou Hasovou. K tomu
ještě dodal dopisovatel nová sdělení. Vacek
řekl doslovně o čase nevolnictví: „Byly to doby,
kdy voucovány byly hostie do úst ohněm a
mečem“ — Tato smělou pomlava církve ai
segtrojil řečník na základě podvodného sdělení
Bílkova; měl by však jako katolický kněz a
jako vzdělanec vůbec věděti, jak tu pomluvu
P. Svoboda vítězně odbyl. Také řekl: „Já ani
jako katolický kněz nemobu a nesmím říci,
Jak to bylo. Třebísský, kdyby byl živ, byl by
dnes také prohlášen za kacíře.“ — Hrůza hrů
soucí!! Umí ten p. Vacek herecky vzbudit děs
před tou ukrutnou církví a to v době, kdy
socialisté krvaví katolíkům hlavy, kdy je honí
jako psance, kdy neplacení na oírkev radou
trestají socialisté jako těžký zločin! Vy, p.
Vacku, že ani oesmíte pravda o naší církvi
Hci? Ta právě na to čeků. Zato však nesmíte
důrasně poukázati na veliké vyssavačatví ži-—.——2 |, >,
sAle, daj mi, pajmaminko, kousek chleba s mí
slem, jsem toho masa již syt.« — A tak si kousek

měl ruce založené s tak pěkné si ležel a povídá:
»To se, pajmaminko, těším, jak se vyspím. A spal.
Kdyš ráno o půlšesté nevatával, šla jsem k němu
asi po šesté hodině, a on si ještě tak leží, Jdu
k němu, budím bo, a on — už byl studený. To
si můžou představit, jak mi bylo a co jsem dě
lala. Když jsem se trochu z toho vzpamatovala,
tak jsem šla k té posteli, na níž ještě ležel a na
kolenouse sepistýma rukama prosila jsem Pána
Boha, aby si mě z toho světa vzal, Co se mnou
— — — co si tady sama v tom svém stáří počnu
— — — — Pak bylo ticho, v němž rozléhal se
pláč opuštěné vdovy, stařičké matky — a mně
scházela slova, jimiž bych balsám útěchy v její
srdce vlil, A ticho to přerušila ochočená brdlička
svým letem po pokoji a usedla pajmamince zrovna
na rameni a zobáčkem rovnala jí její šedivé vlasy.
— Pajmaminka ji pobladila a dodala: Ta byla
miláčkem velebného pána, a teď jsme obě dvě o
puštěny, A brdlička zacukrovala, ale nebyl to vec

Aý smích hrdličky, jaký slýcháme, ale takový
iáhlý zpěv — jskoby smuteční. —

Druhý den doprovodili jsme Františka na té
cestě poslední a uložili jsme jeho šlechetné srdce
české do německé půdy, a na vlastní oči jsme se
přesvědčili dle obromného účastenství o lásce,
které se těšil u všech obyvatelů, A jestliže doj
mavým byl pláč staříčké, k zemi shrbené matky,
tu jisté dojímavějším byl nářek a válykot mladi
stvých chovanců polepšovny, kteří loučili se «kné
sem, svým vycbovatelem, který a láskou mateřskou

síly své, — A jestliže my všickni, kteří jeme okolo

tobo jeho hrobu stáli, hluboce kant byliy.clžeal esnašelícese brnwy—tu Me
hin se = taví i nášBobský Mistrnotejejbem přítele Lazace zapiákal . 1.. Ppotole jejm ruly



-aesmíle vela otevřeněa podrobně lí
čití barbarství a děsné dtíbky protestiátekých

vlastní voličové andho nerozhněvali. Třebízský

jediný důkaz na tn nehborásnou pomlava. Vám
jest ovoleso pronášeti vůči církví nestydaté

jiwá společnost, v uíž byste zaujímal vynikající

Třebízského již přes 4000 K. Kolik jste dal
vy? A jestliše „nesmíte“ jako katolický kněz
říci bistoriokou pravdu, jaké důsledky a cha
rakterního člověka a zvláště zástapce lide (11)
z tobo jařma vyplývají? Nesmf-li takový kněz
promlaviti pravda, sténá-li pod brozným mo

se volnosti lidu? Vy jsle však vědě), jak elsce

útrpoostí srdce i nestrannému jinověrci při pa
tření, -co hanebných potup musí katolék nyní
pro víra anájeti? Tu ještě masí přijíti na
pomoc k sradosti radých, protikřesťanských
násilníků katolický kočz! Mrská tu společnost,
která mu chodí do kostela.

Dale pokračuje dopisovatel „Čecha“: „Lež
je, co píše p. farář Vacek, že hned po své čdči
(o robotě) odjel do NovéCerekve. Ale pravda
je, če tam byl přes celoa řeč o Hasovi (seděl
pod tribunou s p. Donátem) a jen řeč ei po

dáván v jebo přítomnosti a před jeho očima!
Slavnosttato pořádalihasičiz Rynárcea Par
lova, kteří jediní z celého pelhřimovského
okresu nezúčastnili se průvoda o Božím těle“

Zkrátka Vacek -šel se potěšiti družně a lid
mi, kteří podvracejí základní články víry křes
tanské vůbec a vylóvají si vztek sorovými jíz
Jivosteni oa lidech, kteří dosud do kostela chodí.
To chtěl nemažně papříti. Není klerikalismem,
jestliže eaž s kolárkem na krku, který slibo
val hájiti víra, zneužívá takovým způsobem
svého postavení? Není klerikalismem, jestliže
někdo po slibech učiněných dá se vydržovati
církví, aby jejím ideám škodil? A ejhle! Ta
ukrutná církev dosud oepotrestala Vacka ničím,
posud ma trpé tolik volnosti, jakou by svému
členu nepopřála nejliberálnější společnost. V od
měna zato p. Vacek vyčítá katolické straně —
klerikalismas.

Sečzali jsme do této chvíle, zda p. Vacek
něco opraví nebo zažalaje-li „Čechba“. Vždyť
odkrytí to týká se velice charakternosti Vac
kovy. Dodnes však nikde jsme nečetli odpověď
8 proto ponkazajeme na to, jakého kněze má
agrární strana nejraději.

Opatrní otcové agrarismu. Pan Alf.
Štastný, člen agrárního výbora a mož neuzná
vající Kristovo Božství, zlobí ee dále na chy
tráckou nedůslednost vechálho čtábu. Napsal
v „Selských Novinách“ dne 10. t. m.: „Považme.
jenom to naše mizeraé, aa dále nesnesitelné
postavení ke klerikálům ... Při tom vlád
noacím intrikánství naších (agrárních) předáků,
kteří dle příkladu svého pána (Práška) v něm
spatřají tu pravou politiku, je i to (úmlava
8 „klerikály“) možné, a dnes máme nejméně
příčiny našim poslancům říšským věřit...
To je politika hanebná, jíž není rovno; a tu
si máme dát v zemi líbit!

Dosarade ti zemští poslanci čeští neměli
té odvaby ukázati páteru Krojherovi, kudy se
chodí za oboru důvěrníků, a on nemá té opřím
nosti říci: No, víte, já vám ta nejsem nic pla
ten. Klerikalismus jde přese mne dále, nemohu

roti němu ničeho činit, a jsem tu zbytečným.
orončím se vám! Té odhodlanosti a politické

upřímnosti Krojher neměl a nemá podnes. Sadí
ve sboru důvěrníků, jos raději v podezření Špe
hoana, který slouží církvi, ale nikoli agrárismu,
než aby ee zřekl místaa dělal poctivce příklad
ného. Ale jemu se tak líbí, a ti drozí nemají
té odvahy dáti ma na jevo, še tam po té po
rážce klerikálů nemá více co dělat. Ulohu,
kterou měl překasit stranu klerikální, dohrál,
ty rozvaděné sousedy neusmiřil, a dále? Co
ta mesi námi.“

Tak a podobně lká padařovský filosof
dále. Ale jest aspoň důslednější a otevřenější
než vrchní prašeké vedení. Agrární kandidáti

dváděli lid tvrzením, še jsou dobrými kato
fky, aby nachytali hlasů. A pak chodili dělat

štafáš „Volné myšlence“, která provádí vášní
věji boj proti všemu náboženství než strana
rudá. Kandidatury kněžské byly: obratoým
trikem na oklamání davů. A teď sklízí age.
strana sa svoji chytráckou dvojakost ovoce.

A myslíte, že ae strana agrární rázně
svého Kroihera ujala? I ne, rozlils by si ocet
a volnými myeliteli. Ona potřebuje hlavně
kněze k útokům proti katolické straně. „Cep“
místo řádné odpovědi dne 14. t. m.natí se do
vtipu, že „klerikálové útočí na agrární strana
Šťastným.“ I ne, farirejský „Cepe“, my boju
jeme vytýkáním ohytrácké a dokásané dvoje

kostí. Vytýkáš, fo Šťastný vede boj proti „kle
rikálům“ nešikovoě, protože prý prárě V bys

dlišti jeho a ©ekolí dostal načinec ohromnou
většinu hlasů. Však ty víš dobře proč! Poňě.
vadž Šťastný nemslhával svoje katolické pře

chytří lháči agrární věděli, že falešně nábožným
obličejem celé davy obelstí. Není nad opa
trnost.

Politický přehled.
Zraky celého Rakouska obráceny byly mi

valý týden k císaři a králi n šemu, který 18.
t. m. slavil svoje narozeniny. Panovník na pa
měť svého 60letého panovnického jubilea sa
lošil „jabilejní kříž“ pro civilní státní zřízence
a osoby jím na roveň postavené. Vedle toho
zalošil i gvláštní vojenský kříž. Mimo to udě
lil mocnář amnestii všem, kdož odsoazení byli
pro urážku VeliCenstva, členů císař. doma, dále
těm, kteří pro jmenované přečiny jsou ve vy
šetřování, pak těm, kdož odsouzení byli pro

vztahuje se i na ty, kdož trest jič odbyli, ale
u nichč následkem odsouzení nastala ztráta ob
čanských práv. Dále odpaštěn zbytek trestu
562 osobám a 190 osobám tresty peněžité. Říš
ský ministr války Scbčoaich povýšen do stavu

důstojníci atd.
8 císařskými narozeninami zaproudilo zase

v politice Rakouska. Do Vídně přijeli ministři

níků českých i německých. V Čechách klidu
není, ten rozviřují stále němečti štváči, v po
sledním čase především pověstný Wulf, který
svými výklady o vládních slibech Němcům vy
volal znepokojení v národě českém. Svolána
proto oarlamentární komise „Národního kluba“
napřed do Praby a pak do Vídně, aby si o
různých záložítostech s českými ministry a 8
bar. Beckém promlavila a jemu připomoněla,že
nestrpi nijakých privilegií německých na škodu
Čechů a že trvá na tom, aby postup český
nikde nebyl zdržován atd., jednalo se jen v
vzájemné ioformace. A odpověď bar. Becka
parlamentároí komisi Národního klabu neospo
kojila, třeba bar. Beck tvrdil, že se od čer
vence ve vnitřní politické situaci nic nezměnilo
a že také nemůže býti řečí o nějakých slibech
a závazcích Němcům, daných, ať Wolf tvrdí, co
se ma líbí. Ovšem co 8e dosud provádí v Če
chách se strany Némců, teprve nás nemůže
ospokojiti. A němečtí zástupci z Čech zase
8 drubé strany s bar. Beckem vyjednávali, o
čem, to dosud v tajnosti. — Agrární poslanci
čeští i němečtí přispěchali do Vídně na zprávy
o schválení obchodní smlouvy 8 Rakouskem v
arbské skupštině. Proti této smlouvě chovají
obavu rolnické kraby v Srbsku i v Rakousku.
U oás se obávají, že dovoz srbského dobytka
při letošním nedostatku píce bade míti nepří
znivý vliv na ceny dobytka domácího. Obchodní
smlouva se Srbskem bude prý u nás teprve v
listopadu předložena parlamentu k vyřízení.

V ministerské radě jedna'o se předlohách
pro říšskou rada, mezi nimiž jest rozpočet na
r. 1909, jazyxový zákon a zákon 0 starobním
a invalidním pojišťování. — Zároveň nveřej
něno noré jmenování soudců v Čechách. V té
příčině stala se dohoda mezi ministry-krajany
v tom smyslo, že uprázdněná místa obsazena
byla přesazením a že tam, kde dosad byl soudce
české po případě německé národnosti, poslán
byl opět soudce téže národaosti. Nevyhovělo
se tedy německému komandu, aby do něrnec.
míst posláo byl jen německý soudce.

Maďaři s ministr. presidentem Wekerlem
a banem Rauchem „odhalili“ velkosrbskoao sra
du v Chorvatsku, aby tím splše přitiskli ne
podajné Chorvaty, a sami ge mohli pochlubit
zachráněním dynastie a říše. Jenže toto obje
vené „revolační“ hnatl jinak nebere se vášně.
— Je už jisto, že volební oprava v Uhrách
vybadována jest na základě plarality. Proti
tomuto pokusu zabezpečit maďarskou nadvládu
povstane v Uhrách boj národnostní na život a
na smrt.

V Tarecku nastává pomalu klid, mlade
tarci dostali se na vrch, anažíce se dále na
přední místa dostati své lidi.

Raský ministr vyačování pro letoší rok
odmítl všechny poslucbačky universitní přes
všecky jejich prosby. University jsou prý podle
zákona jen pro može, nikoliv po ženy. Také
poslacbačky politechnik budou letos odstraně
ny. A to hlavně z toho důvoda, že tyto uni
versitní studentky byly největšími revolo
cionářkamí.

Z činnosti katol. spolků.
Výkonný výber strany kato!. liču

v oznamuje, že dnem 15. srpna 1008
vstoupil v činaost „Sekretariát strany katoliekého
lidu v Čechách v Praze IL, Opatovická ul. č. 10",
ba coš 6e důtklivě všechny orgenisace, spolky i
Jednotlivel upozorňují. téš zasilána badiš

veškerá korrespondence strany a její záložitostí
se týkající, zejménavšechny stávající i nově u
tvořené organisace v celých Čechách mají za po
vionost sekretariátu strany oznámení '0 svým trvání
či založení učiniti. Sekretariát strany přijímá tak
též případné přihlášky o achůse, a vysílati bude
i k nim své řečníky. Sekretariát očekává také
právem, že v Činnosti a snaze své budou jej ne
jen organisace, spolky i jednotliví příslušníci
strany, zejména však i diecósní komitéty náležitě
podporovati tak, aby v brsku jednotná, mohatná.
organisace strany v Čechách vybudována byla.
Aby k tomu v brzku došlo, rozešle sekretariát co
nejdříve potřebné pokyny, informace a tiskopisy.
— Plenární schůze výkonného výboru konati se
asi bude n příležitosti sjezdu katolického v Praze;
kdy, bude v čas dopisy oznámeno. — Sekretariát
strany.

Z Kolíma. Lidovýkřest, sociální spolek náš
pořádal dne 15. t. m. předaáškovou schůzi. Dp. J,
Sahula z Hradce Králové přednášel o povaze hnutí
bositského a jebo poměru k Římu. Pádnými fakty.
dovodil, že husité nebyli svobodomyslaými v mo
deroím slova smyslu, naopak že sekty husitské
vydávaly přísná ustanovení proti jinak smýálejícím
a že krutě jinověrce pro jich víra trestaly. Když
ve církev husitská vykrystalisovala po válce
v jednotnou formu, tu její učení bylo až na při
jímání pod obojí, podávání Velebné svátosti ne
mluvňatům a cténí Husa učením akoro zcela ka
tolickým. Kaliáníci podrželi všech 7 svátostí,
modlili se k svatým, ctili vroucně Matku Boží,
již nazývali Pannou, zachovávali církevní posty,
konali průvody s Božím tělem, atd. Přes to, že
vůči katolíkům jevili velikou nesnášelivost, přece
jak průběhem války tak zvláště po ní stále chtěli
navazovati spojení 8 papežskou stolicí, častá vy
slaneotví prosila papeže, aby byli přijati kaliáníci
za věrné eyny církve obecné. Ovšem Řím žádal
předem, aby 4e kališníci u věcech víry a církví
úplně srovnali. Hantí hasitské jevilo v sobě známky
rozmachu národnostního, ale povaha jeho byla
přece výhradně náboženská. Celá delší přednáška
vyslechouta od shromážděných posluchačů a velikou
pozorností. Po dokončení přednášky odešly ovan
gelické dámy, které byly vyslány ua výzvědy. Pak
pro obvese'ení přečtena člouhá zpráva „České
Stráže“ o předešié schůzi katolické, jež se hemží
tendenčními lžemi. Byly v ní zaznamenány časté
výkřiky pochvalné i odporající, jež prý pronášeny
za řeči přednášejícího kněze. Zajímavo však, že o
těch výkřicích právě nevědí nic ti, kteří byli při
schůzi. Jsou ve zprávě i lži jiné. ©Vysvětlitelno,
že při předčítání podvodného referátu přítomní
katolíci z počátka jevili údiv a pak 86 srdečně
smáli. Tak ei tedy počíná charakterně orgán evan
golicko-židovako-pokrokový. Zkrátka chtel všecko
dramaticky zpestřit k vůli zesměšnění, ale gekl se
ve své jízlivosti silně sám. — Ku Konci schůze
ješté bylo horlivě debatováno o notnosti opravy
některých církevních památek kolínakých, zvlášté
architektonických. Ohlášeny též příští přednášky
zdejších kněží. — Ve schůzi bylo na 300 účast
níků, což vahledem k zevnějším okolnostem byl
počet velice slušný. Tentokráte katoličtl mažové
dostavili se poměrně u větším počtu než jindy.
Radujeme se, še po nespravedlivých a hrubých
výpadech „České Stráže“ probudii se i ti, kteří
dříve nijak se nebránili. — Uvidíme, co všecko
zase „Česká Stráž“ svým věrným nalže. — Jen
dále mužaě vpřed! Die poctivého evangelíka
pravda jesteo cedr na Libanonn; větry, jež do ní
dují, tím více její vonnou mannu šíří; kdo jí laje,
ten ji zastává.

Vyrovnejte bezodkladně
nedoplatky za „Obnovu“
a podržené knihy a bro

žury!

Antikvární

knihy
ave velkémvýběrumána skladě

VelkéSklady nmodňu.
návod je jeho jeté tóhož dne,kdy
stoleté trvání. dojdou.

Nejlepší reklamou pro



Zprávymístnía z kraje.
N biskup dr. Josef Doubrava

odjede dne25.t. m. do Chrasti,
Oslava Jeho Veličenstva. Před60lety

dee 18. erpna p ohlášen arcivévoda František plno
letým a nastoupil trůn 3. prosince pode jménem
František Josef I, poněvadž choroba Ferdinanda
Dobrotivého stále stonpala. Nastoupil v době ve
lice pohnuté, kdy lehsly na několika místech
Hše revoluční plameny a kdy Metternich avojí
meblabou taktikou jen přilil do žáru oleje. „S
Bohem, moje mládí“, řekl arcivévoda, když pře
jíma) těžké otěže vlády. A věru od té chvíle vichr
za vichrem dolehaldo síní císařského paláce, těšké
starosti a bořké boly stihaly jedna druhou jako

mořské vlby. A ře to všecko stojí zde v jubilejním 60. roce svého panování císařu vysokém věku
78 let sdráv a čilý jako před desítiletími. Ovšem
že oslava narozenin Jebo Veličenstva tento týden
konala se s tím větší pietou jak všude jinde tak
i v městě našem. Jiš v předvečer slavnosti vlály
s domů úředních i soakromých velice četné pra
pory v barvách národních a rakouských. Vojsko
konalo slavnostní průvod za zvuků úplné kapely
42. pluku. V úterý o 10. hodině sloužil nejdp.
biskop dr. Doubrava v kath chrámu sv. Docha za
přítomnosti nejď. kath. kapituly slavnou pontifikální
mši sv., při níž na kůru ge ozývaly mistrně ge
cvičené zpěvy. Přítomni byli četní zástupci všech
škol, samosprávných, státních a vojenských úřadů,
Po mši sv. zapěno „Te Deum.“ V chrámu bylo
obecenstva neobvyklé množ:tví. — Vojska sloužil
o 9. hod. polní mši sv. dp. kurát Suchánek pod
stanem na volném prostranství za Radolfinem. Pří
tomoa byla celá garnisona 8 p. generálem, před
nímž pak se defilovalo. — Odpoledae uspořádáno
diner u Jeho Bisk. Milosti, k němuž dostavili se
pánové z předních kruhů hradeckých. Po 3, ho
dině vzpomenuto vřele jubilea císaře pána, při
čemž zabrála kapelu rakouskou bymau; za Orlicí
pak dělostřelecká batterio vypálila 24 salvy.

Dary. Vadp. kanovník dr. Soukup věnoval
opětně tovaryšské jednotě 5 K a učednické be
sídce 6 K. Dpp. účastníci exercicií věnovali na
Adalbertinum 3 K 60 h. Upřímný dík!

Jmenování u somdu. Radovizem.soudu
p. K. Rotterovi v Hradci Král. propůjčen titul a
charakter vrchního rady zemského soudu. Radou
zem. sondu jmenován goudní tejemník p. Frant
Bedláčsk v Hradci Králové pro Mladou Buleslav,
a subetitut státního zástapce v Hradci Král, p.
Jos. Bosděch pro Chrudim. Substitutem státního
zastupitelství pro Hradec Králové jmenován soudní
adjunkt p. dr. Jar. Viokler,

Spolkové legitimace k nastávají
címu sjezdu českosi. katolíků v Praze
lze obdršeti (exemplář za 50 bal) v admivistraci
„Obnovy“ v Adalbertinu.

O zvyšování přímých daní osobních
vyšla v „Melicharově bibliotece“ velice praktická,
obsačná a jadrná brožura z péra p. JUDra. Za
chovala, professora zdejší obchodní akademie. Spi
sek ten avědčí, že p. professor jest v otázce té
bystrým znalcem. Jistě každému poplatníkoví bude
brožura ta velice vítaná, ježto nemusí nyní po
platníci shledávati své vědomosti z nejrůznějších
rozptýlených skript, majice nejdůležitější věci vy
světleny soustavně a pohromadě. Cena brožury 30
haléřů. Takových praktických knížek jen více!

Osobní daň = příjmu.Výtahy z pla
tebních rozkasů na osobní daň z příjmu pro rok
1908 jsou vyhotoveny pro odhadní okres králové
hradecký. Lze do mich nahlédnouti v době od
25, srpna včetně do 7. září t. r. v kanceláři ber
ního referátu č. 4. v úředních hodinách. Poplatní
kům osobní daně z příjmu jest v době uvedené
volno, po předchozím se legitimovánído výtahů
těchnahlédnouti. s m

Z přírody. Podjeseňjiž se ohlašuje. Na
lakách mnoho ocánů v nejbujnějším květu; vlaš
fovky aletají se ve velkých houfech na střechy
větších domů k „sněmům“, známka to brského
jejich odletu, listí na stromech sačíná žloutnonti.

keřlky e oetoje a ehodlonhých„pitch a opřádáC) a hlavy ců. U některých polou opada

lých starých kaštanů nasasují 8e nové pupence.Město ovšem stará 8e o rozmnožení stromoví
náležitě. Leč jest potřebí vykáceti staré kmeny

(jako u plynárny, před pivovarema jinde), kterésvojí sešlustí nejsou žádnouozdobou. Bélásků i
na Hradecku lítá počet neobvyklý. Spousta hou
senek ošírá zelí. Což není možno chopiti se mo
derních účiamýchprostředků proti té smutné zkáze?

Úmrtí. Doe 9. t m. zemřel na Pražském
Předměstíp.radasem.souduv. v.KarelJežek
u věku 77 let, Zesnolý útedaík byl všude pro

roji šlechetnost, vlídnost a věrné plnění povin
tí oblíben. Úřední dráhu nastoupil jako aktuár

v Jaroměři, pak působil v Něm. Brodě, v Přelouči
okres soudce, nato kratším úřadování v

radci Král. přeložendo odkud znova po
volán do našeho města, kde vatoupil na odpočinek
r. 1896. Veliká účast všech kruhů obecenstva dne
12. t. m. avědčila o vřelém přátelství, jemuž se
maloužilý kmet těžil. Ave,anima pis! — Velik

bolsm: p. ředitel Bohwippel; somřelmu«4
.
A “

2. t. m. v ranném mládí osmnáctiletý oym Oltík.
Pohřeb dne 22. t. m. s Rokyc. tř. o 3. hod. odpol.
do Kuklea.

Amnestie v hradecké trestuie!. Do
Jemná -slavnost konala se ve adejší c. k. věznici
dne 18. t. m., kdy ohlášena amnestie D vězňům.
Zas přítomnosti vysoce váš, pánů Dr. Felixe Ko
schina, ryt. « Freudenhofa, c. k. dvor. rady a
praesidenta, dr. Aut. Zlatníka, c. k. rady zeme.
Gouda a inspektora věznice, dr. Maryšky, o.k. soud
ního adjunkta, Karla Krecha, správce c. k. věznice,
sloužil vip. Jan Brabec, kaplan a duchovní správ
ce c. k. věznice, mši svatou. Po skončených boho
službách oznámil p. dvorní rada, že z Nejvyššího
rozkazu Jeho Apošt. Veličenstva za příčinou oslavy
78. narozenin a G0letého panování udělena byla
milost a prominut sbývající trest pěti trestancům
ve zdejší c. k. věznici. Prominulo se Frant.
pelkovi 7 měs. 13 dnů, Václavu Bourovi ó měs.
13 dnů, Bohuslavu Dosenskéma 2 měs. 2 dny,
Anně Pejskarové 22 dny, Antonii Krskové 11 dnů.
Hlaboce jsa dojat, osnamuje p. dvor. rada jme
novaným, še budou dnes z vězení propuštěni a
slovy upřímnými, vpravdě otcovskými připomíná,
by dobrodiní Jeho Vel. jim uděleného byli vždy
pamětlivi a vsorně živi byli. Těžko vylíčiti, jakým
dojmem působila neočekávaná zpráva na amnesto
vané. Nikdo z přítomaých nemohl bez pohnotí pa
tříti, kterak všichni, majíce oči plaé slz, slibují,
že nikdy nezapomenou této tak radostaé chvíle a
že vždy za Jeho Veličenstvo budou 80 modliti.
Jménem amocstovaných děkuje duchovní správce
a p. dvor. rada praví, že bude ty díky tlumočiti
na místě nejvyšším. Amnestovaní byli hned z vě
sení propuštěni, nepřijavše laskavého pozvání p.
dvor. rady, že chtějí-li, mohou ještě zůstati v trest
nici na oběd. Jediný Bohuslav Desenský, který ve
vatbě konal funkci kuchaře, prosí, by ještě dnes
mobl „slavnostní“ oběd uvařiti. Mimo jmenované
udělena amnestie u zdejšího c. k. kraj. a okres
soudu 12 osobám, odsouzeným pro různé přestupky
na kratší dobu.

Podávání správ za příčinou při
hlašování k pemsijnímu pojišťování uří
zouců soukromých. Vedle nařízeníc. k. mi
nisterstva vnitra ze dne 1. Července 1908 mají
se podávati přihlášky pojištěním povinných v době
od 1. arpna do 28. srpna 1908. Sůčastnění za
městnavatelé a zřízenci upozorňují 80 na to, že
vydal Všeobecný ústav pojistný pro zřízence „Vy
světlivky k přihláškám, jež jest učiniti poprvé dle
sákona 0 pensijním pojišťování“, kteréž dostati lze
zdarma u každého c. k. okresního bejtmaoství,
městského magistrátu, jakož i při Věsobecném
pensijním ústavě ve Vídni VIII., Aleerstrasse 35,
telefon č. 14957. Nelze-li z „vysvětlivek“ těchto
v jednotlivých zvláštních případech objasnění na
lézti, lze potřebné zprávy vyžádati sobě a pří
slašcých politických úřadů I stolice. Ohledně
oněch úřadů politických I. stolice, jichž přísluš
nost v jednotlivých případech jest zoáma, pouka
zuje Be na „vysvětlivky“ zmíněné na straně 4.,
odst. 2. shora. Mimo to jest Všeobecný ústav
pensijní ochoten, každému v záležitostech přihla
šování pojišťováním povinných na písemné aeb
ústní požádání bezplatně objasnění dáti. Písemné
dotazy zodpovědí se dle možnosti obratem, při
čemž se podotýká, še nemusí se k dotazům při
pojiti zpáteční poštovné; objasnění ústní udílejí se
po doba přiblašovací, t. j. od 1. srpna 1908 do
28. srpna 1908, ve všední day od půl 9. bod.
dopoledne do půl 3. hod. odpoledne, v neděli od
půl 9. hod. dopol. do 12. hod. polední. Zemským
úřadům Všeobecného ústavu pensijního pro sří
zence nelze při udílení správ interesentům spolu
působiti, ježto tyto dosad zřízeny nejsou.

Spolku ku podpoře chudých stu

dajících v Hradci Král. věnovalp. AntonínBaya vamiara fa TEY U 35080 ce!

Srdečné díky!
Pomsionátcísaře Františka Josefa

I. v Hradci Králevé má za účelmravnía
náboženskou výchovu dívek. — V pensionátě jest

pokračonací škola pro dívky škole odrostlé, kuravzdělání pěstounek, budební škola, kurs ku
vzdělání industriálek a kurs kuchařský. — Vpo

kračovací škole, v níž povinným předmětem jestjazyk vpěmecký, hlavní kladege váha na nejdůle
žitější práce rační: šití a stříhání la, bílé i
pestré vyšívání ve všech druzích. Mimoto mohou
se šákyně naučiti i jiným moderním pracím umě
leckým na př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypalování a modelování ve dřevě a j. —
V kureu pěstounek nabývají freguentantky státní
spůsobilosti býti pěstouakami na školách mateř

akých nebo vychovatelkami v rodinách měšťanských.
— V hudební škole vyučuje se bře na piano a
harmonium, sa housle a citeru, spěva sborovému
1solovému, nauce v harmosii a dějinám hudby.
Na přání poskytne se i důkladná příprava ku
státním zkouškám. — V kursu industriálním na
bývají absolventky způsobilosti učitelské pro škol
obecné i m 6. — Vhurou buchař cvi
se dívky v přípravě pokrmů i vedení domácnosti
Kurs tento jest výbradaě jen pro internát. —
Vústavě vyučuje ne též cisím jasybům:ně
meckému, francouzskému, aaglickému. vyučo
v“aí jaáykovém klade se hlavní vába na konver

hl

saci. Na přání poskyteje se i příprava ku státi
skouškám z jazyků. Chovanky moboe navštěvovat
také školu oboonon,měšťan, obchodní nebo lyceum.

Zálošna v Hradci Králové. Výkazzs
měsíc červenec 1008. Vloženo K.129.612 86, vy
bráno K 11462033, sůstatek K 1,491.56968.
Záruka: Závodní podíly K 6069298, fond re
servní K 103,241:90, fond pensijní K 33.142 06,
fond pro kursové rozdíly K 14.814008, vlastní re
ality K 169.726'50, cenné papíry a přebytky
K 312.04709, půjčky směnečné K 888.01198,
půjčky hypoteční K 917 365.99, úhrnem kor.
1,89.041-98.

Neštěstí ma dráze v Pardubicích.
Jos. Spáčil, hostinský v Buchlově na Moravě,
vracel se tyto doy z pražské výstavy do svého
domova. V Pardubicích vystoupil ze železničního
vozu a když se ve spěchu vracel, uklouzl na stu
pátku tak nešťastně, že upadl nazpět a, naraziv
hlavou na dláždění v perronu, zůstal v bezvědomí
lešeti. Okamžitě dopraven byl ve voze i se
svým malým chlapcem, který otoe doprovázel,
do okresní nemocaice, kdež však v nocí skonal.
Druhý den na telegrufickou zprávu dostavila se
manželka a přátelé nešťastníka adopravili mrtvolu
jeho do Bachlova.

. Tajná kolportáš v Pardubicích.
Pravda je, že žid, třeba ue atuvěl sebe lepším,
zůstává obyčejně nepřítelem katolického náb
ženství. Proto žid použije každé vhodné příleži
tosti k potírání „klerikalismu“. Žid to byl, který
vymyslil slovo klerikalismus, aby pod rouškou
toho slova zákeřně napadal katoiické náboženství.
Bozumí'se, že v Pardubicích nejsou židé z jiných.
Tak. jsme se přesvědčili, že tajně kolportují různé
protináboženské pamílety, které zdarma různým
osobám při každé příležitosti podstrkají. Jest to
vajmě dr. Thein, který všem svým klientům vedle
porady a receptu rozdává také známou protikle
rikální a volnoškolskou tiskovinu „Havlíček“ a
doprovází svůj podařený dárek vřelým odporuče
ním k vážné četbě a dalšímu hojnému rozšiřování
mozi soámými. Jeme přesvědčení, že takých Theinů
Je v Pardabicích více, ba mnoho. Naučení...

Oslava marozeonim J. V. císaře a
krále v Pardubieieh. Na oslava J. V. cí
saře a krále sloužena v děkanském chrámu Páně
slavná mše Bv., na níž účast bralo zdejší městské
zastupiteletvo, zeměpanské úředojetvo, důatojnictvo,
professoři, učitelové, voj. vyeloušilci, hasiči a
nesčetný zástup různého občanstva. Na choru
provedena byla Procházkova mše s vložkami od
Bastla a Zierera, které příjemným svým hlasem
úchvatně zapěl vlp. J. Adamec, zdejší kaplan.
Mezi měl sv. na náměstí stálo veškeré mužstvo
zdejší jízdecké posádky, doprovázejíc hlavní úkony
mše sv. bromadnými výstřely. Odpoledne byl
v důstojnickém kasinu slavnostní banket, jehož
se sdčastoily vedle důstojnictva veškeré přední
osoby civilní.

Rudí obká občanské svobody
učitelstva v Pardubicích. Generálnížidovský
štáb rudých soudruhů vydal rozkaz, aby všichni
soudruzi a soudružky přišli hájit občanskou savo
bodu učitelů proti klerikálům. Také v Pardubicích
jistě rudí dostali strach o tu občanskou svobodu
učitelů a proto takó honem svolali protestní schůzi,
na niž zvali každého, třeba nebyl ani socialistou,
protože se tu prý jedná o ohroženou svobodu ob
Čanskou. Jaká to hrozná starost, která tak tíživě
tlačí láskyplné srdce sondružeké! Veliké plakáty
v Pardubicích blásaly hroznou zvěst. Čtenáři die
poplašného slohu četli mezi řádky a tlumočili si
morovou zprávu takhle: Lidičky zlatí, je slel
Přijďte v pondělí večer všichni do dělnického
domu! Bude to zadarmo. Kdo by však chtěl, může
složiti 10 dvoubaléřů a stane ce členem „Miliona“,
sdružení to ne zaplacení našich dluhů. Budete tem
viděti jednoho umučeného učitele, kterého vám

klerikálové tak samordovali, že ubožák nevypadá
ani jako člověk. To ostatní všechno budete vidět
a slyšet. Bude to sase jednou protiklerikální u
krutná švanda a legrace. A nota bene obyčejné
pivo 8e tam pít nebude, protoše je aa nás moc
drahé, budeme píti jen plzeňské atd. — Sociální de
mokraté provádějí zase nestydatý švindl. Je to
ko podivu, jaké bulíky dají si věšet na nos
ubozí soujrazi od svých vůdců a židovských
náhončích.

Vyznamenání. Vidp. Jan Dvořák, sa
sloušilý čestný děkaa, bisk. vik. oekretář a biak.
notář v Úpici, byl v těchto dnech vyznamenán
Jehu Excellencí panem místodržitelem Čestaou
medailí za své zásluhy, jichž si byl po 40 let
svého kněžství na poli církevním získal.

Lši „Osvěty lidu“ © sjezdu v Deo
brušee dávají šejleni důkaz, gm kářeká
inkvisice má strach, sž lid si dupne. Liteopočtu
účastníků, že jich úředníka bylo hlášeno 8400

kusů“. Nikdo s pořadatelů o hlášení ničeho neví.

Lše o řečech„PP řečníků. Ani jedné pokrokářineslyšeli. Obsah vám, chlapečkové, psátinobu
deme. My jeme jej slyšeli a vám po nic není.
Svoji „ubohost“ sl nechte pro své domysly. Vý
rasy byeny, ničemnost, bláto atd. vás pěkně cba
rakterisují. Divíme se, jak se učíte nadávat. Máte
asihrabékamarády.Užítivytáčky,šebyp.děkan
nešel takévítati pokrokáře,protoi p.starostanešel



-vítat kleřikály, jest. nevhodné. Pan děkan zasto
e uáboženskog společnost a p. starosta zazte

politickou obec, v níž jsou vějcbní si stejní,
af jsou kterékoli konfesse. Pam starosta uvítati
měl, svláště kdyš pořadatelstrem ještě písemně
byl požádán. Nechce-li zastupovati všecky, nemá
se dáti voliti. To je charakterní. Srovnávati jeho

"rabínem a ničím více. Od rabína bychom tobo ne
mobli žádati, ale od starosty ano. Odmítontím se
objevila jebo zpupnost a to si velmi dobře zapa
matujeme, aš se bude končit Žižkova Óra.
— V „Osvětě lida“ napadení byli lidé křesťan
skóbo smýšlení z obchodu firmy Lisnar s Kraaser
hrubým, pokrokářským spůsobem a mimo jiné vy
čítá se jim nevděčnost vůči panu zaměstnavateli,
že 8 ním notáhnou za pokrokářský řemen. Jelikoš
n. Krauser cti svých lidí se nevjímáa tapení jich
trpí, ač kynntím ruky by tomu přítrž učiniti

„mohl, jest třeba na obbájení jejich cti nvésti ná
sledující: Lidé křesťanského smýšlení jsou u firmy
Liznar a Krauser od počátku jejího trvání Oni
to byli, Wteřív závodě věrně pracovali i tenkráte,
když závod židovskými úrmami byl téměřroinován,
že firma měla méně neš nic. Pracovali za mzdu
2 21. týdně, což jistě není žádný královský plat.
Tenkráte však přesvědčení p. K. bylo křesťanské
a proto křesťané i za malý plat raději u něho
pracovali než u žida. Ale od té doby přesvědčení
p. K se několikrát změnilo. Byl antisemitou (pro
Jistý výrok, že přál b-zživotí všem potomkům
s rodu lsákova, měl nepříjemnosti 8 paragrafy),

k mladočechem, Tolstojovcem a teď pokroká
em. S přírůstkem jmění rostla jeho pokrokovost.

Lidé křesťanského smýšlení jsou svědky vznika
neštěstí a vzrůstu jeho sávoda, na čemž jejich
svědomitost, pracovitost a routins má veliký podíl.
Od změny svého smýšlení s křesťansky smýšle
jících lidí nikoho nepřijal. Ač jsou mašinci nej
staršími dělníky a nově nastupující zaučovati musí,
mají přece plat po 15 letech služby téměř stejný
8 těmi, kteří nastoupili. Dobře platí však jen své
pokrokářské písaře a účetní, to jest nesporno. A to
vše svědectví skvělé vydává, jak hlavní odběratelé

firmy, kláštery, fary atd. správněa dobřeplat:li a platí
objednané výrobky. To jsou odběratelé ještě z té
doby, kdy p. K. byl křesťanského smýšlení, a do
mácí dachovní správa všude bo na dotaz doporu
čovala. Ale za všecko p. K. se změnil a z vděč
nosti a charakteru podporuje to, co směřuje ko
zlehčení a potfení katolicismu. Z přítele otal se
pepřítel. Lidé křesťanského smýšlení šli pracovat
ke křesťsnu a on již dávno stojí svým smýšlením
proti jejich smýšlení. Chodil do kostela, pak méně
a nyní nic. Nemůže se diviti, že tedy katolíci od
něho nekupují, ale od lidí svého smýšlení. Nemo
bou přece chtíti, aby za peníze své, jež dali u
tršiti v nepřátelském aávodě, byli tuponí a smižo
váni. Nesmí se nazývati píle křesťanských lidí
omezeností, neboť jací omezenoi by byli potom ti,
kteří nató omezenosti mají založený závod a zní
načerpali svůj majetek a svou prakeil Nesmí se
nadávati muži ženatému „výrostek“, neboť pak by
se muselo důsledně říkati všem mužům podobné
a nemile by znělo: Výrostek Svobodův, Matyášů,
Krausrů, Petříkův atd. Hrubost nemůže býti znač
kou pokroku, ale sprostáctví. Zametejte si, páni,
před svým prahem, ale lidem, kteří vám dají po
koj, dejte ho též,

Katolický tábor lidu v Nové Pace.
Dne 15. t. m. konal te zde tábor katol. lida.
Ačkoliv jiš dávno předtím katolická jednotu měla
k tomuto táboru alíbenou Střelnici, přece v po
alednímtýdnu p. starosta usnal za dobré, pošá
dati socialisty, aby oni tam pořádali nějakou sá
bava, na př. lidový truckoncert, který byl také
bombastickými frázemi na plakátech oznámen a
Střelnice jim ibned zadána. Katol. jednota však
nezůstala na holičkách a tábor lidu konán v krásné,
prostorné zahradě Faltově za účasti 1400 platících
a maoho neplatících účastníků. Kteří se styděli
jíti na tábor, poslouchali na alici za plotem, kde
byla hlara na hlavě. Na lidový trackoncert, na
který všechny spolky byly alarmovány, sehnal p.
starosta všeho všady 60 lidí, a mělo by mu to
být poučením, aby si počínal trochu moudřeji a
nedělal jen to, co mu poradí p. uč. T. a svěro
lékař N. Tábor katolický se nad očekávání vy
dařil. Dopoledne hrozil ještě silný déšť, ale od
poledne se obloha vyjasnila; o půl 2. hod. vyšel
od kláštera průvod 8 ohromným množstvím účast
níků a o půl 3. hod. zahájil svolavatel dp. Salfický
tábor. Za předsedu svolen dp. farář Říb ze Stu
dence, za místopředsedu p. Jindřich Havránka,
ředitel hospodářské školy z Jičína, jakožto před
seda tamější jednoty křest. sociální. Řečníci vadp.
dr. Šolc a M.posl. p. V.. Myaliveo strhli obe
cene.vo Často k bonřlivému projevu souhlasu, se

jnása když p. Myslivec přítomnýmřemeslníkům„jak mnobý p. purkmistr si na balkonech
roku podává se řečníky socialistickými, na př.
sp. Austem,a když předčítal= jeho v

kladenského orgán, jak ae snahám řemesloictvaposmívá. Zdejší řemealnictvo si jednání svóho sta
rosty sajisté atuje. Vůbec sláva p. starosty
U nás už e. Jeho terrorismu byly tímto
táborem vy y zuby a neobrátí-i, dojde ma
brzy i dech. Katolíci nemají sice nád sadlu
t.ný Grandhoteljako eocialisté,Jiměk němupáni
s radnice pomáhali, aloe máme za tebou masy

lidu, které si- nenechají tapit víru, vybánět lidi
s kostela a obracet je podloudoěnavíru sociálně
demokratickou. V tomto směru saseto bylo naším
táborem sémě, které ponese dobré ovoce.

Z Dobrého u Dobrašky. Doe26. t.
m. savítá sem klérus vikariáta rychnorského, aby
byl přítomen při odevsdání čestné medaile, kterou

ejší vikar. sokretář, bisk. notář a děkan vdp.
Jos. Čížek za věrné ploění svých povinností po
40 let obdržel. Slavnost počne o půl 11. hod. prů
vodem do chrámu Pácé, kdež promlaví k osla
venci býv. kaplan zdejší farář vdp. Jos. Pobl s
Liberke, který také p. jubilantovi modaili odevzdá.
K slavnosti této činí se již v celé obci rozsáblé
přípravy.

Z Vel. Oaříma u Solnice. Dne 16.
srpna dekorován byl čestnou medailí za 40leté
věrné služby vdp. bisk. notář a zasl. děkan Fr.
Tomíček. 17 kněží přijelo do Ouříma, aby bralo
podíl na slavnosti této. O 10. bod. sešlo se ve
farním domě obecní zastapiteletvo s Velkého a
Malého Ouříma, deputace místních spolků a učí
telstvo, aby tlumočilo upřímné přání. Po ; outním
kázání, jež proslovil vdp. Frant. Volf, farář z Vel.
Zdobnice, celovil ve vzletné a vlastenecké řečí
zbožné poslachačetvo a p. jabilanta vdp. vikář a
děkan V. Hlavsa z Rokytnice a jménem p. místo
držitelského rady Vojáčka ze Žamberka ozdobil
prsa páně jubilantova medailí. Poté gratulovali
všichni přítomní duchovní v čele majíce vdp. bisk.
sekretáře traktu rychnovakého, bisk. notáře a dě
kana Jos. Čížka z Dobrého. Též drušička před
nesla přání jménem žactva a podala p. jabilantoví
skvostnou kytici. Na to celebroval p. děkan Tu
míček slavnou mši sv. za asistence všech 17 kněží.
Po měi ev. sapěn hymous: „Ta Deum.“K této tklivé
slavnosti dostavil se také bývalý kaplan zdejší p.
TbDr. Cand. Hug» Doskočil z Vídně, patron zdej
šího kostela p. baron Kčnigvarter, příbuzenstvo
p. děkana a j. Tichá pobraniční německá obec
velkoauřímské dale při této příležitosti opět na
jevo, jak váší si svého foráře, který jiš 23 roků
zde působí.

Z Lomnice m. Pop. O letošní poutní
slavnosti na hoře Tábor, -odbývané dne 9. t. m.
za neobyčejně účasti poutolků z blízka i z dáli,
slavnostní kázaní proslovil velice zaslonšilý kněz
o probuzení katol. lidu a vaší katolické mládeže
zvláště, totiž dp. M. Voňavka z Čes. Budějovic.
S neobyčejným zápalem pronesené kásaní toto,
v němž nám slovutný kazatel objasnil význam
proměnění Kriste Pána na hoře Tábor, zanechalo
v poslac. ačstvu hluboký dojem a nevymisí hned
z paměti a dojista plnou měrou přispělo k utvr
zení všech přítomných ve svatých pravdách na
šeho náboženství. Odpoledne v týž den odbývána
ve dvoraně hotelu p. Řeháčka spolková schůze
katol, jednoty, kde za obromného účastenství, u
nás nebývalého, promluvil náš slavnostní kazatel
ns tbema „Sdražujme sel“ Nanejvýše výmluvnými
slovy vylíčil nám potřebu orginisování se katol.
lidu a naší katol. mládeže zvláště v nynější době;
provázeje přednášku svoji místy břitkými vtipy,
uchvátil veškeré posluchačstvo, které nedbalo tro
pického vedra v místnosti panujícího, k nadšené
pochvale. Zajisté i přednáška tato nadchla všecky
přítomné, jichž mohlo být přes 800, k nadšené
práci organisační i spolkové. Zdržev se v městě
našem do pondělí, zavítal večer k přátelské schůzce
k jeho poctě pořádané ve droraně hótela p. J. Ře
háčka, kde sbromáždilo se rovněž velké množatví
členů a hostí. Předseda jednoty vldp. Ant. Láš
etručnými slovy ocenil veškerou organisační cin
nost dp.Voňavky, a vzdal srdečcé díky za veške
rou námahu jeho. Dp. Yoňavka, jsa nejvýše po
těšen láskou, a kterou se zde potkal, vybídl pří
tomné k setrvání v dobrém a povzbadiv ještě
naposledy mládež laskavými slovy k další činnosti.
srdečným způsobem se s námi rozloučil. Budtež
vysloveny dp. Voňavkovi upřímné díky! Bůh
budiš Vaším odplatitelem za veškerou dosavadní
organisační činnost katol. lidu. Zdař Bůb!

Jak se pomáhalo ve Sřívanech
Škole Komenského. Dne 2. t.m. byla u nás
národní slavnost, pořádaná ve prospěch ŠkolyKc
menského od spolku divadelních ochotníků. O vý
snamu a účelu školy Komenského mělo se mlu
viti jiá ráno; ale sečkáno na odpoledae, aby bylo
více poslachačstva. Dostavila se skutečně hojnost
lida vyslechnout řeč na nepolitické a všenárodní
slavnosti. Leč p. dr. Lohař z Jičína zneužil slav
nostního okamžiku k výpadům na národní stranu
katolickou. Oškole Komenského a českých dětech
pověděl nám velice málo. Zato však hovořil po
realisticku o klerikalismu a náboženství, vyjel si
proti nejdp. biskupovi, dra Horskému, dru My
alivcovi. lal české katol. poslance k Římu;
„klerikalismu:“ prý je škodlivý živel, od kterého
masí býti Hakonsko očištěno, atd. Pane doktore,
takhle jste chtěl pomoci škole Komenského? Tak
jste chtěl nadchnouti katolíky pro obětarost a
pro spolupracovnictví s ostatními stranami národ
ními? Snad byste mělvěděti, jak- právědr Horský
se ujímal vřele vídeňských českých dětí; snad
byste mobl věděti, jak obrovské peníze s katoli

ekých rokom piyaaly apiynoa ve prospěch českéhodkolství. Víte, že právě váš Masaryk učinil pro
vídeňské české děti pr zato však vě

se sastáral německo-ši ýe'baršáků vídeň

ských, když tito nedávno přepadli s velikým ry
kem, ba I s kamením parlamentní budovu. Zastá
val se odsouzeného žida Hileneratak, aby hrozné
podezření padlo na samu českou matku ubohé
savražděné Anežky Hrůzové. Váš Masaryk stál
pa tom, aby k záchraně jíslivého tupitele němec
kého Wahrmuoda tábli studenti za jeden
provaz a fanatickými buršáky. Váš Masaryk 8
Drtinou hlasovali s Wulfem ve prospěch zařízení
akademie německé, ačkoli vědí, jak o německé
Školství bohatě jest u nás postaráno,meti tím co
Němci naši mládež školní úsilněgermanisují. Vy
jste u nás nepracoval svojí přednáškou vlastně ve
prospěch školy Komenského, ale ve prospěch avojí
politické kliky. Proč jste ae jen ostýchal říci, jak
zvláště v Čechách mají židé Iví podíl na germa
nisaci mládeže? Proč jste otevřeně neřekl, že ně
m-cké děti, navštěvující školy pražské, jsou val
pou většinou děti israelské? Kdyby neudržovali
návštěvu pražských německých škol židé, dvě tře
tiny těch škol by se musilo zavřít. Že vaše strane
plane pro české školství? Vědyť se dobře pama
tujeme, jaké fanatické protesty vaše strana pro
slovovala proti zřízení českého katolického gym
nasia na Král. Vinohradech a jek na druhé straně
brzy potom dělala baroumskou reklamu nově zřísené
německé rabínské škole pražské. Rcete sám, kdo
svým strannickým a nespravedlivým počínáním
probouzí konfessijní boj! Vy jsta „pomohl“ svým
pichlavým řečněním škole Komenského tak, že jste
četné katolíky v panském sále shromážděné zby
tečně roztrpčil. Víte přece dobře, jak jsou to hlavně
židé, kteří Slovákům působí největší pronásledo
ván!; víte dobře, že kdyby vldeňští i v Čechách
obývající židovští milionáři pretem hnuli ve pro
spěch jasykové rovnoprávnosti našeh>národa, hned
by zkrotli jak walfovci tak luegrovci. A což teprve
kdyby „mezinárodní“ 8oc. demokracie jako jeden
muž zároveň v tom směruspolupracovala| Tu jest
přece potřebí jíti na kořen noblabých příčin ger
manisace a místo tu a tam sebraných anekdot po
věděti bez bázně pravdu celou. Teď se to pánům
advokátům velice pohodlně vlastenčí, kdyš horliví
kněží katoličtí, ktoří se nechali pro svoje vlaste
nectví do žalářů zavírat, pracně proklestili cesta!
Kolik advokátů bylo na př. pro upřímné v.aste
nectví pozaviráno v r. 1548? Pro podruhé však
prosíme, aby nám bylo řečeno, sda sa svoji obě
tavost, sa svoje vatapné dostaneme bičíkem, aby
chom nešli místo na všenárodní slavnost na De
spravedlivý pranýř. Proti takovému pranýři roz
hodně protestojeme a dovedeme 6e ubájití.

Z Rohozné u Poličky. Dne 4. t m.
nastala pro obec naši smutná chvíle. Odjíšděl od
nás náš milovaný dp. farář Ed. Neumann po
Ióletém blahodárném působení v obci zdejší. Jeho
snabou u nás bylo, aby ve všem sešlý kostel
vakříeil opět k důstojnému stánka Božímu, což se
mu dlouholetou vytrvalostí a vlastní prací zdařilo.
Jss znamenitým církevním malířem, skvostně vy
maloval téměř vlastní rakou celý chrám Páně,
zřídil nové oltáře, varhany, krásná okna a kří
šovou cestu namaloval, tak že vůbec nezůstala
jedna věc stará v kostele našem, vše jen jeho
přičiněním jest nové, s co pro naši chudou obec
jsko patronát jest nejvýznamnější, že to obec ne

stálo ani haléř, neboť vebneý náklad na vše jedině svým přičiněním mohl obci věnovati. Jak je
farní budova, se zahradou před jeho příchodem
zpostlou, nyní v pořádku, to dovedeme všichni
posouditi. Jeho činnost rozvíjela se na vše strany,
nebot založil spol. divad. ochotníků „Tyl“, Raiff
eisenovu záložna, odbor Nár. Jedo. Severočeské,
ve kterýchšto spolcích byl předsedou. Sbor dobr.
hasičů strácí v něm horlivého člen a pokladníka
sboru, a jmenoval jej sa záslaby o sbor jiš v lednu
t. r. čestným členem. Proto s velkým pláčem a
sármatkem vyprovázen byl o 6. hodině ranní
a hudbou aš sa obec všemi jmenovanými spolky
i apol. vojen. vysloužilců a obecním zastupitel
stvem jako patronátem a velkým zástupem lidu.
Při loučení povzbuzoval ohromný zástup ke spo
lečnému boji proti nevěrcům, při kterémito loučení
velký pláč celého zástupu alyšeti bylo, tak še sám
potom 8 pohnutím odjížděl. Čbudina zdejší strácí
v něm jediného dobrodince a do Bmrti na něho
nezapomene. Proto přejeme mu = upřímného sr .ce,
aby v novém působišti ve Sv. Jiřín Brandýsa n. O.
se mu dobře vedlo, aby našel zase bojně přátel
a na naši obec aby také nezspomněl, jako my 20
sapomeneme na něho. Památka na dobrotivost jeho
nezhyne u nás ani po sta letech. Šťastná obec,
do které přichásí, ale velmi truchlící, s které
odešel. Jako kdyš velké rodině zemře otec! —
Trachlicí věřící.

Z České Bělé. Dne 2. arpna pořádaly
sdružené organisace dělnictva křest. v České Bělé
výlet a při něm tábor lidu. Před 2. bodinou vyšel
z náměstí v České Bělé mohutný průvod za svuků

písně práce křesť. dělnictva“ na misto výletní,
kamě přes deštivé počasí shromáždilo se na tábor
několik set lidu ze čirého okolí. Na táboru pro
mlovil o otázkách dělnických, poměru křest. děl
uictva k stranám jiným, zejména sociálnd-demo
kratické, «o organisaci mládeže p. J. Astr z Hradce
Králové a o otázkách rolnických p. Červenel, rolník
s Příjemek. Průběh tábora byl klidný přesto, ša
sociální demokraté a pokrokáři celý týden sim

ničně MlarmovaliŠanony | dppáey sola Reepence iagráraí kro táboru. Večersehráli



ochotníci odbočky chotěbořské „a Fiedlerů“ od
E. Paškové divadelní Ims „Furieat“, při němž
prostorný sál byl obecenstrem přepiněn. Vřelý
dík vzdávámo veřejně p. Vojt. Fledlerovi, rolníku
v Č. Bělé, sa ochotné propůjčení lesa i luk k tá
boru a výletu, pp. řečníkům, vlo. slečnám za ob
starání množství karafiátů bílých, pp. dárcům
dárků do tomboly, pp. ochotníkům = Chotěbořea
vůbec všem, kdož přispěli ku zdaru slavoosti. —
Pořadatelé.

Okresní výstava ovocmickáv Kolíně
(Sokolna) pořádá se pod sáštitou okresního vý
boru od 27. sáří do 1. Hjna t. r. Vystavovati se
bude: 1. Ovoce všeho druhu: a) čerstvé (pouze
s okresu), b) savařené, c) sušené, d) balené pro
vývoz, ©) ovocná vína. 2. Přístroje a náčiní pro
pěstování stromoví a zužitkování ovoce. 3. Lite
ratara ovocnická. Výrobcům předmětů oněch na
skytá se vhodná příležitost, uvésti je v nejširší
známost — Vystavovatelé neplatí žádných po
platků. Získány četné odměny jak státní taki
zemské a růsných korporací. — Přihlášky přijímá
okresní výbor nejdéle -do 15. září t r. Vše po
drobnější tamtéž.

Keolinští katolíci de Prahy! Na vše
obecný katolický sjezd činíme borlivé přípravy.
Dostavme se v mohutném počtu! Jízda po dráze
jest za sníženou cenu tam i zpět: IIL třídou
350 K a II. třídou 6-— K i ae vstupným do vý
stavy 8 platností pětidenní. Lístky při vstupu do
výstavy musí býti razítkem výstavním opatřeny,
jinak nemají platnosti ku zpáteční jízdě. Proto,
kdo nemíní navětíviti výstavu, nechťkoopí si lístek
obyčejný. Pořadatelé pro Kolín a okolí opatření
budou páskou červenobílou 8 nápisem „Kolín“.
Jich pokynů dbáno býti musí! Přihlášky dějteš se
co nejdříve a gice nejdéle do 27. t. m. za okres
kolínský u Lidového sp-lkukřest -sociálního v Ko
líně (n pp. Jos. Kárníka, knihaře v Kolíně a
Váci. Březiny, obchodníka v Kolíně na Zálabí);
pro venkov u důst. farních úřadů. Přihlášky z ven
kova račtež zaslati nám nejdéle do 27. t. m. —
(Neupotřebené legitimace muaf býti před odjezdem
odevzdány!) Odjezd vlaku z Kolína v 5 bod.
15 min. ráno, příjezd do Praby v 6 bod. 50 min.
ráno. Přijďte všichni, jimž víra svatováclavská jest
drahým dědictvím po zbožných otcích! — Na
shledanou. — Připravujte se ra velký tábor ka
tolického lidu v Kolíně na den 28. září t. r., by
z něho vyzněla mohutná ozvěna potřeby organisace
katol. lidu v Čechách. — Zdař Bůh!

Organisace katolického českosle
vanského lidu v okresu Kostelec m.0.
8 místní organisací ve Žďáru n.Orl. u Borohrádku
pořádá v neděli 23. srpna 1908 na počest jubilea
8v.Otce Pia X. a císaře a králo Františka Josefa I.
elavnost s tímto pořadem: 1. O půl 2. odpoledne
kázaní dp. ThC. Ant. Mikana a avěcení kříže ve
Žďára n. Orl. 2. Průvod do zahrady pí A. Potůč
kové ve Žďáru. 3. Koncert úp.né kapely borohrá
decké řízením kapelníka p. J. Macha. 4. Mesi
koucertem řeči p. říšského poslance dra Rudolfa
Horského a p. inženýra J. Dostálka z Praby na
thema: „Prospěje boj kulturní společnosti lidské ?“
Vstupné do koncertu: v předprodeji a pro účast
níky průvodu 20 hel., u pokladny 30 hal. Před
prodej lístků u důvěrníků strany. Bes vstupenky
D8 prsou připevněné není přítomnost dovolena.
Za nepříznivého počasí bude koncert i řeči v pro
storném sále pí A. Potůčkové. Večer o 8. bodině
taneční vínek omladiny v sále pl A. Potůčkové
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Různé zprávy.
„KžádostiolegitimacikuIV.sjezdn

katolíků čoskoslovanských v Praze ve
dnech 29. srpna až 2. sáří 1908, dovolujeme si
osnámiti stanovené poplatky sjezdové a to: 1. Le
Bitimace sjezdové, opravňající vstup ku všem
sohůsím alavnostním i odborovým s nárokem na
výtisk sjezdové správy (kniba se všemi přednáš

kamia jednánímajesdovým),úhrrem4 K.S Legi
timace sjezdové, opravňuje vstup ka všem ochů
sím slavnostním i odborovým bez nároku na správu
pjezdovou, úhrnem 2 K. 3. Legitimace ajesdová,
opravňující k jedné libovolné achůsi sjezdové,
(bez nároku na zpráva sjezdovou) úbrnem 50 hal.
4. Legitimace spolkové (pro spolky a organisace),
opravňující ku všem schůsím slavnostním i odbo
rovým 3 nárokem na zprávu sjozdovou, úhroem
2 K. 5 Legilimace apolkové, opravňající ku všem
schůzím slavnostním i odborovým bez nároku oa
zprávu sjezdovou, úhroem 50 bal Spolkové legiti
mace vydávány budou jen členům spolků a orga
nisací na včasnou přihláška u předsednictva do
tyčného, kteréž poplatky sjezdové zároveň 8 při
hláškou účastníků kanceláři sjezdové odešle. Na
případné dopisy, jakož i na zaslání l gitimací,

koněm přiloženy známky na odpověď a případnousásilku.

Morava se čimí. Dne 15. t. m. konalo
Všeodbor. sdružení křesť. dělnictva pátou valnou
hromadu v Brně. Moravská tato organisuce odbo
rová rok od roku na podiv se vzmáhá 21000 děl
níků pod křest. praporem, to už jest armáda, 8
kterou se musí počítat. V království Českém máme
křest. dělnictva odborově orgaoisovaného —přes
10.000. Příjmů mělo moravaké sdružení za rok
1907 K 80.681-80 kor.. obrat ústředí stoupl na
260.161:52 K, hotové jmění obnáší 106.00 K.

(sla ta jsou nejvýmluvnějším důkazem, jak 80
organisuje. Na Moravě jest plno ochoty ve všech
vr.tvách společnosti k organisaci katolické, v Ce
chách jsme sjce v tom směru ješté pozadu, ale
nioméně dobáníme, co jsme zanedbali.

56 sjezd katolíků v Německa za
hájen byl v sobotu za velké slávy v Důsseldorfa.
Sjesdu přítomny jeou tisíce účastoíků. Ve slav
nostním průvodu bralo ge 60000 dělníků se 67
kapelami ulicemi města. Schůze se konaly v 30
různých sálech. Pro slavnostní echůze vystavěna
byla zvláštní slavnostní sfň, jež pojme 12.000 lidt.
Předseda sjezdu byl hrabě Klement Vischering.

Věda a víra. Zajímavá jsou slova slav
ného mathematika Augastina Cauchy (1789—1859):
„Já jsem křesťan, to znamená, že věřím v božství
vežíše Krista, jako věřili Tycho de Brahe, Ko
perník, Descartes, Fermat, Leibnitz, Pascal, Cri
maldi a j. Já věřím v božství Ježíše Krista se
všemi velikými bvězdáři, s velikými přirodozpytci,
s velikými geometry minulých století. Ano, jsem
katolík jako většina z nich; a kdyby se mne někdo
tázal po příčinách, 8 velikým potěšením mu je
povím a vysvětlím. A uvidí, že moje náboženské
přesvědčení nepovatalo a není soad výsledkem
předsudků od narození slyšených, nýbri že jsem
k nim přišel důkladným zkoumáním a studiem.
Přesvědčím každého, že blaboká a věčná pravda
v mém duchu tkví a v mém srdci přebývá. Jsem
upřímným katolíkem jakoCorneille, Racine. Bossuet,
Fenelon a jiní nejslavuéjší mužové jimi byli a jako
jimi ještě jsou neju*enější mužové naší doby, kteří
jsou pravou ozdobou naší akademie. Sdílím hla
boké přesvědčení vyjádřené ve slovech, skutcích a
spisech tolika výtečných učenců prvého řádu, jako
Hoffini, Laennec, Ampére, Pelletier, Freycinet a j.,
a nejmenuji-li učence žijící, činím tak pouze, abych
neurazil jich pokory, tolik však říci mohu,že jsme
8 radostí nalezli ve svých osvícených přátelích vše,
co je krásné a vznešené v křesťanské víře

Honževnatý agrármický zápal. Ještě
jest v čerstvé paměti, jak agrárnický agitátor Jan
Měšťan vyprovokoval v bospodě hádku, při níž
zabil katol. zemědělce J. Blažka. Při sondu došl:
na- omluvu, že Měšťan požil tehdy více truňku,
milosrdná žena Blažkova Měšťanovi odpustila, tak
že týž propuštěn na svobodu. Leč Měšťan si nedá
posud pokoje, ač přestálý strach mu měl býti
důkladnou výstrahou. V neděli dne 9 t. m. začal
rýpati v Hrdějicích v hospodě do přítomuých katol.
zemědělců tak, až jej hostinský Novotný okřikl.
Leč Měšťan, jemuž se sgrární ideály vrazily znova
do silných rukou, udeřil hostinského Turka, který
8 ním ten den ani nemluvil. Udeření do skráně
bylo tak silné, že Turek padl na zem v bezvě
domí. Sarovec po chvilce zmizel. Když druhý dea
přišel četník, prosila ho bodná žena Měšťanova
úpěnlivě o smilování. Svísel nemalá; řádná ho
spodyně má zakoušeti trpkých chvil pro agrárního
vzteklivce. Leč kdo si má nechati nadále líbiti
výbuchy politického vášnivce? ©Měšťan ovšem
snovu 56 agrárnické školy odříká a poslední zá
Bilku „snášelivého“ „Cepu“ již odepřel rozšiřo
vati. Ale snad se do něbo vrazí agrární statečnost
co nejdříve sas. Pokud nebyl agrárníkem, dával
lidem míramilovným pokoj.

Kdo vode naše české studentatvo,
o tom svědčí jména autorů „Studentského Alma
nachu 1908“, vydaného „Svazem“, redakcí kollegů
Lustiga, Mahens,Rosencweiga, Šmejce,
v úpravě Frt. Kysely (barevná obálka, zlatá před
sádka, barevný titul a iniciály). Z autorů knihy
upozornila kritika na Fráňa Šrámka (Prázdainy),
Jiřího Mahena (Předehra k dramatu „Tbesets“),
prof. Arnošta Krause (Bábel a stadentstvo), red.
Zděnka Wirtha (Novostavby české university) a

Karla Hocha Ey s Tom.) Mezi8 jmény5jmen pokrokových židů.
„Bokatí“ chudáci v Čechách. Profesor

Iv. Oserov, jeden z ruských delegátů maslovanském

sjezdu pražském, píše o mool a užitku koltary v
mósk. „Ruském Slové“: Když jsem byl teď vTatě

LvČecbách, zavezli nás do okolí Prahy, ato zvláště
do těch osad, kde ž'je nejchuděl obyvatelstvo. Ale
což možno srovnat ten život tam 8 živote: našeho
roského sedláka! Uviděli jsme tam bílé, čistoanké
domky se záclonkami v oknech, 8 květinami na
oknech a v sabrádkách i před domky. A lidé v
těch domcích pijí ráno kávu a i čtyřikrát do
týdne jedí maso k obědu Což možno srovnat
jejich život s životemnaších chudák !? Styděli
jsme se vykládat, když ae nás ptali na to...
Kdyby Češi u.iděli naše slaméné střechy, naše
napolo rozval né chaty . . .1 Čechy nezoají alko=
bolismu (v ruské podobě)a když jsem se tázal,
jakými prostředky ho obmezili a vyhubili, dávali
mné všude tutéž odpověď: „vzdělanost (kultura)
jej sama vyhbubila.“ — Ovšem život českého děl
nika jest zcela jiný, než ruského mužíka.

Vraždění mezi bělochy a černochy
rozsuřilo Be děsně v minulých dnech v Spriog
fieldu v soveroamerickém státé Illinois Podnět
k vraždění zavdalo znásilnění bělosky jedním Čer
nochem. Nastal v městé boj na život a na smrt.
Část města era oby obývaná skýtá obraz krva
vého bojišté a spousty. Běloši se téméř v krvi
brodili, uešetfice uikobo. Teprve na rychlo povo
lané vojsko z Chicaga zbraal vynutilo klid. Roz
valiny černošské čtvrti, moožství mrtvých j raně
ných jako po nejprudší vřavé valečué, toť dílu
plemenné zášti mezi bělochy a černocby.

Při českém vyšším gymnasia ve
Vyškově obssdí se začátkem „školního roku
1908/09 tato další místa skutečných učitelů: Místo
skatečného nočitele pro klassickou fiologii a místo
skutečného učitele pro čeština a némčina na vyb
ším gymnasiu. Nekolkované žádosti náležitě dolo
ené buďtež výboru Ústředal Matice Školské
v Praze zaslány nejdéle do kunce srpna 1908

Židovský obchod. V čstvan vylonpili
zloději farní kostel v Heiligenstůtu, a uloupené
věci, monstrance, ciborium atd. octly se v rukou
židovských překupníků S. Heimanna, J. Goldataubs,
Es. Bublera. Za to dostalo se čisté trojicí od zem.
soudu ve Vídni po 3 měsících žaláře.

Slavnosti Velehradské. Ve dnech14.
až 16. t. m. hostil Velehrad ctitele Mariánské
z celé koruny svatováclavské; velké bylo tento
kráte účastenství £ Čech. Konal su tu sjezd družin
Mariánských. Nato bohoslovci a akademici konali
zde svou výroční akademil.

Nové i antikvární
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Pranůšek Díta,
knihkupectví a antikvariát

v IHradoci Králové,
Velké nám. 185.

Velký výběr hudobnín a psacích potřeb.
„Prodej obrazů. Seznamyzdarma.

Úcoc
"U"ržnízprávy.

VHradci Králové, dne 14. srpna 1vu8. 1 nl
pleniceK 17-40—1840, SitaK 1400—1400, jedne
ne K 11 20—11*80, prosa K 1800—16-00,vikveK 1300
aš 1400, brachu K 2600—28:00, ovsa K 660— 800
čočky K 3600 a840*00, jahel K 34'00—36'00, krup K
36-00—40:00, bramborů starých K 0'00—0'00, nových
K 3-00—38'60,jetel. semene červeného K 180"00—182—,
1 bl. jetelového semínka bílého K0000 —00—,
máku K 40-00—46'00, Iněn. semene K 00'00—00:00, 100
kg žítných otrab K 14*00—00"00, 100 kg pěeničných
otrub 14-00—00"00, 1 kg másle čerstvého K 2-73
až 804, 1 kg másla převařeného K 0:00—0000,
1 ky oádla vepřového K 1'76— 160, 1 kg tvaroha
03$—40, 1vejos K 0-05—0-06, 1 kope malí K 400
aš800,1 kopapetrželeK00-00—000,1 kopakapusty
K 4:00—590, 1 hl cibule K 8:00—6-00, 1 kopa drobné
zeleniny K 060—80, 1 otep mrkve K 1-20—300,
1 kope okurek K 200 — 5-00, 1košík švestek K
1:50—0'00, 1bl jablek K 6.00—8.00. Na týd. obllaí
trh v Hradci Králové dne 14. srpna 1008 odbývaný
přivemeno bylo: 1) obilí: pšenice 480 bektol., dita
184, ječmene 416, ovsa 557, prosa 00, vikve 00, hra
chu00, čočky 89, krup 00, olejky 00, jetel. semínka
61, lněného semene 00, máku 38. — 1) Zeleniay:
potršele0 kop, okurek800 kop, kapusty 700kop, cibule
118 hl, drobné seleniny 760 kop, mrkye 210 pytlů,
brambor 91hi, selí 420 kop. — 8) Oroos: jablek
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a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Vyznamonáno na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medalic.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 19085,
diplom čestného oznání. Videň 1006, alatá medaile

Antverpy 1006, slatá medaile.
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(dle Ord. listu č. 3., str. 88

dostati Jze 1kus za 3bal. —50 kosů
zalK

v blskupské knihtiskárně
v Hradel Králové.
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Prodej se zárukou.

Šeob. úvěrní společnost
zapenné společenstvo s ručením obmezeným

(u Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

, sárokuje vklady 4',/9, 59, až 5,9%,
Záruka K 650.18957.

— Složní lístky zdarma.

1 Společnost byla dne 18. až 28. března 1907
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Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE

v Hradce! Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v obor

spadajícícha to: velkostatků,salonmlýnů, domů, stavebních míst, dolů,
váren std.

Veškeré (předběžné práce jak technic

aklimdoma k nejrychleji.ční.

Kancelář „Hětel Hynšše.
Zápisné 6 K.
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Vychovávací „|

Š a TTLČDTAVÍ SLA!
v Kocléřově u Svitav
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odrostlé ku vyačování liternímu, ném

čině, frančině, Šití, stříhání, kreslení

ati,vyšívání,vařonl,dehlní,břa Pomocní
piano, housle a citeru atd.

Provpektszpožádánísemušle. i Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
Krajina horská, zúrokuje veškery vklady

lesnatá,velicezdraváv je- í 0 -m
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Pokračujeme?
Praktická filosofie pruská a francouzské,

Moderní kaltura měla by se zardíti. Vy
dperkovanými frázemi a různými spletitými
úvahami, jež 86 zdají hlaboce promyšlenými
statémi, mrzačí se přirozený zdravý smysl
k nepoznání. Co poznává nezkažený člověk
zdravým zrakem, k čemn ho pod! bez pobídky
dobrota ardce, k tomu 8e dává vésti mnohý
inteligent teprve spletitými oklikami různých

flosofckých námětů. Maž zpracovaný moderní

v jarém nadšení, spíše pátrá chladoým mudro
váním, zda ta neb ona ušlechtilá povinnost
nachází odporačení v některém moderním
proudu myšlenkovém. Chce jednati filoscfloky
a jedná—zvláštěvyžaduje-lise přitomsebe
zápor— velice mdle, jen co by ee společenská
etikota zachovala. A hned vedle hlaboce za
myšlených filosofů, kteří hledají pro lidstvo
„vyjší kultaru nadkčesťanskoa“, přímo hýřivě
řádí rafinované barbarství, jehož by 80 sice
moohý divoch zhrozil, ale pro které si vyhle
dá moderní imadrlant svfistické důvody ihned.

Prašáci docela odávali příčiny, proč mají
„povinnost“ Poláky z jejich statků vyháněti.
Prý se zde jen jedná o národní německon sebe
obranul! Tak A právo k sebeobraněmajíjen
Němci? A právo tak široké, že mohou jiný,
zcela pokejný národ ničiti? ©Poláci nemají
práva ani k spravedlivé národní obraně?
K čemu jen psali němečtí filoscfové tolik uče
ných článků o bomanitě? Jak jeví se výsledky
těch spisů na čtenářích, kterým filosofové na
mlavili, že po opuštění cest křesťanstvím pre
klestěných stanou se Jidumilnéjšími než oprav
doví křesťanéř

Ve Francii co nejvíce svedá hlava rach
protimilitaristický. A čím více proti vojsku
se mluví, tím více přibývá v ardci Francie
zločinných apačů, jimž jest vraždění nejmilejší
zábavou. Takhle se apravají cesty — k od
zbrojení, řádí se proti bezpočnosti samých
spoluobčanů tak, že ozbrojená moc musí se
ještě rozwunožiti — proti lidem vlastní krve.
Vo francousském Mareeilla jest plno protimi
litaristů a voloých myslitelů, kteří tvrdí, že
pohled na krucifx zesurovuje. A najedovu
v minulých duech sešlo se plno obecenstva
tamtéž do zahrady, která byla upravena k zá
paen býka s dvěma tygry. Obecenstvo lačně
Se páslo na mačení zvířat. První tygr byl bý
kem bozen do kouta, kdež se echoulíl, třesa
se strachem. Drabý byl lehce zraněn a zalozl
rovněž do konta. Přes všecko dráždění nechtěl
býk opakovati útok; snad té němé tváři bylo
třesoucích se tygrů líto více, než surovým
divákům. Představení tedy přerašeno a obe
cenetva slíbeno, že se budo zápas opakovati

ještě týž týden za ni ejšíoh vyblídek navzrošující výjevy. Jako by se vracely časy
Neronovy| A na drubé straně pro zdechlá zví
řata sařizojí 80 vo Francii zvláštní hřbitovy.
Není to převrác.nost, která bes pevného zá
kladu mravního potácí se sem tam? Možná,
že některá dáma, která plakala dlooho nad
sdechnatím svojí kočky, dychtivě bltala krvavý
výjev v zahradě marseillské. Nečetli jsme ni
kde důrazný protest moderních lidí proti ta
kovému rafinovanému trápení zvířat,

Sláva Grety Belerové a ševce Voigta.
V posledním čase velmi široce uvažováno

« novinách v popravě Grety Beierové vSasku.
Dívka ta řekla svému ženichovi: „Zavři oči
a otevři ústa“; abožák čekal, še snad ma do
úst dá milenka lahůdku. Ale místo toho vypá
Jila ma do otevřených úst smrtonosoou kouli.
Předtím zfalšovale milenchv testament, v němž
netanovila sebe hlavní dědičkou. — Rozsndek
smrti potvrsen, Greta popravena. Mluvilo se,
še nebyla Beiorová dnšovné normální, še jest
hysterické a pod. Mómecké i zahraniční listy
"oderních uměrů (taktéčeské) psaly 8 největším
rostrplením O oné popravě. A roztrpčení to

V Hradci Králové, dne 28. srpna 1908.

král neučivil žádný hřích, kdyby byl udělil
oné vrahyni milost. Ale co činilo publikom, to
přece přesahovalo všecku míra! Rázem davy
sapomněly na tragický osud ženicha Beierové,
Ikaly nad Greton jako nad velíkon avěticí,
snášely kvítí atd. A hrobu nešťastaějšího že
nicha, zavražděného násilně, nevšímal si nikdo
z těch přecitlivělých duší. Což když poctivá
dělnice, která živí pět dětí, náhle při svém
pilném zaměstnání přijde o život? Napíše se
o té wmučedniciněkolik řádků, projeví se pěti
slovy laciná soustrast a dost. Zato však Greta
oslavována jako dívka nejnešťastnější, jako by
se popravou jednalo o největší potopení nej
vyšších ctností. Divná ta duše moderatho daval
A jistě suášely kytky i ty dámy, které dříve
lačně čekaly, aby mohly býti přítomny krva
vému divadla a aby jiro byla dána příležitost
k ukrácení dlouhé chvíle farizejsky lotmiti ra
kama nad tou lidskou ukrutností.

+ +
+

Německá mravní opravdovost skončila
hotovým bankrotem, když propuštěn byl pc
věstný rafinovaný švec Voigt z vězení. Jakou
svláštní ctností kopnický hrdina vyvikal, že se
předol kraby německé přímo o jeho přízeň
pérou? Byl již před svým kopnickým kooskem
kriminálníkem, „terý prováděl zcela sprosté
zlodějstcí. Kopnic.ý kousek svojí rafinovaností
dosvědčil ještě lépe, jak nebezpečným jest toto
ivdividoam Jidskému majetku. Ale hrdina dočkal
se větší pochvaly než některý znamenitý lékař,
který svým noúnavným stadiem zachránil ži
vot tisícům .ubohých pacientů. V dřívéjším
bydlišti Voigtově Rixdorfa nastala pravá pa
nika, jakmile tam zalétla zvěst; že „kopnický
hejtman“ jest na svobodě. Tisíce zvědavců
ubíraly se k byta Vojgtovy sestry a zaturasily
všechny ulice, takže Voigt se ani domů ne
dostal a přišel teprve pozdě v noci. Autc
mobily a drožky stály oelé odpoledne před
jebo bytem. Vyvikající lidé odevzdali vvé
navštívenky. Do Voigtova bytu byla snesena
spousta vín, likérů, květin a dokonce i verše,
nesčetné telegramy, dopisy a pod. Voigt do
konce dostal od svých drabů v povolání
žebravé dopisy, ve kterých je prošen za pud
pora. Konečně byl slavný švec donacen opostit
obydlí své sestry u ochýlit se přad zvědavci
do jedaoho berlínského hotelo. Mluvil do gra
m«fonu u dostal za to 200 M. Z Brém bylo
ma nabídnato pořádati přednášky (I) o čem chce
za honorář 5000 M. Variété v Kielu ho chtělo
angažovati za 260 M měsíčaě.

„Berliner Montagszeitang“ byl potěšen,
že „goniovi“ může vyplatiti dary, které v re
dakci byly od berlíoské smetánky i od jiných
Němců složeny; jásot v Berlíně, triumfální
radost v celé říši. A Voigtovi stoupl slavomam
hodně do hlavy. Jest nyní velikým boháčem.
Tahaly se o ačho i kraby občaostva ra
kouského. Voigt přibyl do Vídně dne 24. t.
m. v průvoda svého impressaria, jsa pečlivě
oblečen; řekl, že hodlá provésti své „dramo
lette“! „Dva milliony marek“, což sám sepsal;
vyjádřil se, že bade představení sám příto
men. Impressario Voigtův žádal za vystoupení
svého pána od vídeňských kšeftařů přehnané
obnosy, pročeš kšeftaři pokrčili rameny. Ta
díš se odhodlal Voigt nastoopiti další triam
fální cesta do Badapešti.

Taková uláva platí tedy sprostému slo
činci, jemož by se měli všichni slošní lidé
vyhnonti. Byly by možné takové sjevy ve
středověka? Tenkrát lidé byli opravdovější a
satočili e každým, sebe „osrícenějším“ zlo
čincem dle zásluhy.

Chce-li se však moderní člověk pobavit
Zapomeno ns všecky mravní zásady, K vů
legraci, k vůli ukojení svědarosti a opatření
nějaké sonsace hodí kolbu nejmodernější filo
sofie přes palubu,směje se, tleská a tleská.
Nyní tedy lidé náchylní k sločinnosti al ve
smou příklad, jak Ise nejlaciněji nabyti veliké
popularity v celém uvětě.

dmserty se počítají levně.
Olmovavychávív pátek v poledne. Ročník XIV.

Jiné zajímavosti.

A jak ce debatuje ve veřejných schůzích,
komu poslacbači nejvíce tleskují ? Přijde řeč.
niti satyrik, který noho vědomosti nemá a
také příliš věcných důvodů nedbá. Dá se mo
na jebo řeč odůvodněná výtka, proti které
marno jest postaviti rozamný protidůvod.
Ale co činí satyrik? ©Uhne se přímému, věc
néma souboji a odpoví pepruým vtipem, který
8e spornou otázkou nemá co činiti. Místo aby
byl okřikoat, řehtá se celé shromáždění,
tleská co nejhlučněji. „Výborně, výborně|“
blaholí osvícená ústa. Rozum se zastaví při
vtipu, při legraci, pro kterou z pohodlnosti
přestane pracovati. Chce-li po vtipu sok satyri
kův mlaviti dále, odůvodniti šíře svoji výtku,
jest uvítán jen posměchem. „Ten dostal“
czývá se ze všech koutů. Osvícené století!
Doba reálného avobodomyslného myšlení!Pokrok|

Uhry jsou velice bohaté pa. židovské
lidokapce, kteří prodávají podvedené dívky
nejvíce americkým podnikatelům. Posledně u
kázalo se, proč málokdy tito bezcitní agenti
jsou trestáni. Umějí dobře podpláceti komi
tátní úředníky, kteří docela ochotné vystavili
agentům falšované cestovní pasy po 1 K. Spor
dvou židů všecko prozradil. Tisíce dívek za
vedla tato Čistá společnost, majíc blavou žida
Jainkeffa, za ocešu. „Vystěhovalecká akciová
společnost“ iněla za pomocníky ačleny též
mnobo advokátů ze severních Uber, kteří ve
spise obžalovacím jsou označeni jako nejhorší
byeny.

Cslé zástapy abohých Slovákův a Ras
nů zbaveny půdy a doveženy vyssavačům.
Proto tím eplše zraky meďarských úředníků
nechtěly viděti. Charakteristickým pro mravní
úroveň a smýšlení těchto lidokapců jest vý
rok jednoho z nich. Pravil k soudci: „Páni
soudci nevědí, co jest to kšeft.“ Jiný obžalo
vaný nemohl pochopiti, proč je pronásledo=
ván a ujišťoval, že není žádnou škodou, je-li
křesťanské obyvatelstvo přiváděno na mízinu.
Besztobo prý na jich místo přijdou židé, kteří
prý jsou pro Maďary živlem spoleblivějším.
Ten žid byl věra upřímným, ví, kdo maďar
skoa despocii udržaje hlavně při síle. — —

„Osvěta lida“ velice rozrušilo, že kněz
ve škole odvážil se détem říci, že Kain spá
chal těžký hřích vraždy. To konstatování prý
děti zesurovoje. Ale brzy nato týž list omlou
val a hájil pokrokářského surovce, který sbil
katolického kněze. Pokračujeme!

Okr. výbor novopacký projevil souhlas
-e zdravým usnesením zastopitelslva mnichovo=
bradišťského, dle něhož má se bleděti k spřáte
Jení různých stran v zájmu svoroé positivní
práce národní. Výbor praví, že jest svatou
povinností vůd.ích a rozhodajících krabů všech
politických stran, všemi eilami přičiňovati se
O zjednání takové spolučinnosti, epolutvorby a
soužití všech stran politických, ze kterého by
bylo jasně patrao, še záleží všem stranám a.
vrstvám národním zvláště na společném cíli,
na dobru a osudu celého českého národa, jemuž
vždy a zejména v době tsk těžké, jako jest
přítomná, podříditi d.ušno v potřebné míře
zájmy etranaické, bez újmy volného rozvoje
jednotlivých stran.

Ta to máme! Pěkná slova. Leč kde jsou.
skutky? Kde byl slavný novopacký výbor,
když snášeli v poslední době katolíci novopačtí.
bůř než psanci, kdy proti nim voláni štváči
sorově katolictva přezdívající, kdy od katolíků
6 neděl napřed zamluvený park náhle pro

pájčeo fanatickým socialistům? Kde byl výbor,dyš pokrokovými lžemi byl třísněn Šat nova
packého faráře? A teď najednou výbor odpo
ručuje „svatou povinnost“ — jiným.

Dle volných myslitelů má se s domác
nosti všecko odstraniti, co připomíná ničení
Hdských životů — tedy i kříž. Ale titéž volní
myslitelé šli se poklonit manifostačně do Tá
bora Žižkovi. Také pokrok.

Jestliže se některý, šlechtio pochlubí
svými slavnými předky, ozve 20 posměch.



koltora“ výhradně výlevy pustých nadávek,
hrdě ce bijí do prsou, že jsou potomky eta
tečných husitů. Také čistá důslednost|

Moderní člověk, stravovaný umělkova
nými přípravky z kochyně různých moder
ních filosofů, ztratil přirozenousoudnost, žije
dle okamžité nálady, svoji „volnost“ „dokazaje
otrockým napodobením výstředních moderních
proudů.

Bačí pochod, dekadence!

duše lepší vůle snova se atíkejí pod prapor
církve, která tolik Zelových, důsledných cha
rakterů vychovala..

Dopis z Prahy.
Do politikypatříi mravnost.Ačjest prázd

pinové politické bezvětří, ač není sněmování,
přece jen napjetí eil českých a německých
všady jest patrno, Zejména Němci bdí a umlou
vají se oa podzimní zemský sněm. ] u nás
pociťaje se potřeba bedlivých příprav. Namísto
toho však ovládá veřejný náš život štvaní
protikatolické, jemaž v oběť.se dávají i vážné
sájmy národní a sociální. Hoslo „protiklerika
Jismu“ dokonce styranisovalo i lidi, kteří, byť
přesvědčení byli o jiném, tvrdí přece pokro
kářekoo u volnomyslitelskou muziku tím, že
považojí za outné blýskati se občas nějakým
evobodomysloým hoslem, jež má sakrýti strach
jejich před vášnivými demagrgy. Kde jest
mušná odvaha vašich národních předáků, kteří
by řekli: nežeňte na podstatu samébo nábc
ženství a katolíci vás nebudou znepokojovati?
Z tabové slabošské mizerie plynou pak ovšem
neopravdovosti jiné, ba tyto nedostatky jsou
vlastné přízoakem našeho života národního.

Oršem vedoa ei proti nám násilně Němci,
jest vůči nám ne-pravedlivá vláda, ale hle
dejme viau také doma. Vždyť vláda a Němci
jsou mimo nás, kdežto svůj vnitřní život atvá
říme sami. Z toho vysvítá, že dlužno směniti
také naše mravy. Vždyť vláda a zákony závisí
po mnohé stránce také od nás, což ztěžka se
chápe anebo nerozamí se tomu vůbec. Jest za
jisté pochybno svalovati etále jen zlo na vládu
a- na institoce. Jeme-li národem tak pokro
čilým a rozvinutým, jak se chlabíme a jak o
nás soodí naši rozliční přátelézahraniční, pak
příčiny nezdarů politických jest hledati také
v naší české domácnosti, nebot obviňovat

Dejen velmi pohodlné, ale také hodaě poobybné.
-© Chceme-li správně na věci bleděti, pak

jest nám uznati, že vláda kořistí z našich ná
redních chyb a naší rozháranosti, ať nic ne
díme o povabových úbanách, jako jsoa: 80
bectví a najmě touha po t:stech vůdcovských.
Ho. nosti vůdcovské, jež mají býti tak vzácné
s náležeti jen wužům vyvoleným, staly ae
předmětem tužeb šplhalův a dachaprásdných
mlavků. Nelze popřiti, že v čele našich vlá:
jsou politikové bystří, a n-jmě jest známo o
ministerském předsedovi Beckovi, že dovede
se dobře rozhlédoout po sitaaci, že am! bystře

rokouknout poslance, 8 nimiž tá co Šiniti.
Mož vládní moci, pronikavý psycholog, dovade
pak ovšem obratně ve svém prostředí se otáčeti.

Jest tedy na čase poznati, že ani nové
vládynebodoaploditi. vesinéedobra,jestliže
nebude proti nim státi naše ctnost, Nedovolá
vejme se tedy neustále vlády a její moci, ale
dovolávejme se také sebe samých. Aťjsou vy
dány zákony sebe dokonalejší, hrozné málo
by prospívaly, kdyby: je nepodpírala a nevy
pliňovala mravnost. A tak pukrok nejen poli
ucký, ale také společenský jest vlastně otáskou
svědomí, a ne toliko vsrůsta moci.

Trpí-li jednotlivec pod útiskem zlých,
jest cílem zákona občanského pomábati ati
skovanémmu,aby mobl uvésti skatky své v soulad
se zákonem mravním. A podobně politika smě
řuje také k tomo, aby uvolnila občana, aby
bez donucování 8e strany vlády mohl kovati
své povinnosti. Konejme své povinnosti, buďme
opravdoví, hledejme bez zájmů osobních, bez
choutek velikášských jen dobra národního —
a pak vláda nebude a oesmí nás přezírati,
neboť právě v těchto vlastnostech kotví ná
rodní síla a politická moc.

Pokrokáři uaši pasovali Masaryka a
Drtina za oejlepší lidi českého národa, za
výkvět poslaneckého sboru, a přece hle, jaké

„přemety Masaryk dělal a jak nabízel se roz
ličným stranám, které vyměňoval jako duben
střídá svó počasí. Z počátku toužil dostati se
mezi agrárníky a stal se rádcem Práškovým
ohledué přijetí ministerského křesla. Když ee
námlovy nepodařily na této straně, na obvíli
tiše se zahloubal, jak by se přímkljinde. U
mladočechů to nešlo, neboť dr. Kramář při
stihl Masaryka při takových skutcích, že to
musil nazvatí „perdij“. Podporoa židovskou a
socialistickou Masaryk byl si ovšem stále jist,
ale on potřeboval strany. české. Proto počal
uavazovati renápadně zase 66 stranou jinou.

Všechno toto kolísání obrášelo se jasně v tě
lesném lista kova, v „Čase.“ Kdo po
soraěji sledoval v několika posledních leteob
spůsob psaní „Časa“, můše arčiti všechna tn
zásadovou oeopravdovost a rostřískanou me
důslednost. Kramář byl bit vytrvale. Pak 6e
otevřela nová kapitola, ješ by mohla býti na

depséna: „Masaryk vybledává Kramáře“ Tobylo pokynem, še „Óas“ počal se na Kramáře
nsmívati a poznal v něm rizem muže velmí
sasloužilého. Po té při obsazování minister
skóho úřada krajanského Masaryk aolatnil se
takovým způsobem, že Kramář, jakkoli jindy
klidný, masil po něm hoditi „perfidi“, jak jič
bylo připomenuto. „Cas“ ihned smáčel péro
vo šlači a akazoval Kramáře před veřejností
e žalobami, že zavádí národ. Národní sociálové
byli „Času“ vždy lidmi vlastenecky řvavými,
bez rozhledu a planýcmi frásiaty. Jakmile Ma
saryk však jal se klepati na dvóře u nich,
zapomenuty mioalé odsadky, a strana národné
sociální uznána za eshopava aliance s tak ve
likým mušem, jako Masaryk. Slovem, samá
křiklavá nedůslednosta zapírání zásad. K toma
si přimysleme, že Masarykovi i ve sněmovně
vídeňské jde vždy více o boj židovstva proti
katolíkům, nežli o vážnoo práci ve prospěch
národa, a pochopíme, jak asi ministerský před
seda Beck dívá ve ua snuhy českého poselstva,
když i ten „nejlepší“, jak Čas Masaryka nazývá,
co chvíli akasuje cborobné velikášství a když
mimo toahu po vůdcovství stoj co stoj chce
uplutdovati svou katedrovou filosotti, životu
tak cizí a neb:zpečnon. Jednání Masarykovo
tedy a Becka mnoho respekta nevsbazaje. Tím
jenom letmo naznačili jsme, že třeba jest, aby
i poslanci byli maži opravdovými a důslednými,
má-li ee naše postavení ve Vídai zlepšiti. Vůbec
jest natoo, pěstovati ctnosti doma, aby jimi
podepírány byly všeochoynaše počiny politické.

Jakobínívučitelstouse mnoší.„Čas“,„Právo
Lida“ a jiné časopisy toho swměra bouří, že
jsou trestáni přesazováním anebo zbavováním
míst učitelé, kteří se křiklavě proti svému
úřadu prohřešají. Jsou to páni, kteří okázale
holdají sociální damokracii a saaží se vštěpo
vati v duše dítek jed protináboženský. Jak
mile se takovému velikánu přip>mene, že ne
jsme ještě v poměrech fraocoazských, křičí
zmíněné listy jako o závod: denanoiace, de
poociace| Podle mínění pokrokářův a socia
listů společasst -de nesmí proti zla brániti,
zákon nemasí býti zachováváa a učitelé jejich
smýšlení jsou neomylní a nedotknatelní. Hlavné
jde jim o to, <by nčitel socialista nemohl býti
stíhán žádným nadřízeným úřadem, jsa zvdpo
vědný pouze socialistické veřejnosti za všechn),
co mloví a 00 činí. Patraš oai sami jsou ná
rodem, který dává zákony, staví aplatí školy,
oni eami jsou rodiči, určajícími nůábožoaství
dítek, Patrně oni sami dosadili se z1 inspak
tory, za okresní školní rady a oni sami jsva
výrazem přání katolických občanů. Kdyby šlo
po přání „Časa“ a „Práva Lida“, právní po
móry byly by postaveny vzhůru uvharna, Právě
v době, kdy listy tyto chrástají se svobodou
svědomí, vyvíjejí tyranii, která 83 vynasnažuje
terrorisovat katolické občany, Fvoac na kuž=
débo, kdo chce zůstati pánem szóho nábožen
ského přesvědčení: Třes se, zhyň usbo emý
šlej jako jál

Pokrokovým živlům aatority dosti rychle
se nepodrobují, saásilňovaní od nich katolíci
dosti nemičí; proto se musí události překra
covat 4 hrozit nepokrokovostí, která ovšem
není smrticím odsadkem pro toho, kdo pro
falešné výkřiky pokrozářské nemůže míti již
nic jiného, než klidné opovržení. „Čas“ hrozně
se mýlí, domnívá-li se, že katolíci dají se za
trpný nástroj do rukou pokrokářských ačitelů,
jeficht protikatolické řádění jest na výši jejich
rozhleia. Pokrokářští ačitelé již podali doko
nalý důkaz o svých nevázaných choutkách a
zámyslech, při Černás protináboženskou drsostí
ukázali takovou dávku neiotolligonce a skrče
ného rozbleda, že by jich nikdo nehledal ani
ve stánku zelenářky. Pokrokářské učitelstvo
projevilo svou vzdělanost osvém sjezdu vPraze.
Předložena mu epištola, sepsaná bývalým učí
telem Hofrychtrem, epiŠtola, která posměšně
napodobila list av. Pavla a která obsahovala
všechno, jen ne slušnost a spravedlnost vůči
katolíkům — a ami jeden s pokrokových učitelů
tento kousek meodsoudil. Pisatel onoho posmóš
ného lista snad aci posud netaší, oa jakou
úroveň satžil učitelstvo, když odvážil 80 ve
vážné chvíli sjezdového rokování předložíti mu
pepický výplod svého ducha. Každý skutek
jest výrazem nějaké myšlenky. Nuše a onu
urášlivou slátanínu vydal pisatel sa projev učitel
ského smýšlení. Vadůlanosti, zakry) tvař svou a
bolestně zalkojí

Trvání s nenstálý vzrůst protikatolického
smýšlecí a jednání v pokrokářském učiteletva
jest jistým A závažným faktem, hodným, aby
se o něm dobře přemýšlelo, a to tím spíše,
protože otázka v tom obsažená moní bezvý
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soamnýma pm sjevem strannickým,nýbrž mravní výstraboa pro katolické iče
a pro opolečnost. Jest zjev promyšlený a při
pravovaný, na nějš mosí ovídat důkladné
a pečlivé uvědomování lida. Při vsmáhajícím
se rachu katolickém dojde třeba až k rozhod
nutí, še si katoličtí rodiče ta onde badoa pla
titi učitele ze svých prostředků. Doslechli jsme
aspoň, že na venkově se o tom velmi oprav
dově hovoří. Pak nesnášeliví vzdělanci v po
krokovém učitelstva badou sklízeti ovoce své
protináboženské zuřivosti.

Agrárníci ezpositurou „Volné myšlenky.“
Množí se doklady apřicházejí správy odsvěnd,
že agrárníci po veakově propůjčili se za ros
Šiřovatele časopisu „Havlíček“, jehož patroni
v Praze prohlásili, že náboženství musí nejen
se školy, ale také z rodin. Agrárnická akce
wtomto ohloiu jest jit tedy na pochodu,a jen
slepci si neuvědomují, žu se míří sice na ka
tolické kněse a na katolické náboženství, ale
že bodou zasáhuaty vlastně rodioy téch, kdož
této práci ae věnují. Konečně divíme se i
agrárním vůdoům, kteří ei nedovedou promy
sliti, že „Volná wyšlenka“ bade působit vlivea
rozkladným i vřadách jejích stoupocoů, Každý
ústupek volným myslitelům bade míti za ná-
sledek jen další vydírání. Víme, jaké šivly
obsahuje Volná myšlenka; vždyť loni na ojezdě
ejím byl i unarobista se Španěl; víme, že

Ihlavními stoupenci jejími jsou židé — a tak
Volaá myšlenka poskvrní vše, kam dosáhne.
Ostatné stoupenci agrární strany jsou učeli
vými žáky svých mistrů. Neboť, mohou-li se
bratřiti na protikatolických schůzích s volnými
mysliteli agrární poslanci, pak ovšem i agrární
poddůstojníci považojí za svou povionost do
poračovati časopis, jehož účslem jest zaičení
náboženství. Přes to však budou řečníci agrární
bes výčitek svědomí ujišťovati, še oni gi ná
boženství katolického vá.í,.

Konstatajeme-li tuto skotečnost, pak po
dáváme opětně nový doklad, aby každý kato
lický kaěz konečně poznal jako neodbyteou
svoji povinnost, €o0oejúsilněji dopsračovat a
šířit časopisy katolické. Vždyť v Čechách do
stapojí věci toho stavu, jako by mnozí lidé
pokládali za svůj ókol, vypaditi ze své duše
poslední zbytky rozvah; a chladnokrovností.

Ubrana.

Tentokrát smasarykovským denmíkem souhlasíme. „Čas“ najednou se po
etavil proti rozrošování sensacechtivé veřej
nosti žurnalistickým čenicbáním v čistě intimní
záležitosti jedná matky, která po letech přihlá
gila se k svéma nemaoželskému dítka, které
do 15 let o matce nevědělo. Protestuje dne 22.
t. m. proti „Národ. Politice“, která k ukojení
nízká zvědavosti „hrabala se v intimnostech
tohoto Čistě soukroméb> případa.“ A ještě více
hndvá se „Čas“ na „Hlas Národa“ pro totéš
šťárání, konče kazatelský: „Toť nový doklad
ničemnosti oezodpovědné české šurnalistiky,
jež k vůli sensaci a obobodnímu zájmu listu
nešetří i nejjemnějších svasků rodinných. Celý
případ jest dokladem toho, jak se Špatná šar
nalistika může stát nebezpečnou i soukromé
ma životu“. — Vznešený masarykovský kasatel
doplnil svoji kárnon deklamaci ještě dne 26.
t. m., oapsuv v příčině nepěkoých pikanterií
časopisa „Mládence“: „Nezmiňovali bychom se
o této žarnalistice, jako vůbec rádi nezmiňu
jeme se o žurnalistice spodní (Poz. red. Zvlášť
„Čas“ ochotně mlčí o spodinách „Oavěty lidu“),
výdělkářské, kd -by Mládenec nepřinášel dupisy
z venkovských měst, jež zavání (I) při všem
pokrokovémnátěra listu — darebáctvím. Do
pisy ty jsou totiž velmi často osobním skan
dalisováním dam z různé společnosti, jež staly
se různým mládencům nepohodlnými čí nepo
volnými atd. Šifra a anonymní označení bývají
všdy pro okolí průhledny a osoba, již (1) se
týká, ledabylo zakryta. Spodní žarnalistika.“

Souhlasíme s těmito výtkami „Časa“ a
odporačujeme, aby si je zvlášť pamatovalá spo
lečnost masarykovská. Dosnd však rak rozka
zaje rakům jiným, aby nechodili po zpátko.
Neskaadalisoval epolapracovník „Času “ Machar
svým perem žádnou dáma? Netoužila ta špic
loveká duše skandalisovati Dostála-Lutinova,
když ma v masarykovském časopisectva při
Pisovala docela uličnicky čárky 'na pivní tá
cek? A co dělá masarykovské „Osvěta lidu“?
Přináší a lobožnickým mlasknutím častěji opopře
nélokálky domácí shoživota českých žen, které
se jí nelíbí..Ve svém Špiclorství a cyoisma
šla tak daleko, že překrvutila slova kazatele,
aby měla látka pro pikantol vtip na něbo a
katolické ševy, jiš tato houínice Hajnova su
rově spílá — soad uby dokásala, jek dle po
krokových sásad otí práva žen víc než kato
lické ojrkev. „Osvěta1.“ docela okandalisovala

matka, jednající nenuceně © vlastoím szokom,



sko by táž měla s ním odstrašející poměr.
Pokrobářaký Špicl utevil docela o nutnosti

Špiolovéstrkají svoje slídivé očidocela pod
pokličky hrobů na plotně, aby mobli ašlechtilé
čtenářetvo pobaviti, co kdo jí. Když však se
projednával v Chradimi housný případ homo
sexuality židovy, byly cynické polaice masary
(kovského tisku za kamny. Docela když jeden
list pookásal na hoasnosti jiného žida, byl ve
lice „Osvětoo lidu“ za to kárán. Pěkně pánoré
rozumějí „šetření nejjemnějších svazků rc
dinných.“

A co udělal sám Masaryk, jehož nazval
dr. Drtina nedávoo „nejlepším Čechem“? Aby
tento „nejlepší Čech“ pomobl z vězení židovi,
jehož se již před uvěznéním sami slušní israe
lité štítili, snažil se vsbuditi podezření, že če
ské příbuzenstvo jest viono smrtí české dívky
Anežky Hrůzové. Tu se ovšem jednalo již o zá
ležitost veřejnou. Kdo však se odhodlal rozdí
rati novou jizvou zdrcené srdce nešťastné řád
né matky, ten měl míti aspoň tolik citu, aby
si věc lépe promyslil. Než začal „poučovati“ o
celé události odborué zoalce, kteří všecko pre
zkoamali na místě, měl se jít podívat na všecko
napřed sám a oikoli cestovat do Polné teprve
o vydání svojí brožary. Co po „vysvětlování“

rykově ubobá matka zkosila, téžko vy
psati. Židovské prsty obráceny byly k jejíma
obydlí, v němž konány velice zevrubné pro
hlídky. Tací dobrodinečkové realističtí by mohli
svojí humanitou nevinného člověka do hrobu
přivésti. Otrlý trestanec měl by někdy citu víc.
A proto souhlasíme s masarygovským orgánem,
že Špatná žurnalistika může ge státi nebezpeč
nou i soukromému života. Jak to psal jeden
kráto sám Hajo — ovšem ře ne z lásky ke
katolíkům— o masarykovské družině pražské?
„Ať si panstvo s vyšší eradicí vyklepává vši
své na ulici.“ S odpušténím — tak psal list,
který neskrblil dřív velikou chválou Masuryka,
A co by 8e zase. dalo odpověděti — s odpuště
ním — „Osvětě lidn“? V Pardubicích byl ztý
ráo kněz surovou pěstí a holí pokrokáře. A
bamaoitářská „Osvěta 1.“,místo co by sarovce
rázně odsondila, snažila se zbitého kněze pc
Špiniti pikantní pomlovou. Za svědka si brala
kriminálolka, jemuž elašná společnost se vy.
býbala. Na a „Čas*? Podporoval v tom řemesle
orgán Hajnův. Ano — souhlasíme s „Časem“,
že spodní žurnalistika ráda rozroŠuje senvace“
chtivon veřejnost hbrabáním se v intimnostech
rodinných a že nešetří nejjemnějších vztahů
rodinných.

Kdo udržuje německé školy v Praze?
V minulém roce navštěvovalo německou obec
nou školu chlapeckou oa Novém Městě 266
chlapců. Z těch bylo 143 šidů, 122 katolíků
-a 1 evangelík. Mezi katolickými chlapci bylo
aspoň 91 hochů českých. A tak odečteme-li
isrselity a Čechy, bylo ma celé té škole mesi 266
dětmi skutečných Němců 32. Do novoměstské
dívčí školy německé chodilo katoliček 197, ži
dovek 137 a 2 evangeličky. Dívek českých
bylo aspoň 156. Tedy fam bylo skutečných ně

dívek pouse 43. Podobně tomu jest na
jiných německých ústavech pražských. Údržají
tedy tyto školy skuteční Němci? Nikoli. Vý
bradně židé, jimž pomábají rodiče čeští. A
přes to, že židovatvo pražské jest tak silnou,
ba hlavní oporou Němectva tamějšího, přece
skuteční Němci se od semitů odpoutávají,
kdežto naše „vlastenecké“ redakce za dobré
insertové bakšiše jsou až příliš na židy las
kové, vylévajíce si zato náhradou vstek na
vlastních rodácích, hlásících se k víře katoli
cké a podporojících národní podniky. Surovci,
kteří by se rádi postavili v čelo národa, docela
Da průvod českých katolických spolků v Praze
plivali, mečeli za nimi, strkali do nich atd. A
židé si mouli spokojeně ruce nad tím „atužo
váním národního svasku.“ Snad takové výjevy
nastanou i při průvodu katoliotva o chystaném
sjesdu. Ochuť aspoň nouze mení. Proto předem
vybízíme katolíky, aby ani při největších su
rovostech nedali se vyprovokovati k přenáhlení
a aby sprostou elinu důstojně igoorovali.

Jaký jest vlastně charakter pokre
kových šidá?„Rozvoj“ českošidovský časo
pis, napsal v polemice se sionisty dne 31. t.
m. toto: „Nevidíme v křin — jak jsme tisfc
krát již řekli — rozřešení židovské otázky; v
90 případech je konverse (přestap) ústupkem
veřejnému mínění, výsledkem snahy po kari
éře, zkrátka soakem defektu (nedostatku) cha
rakteru, jejž každý elušný, poctivý člověk
co nejostřeji masí odsoudit“— Leč dokácal-li

pokřdoj žid svým dalším životem, še vlastněsvýmě hřeslními slóby hanebné podvedl a je
nechos pracovali s milostí přijalou sw.
začnou velice rosčilené útoky proti katolíkovi,
který řakne, že křest takovému židovi není
platen. Nyní židovský list sám poučil patolí
salské alašebníky Zidovatva, še není potřebí
nad výtkami katolickými se rozčilovati.Epochálnívýrokagrárníhomadre.
Na výstava v Kroměříži uspořádána agrární
výprava s nošeho království. A veliký Úuršel

ských (dříve ne, slevný bistoriku?) jezdily
výpravy s království na Morava — jezdili
sem bratří Táborité hlásat učení Krista“ —
Vzácoý maži, kdyby teď přišli ti bratří do
Rovně blásat Krista tak, jak ho hlásali tec
krát, nestačily by vám nohy, jak byste před
jejich bratrstvím pelášil k o. k. hejtmanství
žádat o pcmoc proti smolnýra věncům, cepům
a hranicím. Agrárníci by ibned telegrafovali
Jeho Excellenci Práškovi a ministru vojenství,
aby poslali na „bratry“ aspoň stokrát tolik

Z toho bratrskébo hlásání Krista by znělo
v oších zvlášť agrárním blahobytatkům ně
kolik let. Dřív Táboři cpali do amolných sadů
k vůli trapnéma opálení plno, katolických
kněží. Teď by do těch sudů půchovali 8 nej
větší horlivostí agrární dietáře, kteří šíří
volnomyšlenkářeký tisk, zlehčující samo Bož
ství Kristovo. Vždyť dle Vaší výpovědi Tá
boři hlásali Krista, tedy nikoli naoky židov
ske-německých volných myslitelů. Proto jen
pozor! Právě čeští a dokonce husitští agrár
níci, vyssávaní a olapovaní od Táboritů, sví
rali pěsti proti těm „hlasatelům Krista.“ Ne
přejte si tedy toho ráje!
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Politický přehled.
Za nedlouho otevrou se zase brány zem

ských sněmů. Na den 15. září svolány jsou
sném království českého, baličského, sněm kra
jiuský, štyrský, solnohradský, slezský, vorarl
berský a sněm markrabství moravského, na
den 22. září svolávají se pak sněm hornora
kooský, tyrolský a gorický, dne 5. října bu
kovinský. Největší pozornost na sebe upne i
tentokráte sněm království českého, na němž
vláda nčlní zase pokas k dobodě mezi oběma
národy; na programu jest oprava volebního
řádu. Soc. demokraté chystají se ještě před
zahájením laditi k změně volebního řádu do
sněmu na základě všeobecného hlasovacího
práva; v tom e ními mosf souhlasiti každý
rozumný občan, ale samozřejmě staví se proti
těmto záměrům čeští agrárníci a Němci, kteří
by tímto novým sřízením přišli o svou moc.
Soém český navštíví prý v září i němečtí po
slanci alpští, kteří chtějí se v Čechách poučiti
o národnostních poměrech. Ovšem kdyby mimo
čeští, rakonští Němci střízlivým zrakem po
hlíželi na národnostní poměry v Čechách, jistě
by ee brzy skončily národnostní sváry ve vlasti
naší. —

Té doby vyvstává také do popředí jasy
kový zákon pro Čechy. Německý ministr kra
jan Prade prohlašuje, že v ministerské radě
nebylo až dosud při rokování o úpravě jazy
kové otázky v Čechách řeči ani o krajském
rozdělení Čech ani o jakýchkoli koncesích jako
Da př. rozšíření pravomoci zemského sněmu.
Naproti tomu Lidové Noviny prohlašují, že
nejen oba čeští ministři a něm. ministr krajan,
ale také všichni vůdci české vládní koalice
znají přesně obsah jazykového zákona a že
všichni tito činitelé dali k němu již srůj sou
hlas. Proti tomuto tvrzení staví se však parla
mentární komise Národního klubu, jíž o do
sabu jasykového zákona není naprosto mic
známo, a že také nedala k němu svůj souhlas
Stále nie určitého nevíme.

Ministr obchodu dr. Fiedler přijede i do
Prahy k návštěvě výstavy, súčastní se kon
gresu obchodních komor a také zasedání sem
ského sněmu. Počátkem září parlamentární
komise Národního klubo na radě říšské budo
v Praze jednati o poměrugenerálního ředitele
pošt Wagnera proti ministra obchodu dr. Fled

lerovi. Byrokrat ryt Wagner, odyolávaje se na
zastaralé nařízení, onobuje si-práva, která se
Dedají srovnati se zodpovědoostí ministra ub
chodu.

Ve Vídni počínejí se státní úředníci or
Gonisovati i politicky. Část jich utvořila orga
nisaci křesť. sociální, jiná Část připojila se
k organisaci soc. demokratické, Uplatňuje se
tn tedy c. k. soc. demokracie.

Obchodní smlouva se Srbskem rozboořila
v Rakousku súčastněné strany. Průmyslníci a
živnostenské korporace si přejí, aby vláda ob
chodní smlouvu 8e Srbskem aktivovala 1září
na základě zmocňovacího zákona, proti .akti
vování léto obchodní emlonvy vystopojí však
především krahy zemědělské zvlášť v Dolních
Rakousích, ježto tato obchodní smlouva zna
mená pro zemědělce velké poškuzení; jenom
čeští agrárníci si libují, že prý sedláci smlou
vou získají.

V říjnu chystají se do Vídně car ruský,
krái řecký, rnmonský a kníže bulharský, aby
mocnáři našemu blahopřáli.

V Turecku mají Mladotarci úplnou vol
nost. Velmoci odvolávají důstojníky, kteří měli
reorganisovati četnictvo v Macedunii a tak si
v Tarecku pocbvalují. Ale páni pašové mají

úvěr. Mladotarecký program však vzbudil o
Bulharů a Řeků odpor.

Vojsko marockého sultána bylo poraženo
vojskem vzdorosultána Muleye Hafida. Tím po
měry v Marokku se hodně mění. Proto Francie
voeflá tam nové vojsko.

Veškeré

školní kni
pro všechny ústavy má stále ve vydáních

schválených a předepsaných

nové 1 antikvární
v hojné zásobě na skladě.

Prvaí Královéhradecké knibkupectví, na
kladateletví, antikvariát a závod hudební

Bohdan Melichar,
v Hradel Králové.

(Bývalý závod Pospížilův.) Zalež. r. 1808.

Seznamy sdarma. — Objednávk sají
7 obratem bošty, Yvyšínají so

Stoleté trvání sávodu jest jeho nejlepším
doporučením.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Sedlce u Kutné Hory. V milépa

měti utkví nám přednáška osvědčeného fečaíka a
neohroženého obhájce náboženství katolického p.
říd. učitele Václ. Špačka, kterou konal u nás dne
23. srpna t. r. Posluchači domácí, jakož i četné
dostavivší se členové z Kutné Hory a s Církvice
nebyli pouze úplně uspokojení, ale přímo nadšeni
přesvědčivýmidůvody p. řečníka, jenž pojednalo
probnané taktice zednářů, útočících na Krista a
Jebo církev, hledících zničiti křesťanství a trůny
Volnou myšlenkou, volnoa školou, rozlakou mau
želakou a pohřbíváním ohněm, coš trefač při
rovnal k pumám do základů společnosti lidské
vrženým k zuičení rodiny a hlavně k zdomorali
sování mládeže. Apelem mocným na katolické ro
diče a hlavně na matky zarosilo se mnohé oko,
začež předsednictvo spolku kfest-soc. „Vlast“
jménem všech členů vzdává obětavému p. řečníku
nejvřelejší díky.

Z Police nad Metují. V nedělidne23.
t m. světil katolický spolek „Vlastimil“ spolu se
Všeodborovým sdružením a organisací katol. mlá
deže nový prapor avůj, kterážto slavnost stala se
velkolepou manifestací katolickou, jaké město naše
dosud nevidělo. Zavítalot v ten den k nám ne
móně než 727 členů bratrských jednot, sdružení
s organisací z Náchoda, Hronova, Machova-Beg
děkova (450 členů), ze Zbečaíka, Žďárek, Dřevíče,
Červ. Kostelce, Poříče, Úpice, Babí, Kramolay,
Trubijova, Nov.Města n. M., Bobuslavic, Vrchovin,

nova, Čermné, Roketníka, Bělovsi a Jizbice,
jichž uvítání nesen v slavnostním průvodu .
eemi prapor do chrámu. Věřícího lídu pak dosta
vily se takovézástapy, že rozsáhlé staro
byléhochrámu nemohly je pojmout. Svěcení vykonal

kaíš. arcib.hre vdp. P. o aněra A assistancekněžstva, na o zatlou řebů s

nými hesly. Po obřadu ozdobila matka Dřapore,
veleváš. pí Jindřiška Pejskarová, choť továrníka,
s kmotrami sič. Annou Fetterovou a pí Josefou

Kovářovou prapor nádhernými Ngpov) a nadaleřečníku panuLocnaro utými

nky děkoval Slarnostní kázuní proslovilHilský
vdp. dr. R. Horský, vybíseje plamennoa

řečí k statečnosti křes . Zpíranoz měl ov



sloužil zakladatel a čestný člen spolku dp. P. B.
Krieabofer. Prapor se stuhami s příslušenstvím
jest nádherné dílo z hedvábného brokátu od rm
J. Neškudla z Jablonného v ceně téměř 600 K.

Jedna olrana má obraz av. Václava, druhá od
znaky spolku s příslušnými nápisy. Po 2. hodině
odpol. seřadily še opět spolky, načež průvod ubí
ral se účstem s hudbou do zahrady p Richtery,
kde se pořádal koncert městské kapely. Mozi kon
certem promluvili k neačetným účastníkům ze ve
likébo nadšení pp dr. R. Horský, P. Jemelka a
Brába. Na ukončení slavnosti odbýván večer v
místnosti spolkové věneček. — Budiž zde vděčný
dík vzdán slechetným dobrodincům, kteří doplnili
štědzostí svou dlouholeté úspory spolku na prapor.
Jsou to: J. Milost ndp. opat Broumovský, spanilo
myslné dámy, matka a obě kmotry praporu, vldp.
děkan Kaněra, p. professor Fišer a j. Předsedou
slavnostního výboru byl p. Č. Vaněk, čestný člen
spolku. Nebe pak samo bylo nám přísaívo, neboť
den slavoosti uprostřed celé řady deštivých dnů
těšil se výminečně krásné pohodě. Nuže, nechť
posvěcený prapor svatováclavský shromáždí pod

nem svým hojné řady nejlepších synů vlasti acírkve |

Organicace katel. českoslevanského
lidu okresů Humpolec, NěmeckýBrod, Přibyslav,
Polná, Ledeč Pelhřimov konají v neděli dne 6.
sáří 1908 v staroslavném Želivě u Hampolce velký
sjezd katolického lidu s tímto pořadem: Dopol.:
Vítání účastníků. —O 10. hod. slavnostní kázaní
dp. P. Modesta Voňavky z Českých Budějovic a
pont fikální mše sv. sloužena Jeho Milostí ndp.
opatem Salesiem Roubíčkem. — Odpoledne: 1. O
1. bod. seřadění se na dvoře klášteraím a průvod
na tábořiště. 2. Řeč říš. poslance Václ. Myslivce:
„0 politické situaci a činoosti říšské rady.“ 3.
Řeč rolríka p. Adámka: „Požadavky rolnictva

v době nynější.“ 4. Řeč redaktora p. Šupky: „O

výsoan tiskuv životě veřejném.“ 3. Dp. P. M.oňavka: „Důležitost organisace mládeže.“ 6. Po
sdravy s jednotlivých organisací okresních. Pozvání
jsou všichni říšští katoličtí poslanci. O 5. hodině
komcert v zahradě „na Kocandě“. Vstupné 30 hal,
Za nepříznivého počasí konati se bude sjezd na
prostranných chodbách klášterních. Mládence i
dívky prosíme, by dle možnosti přišli v národních

krojích.

Nevé | antikvární

tůky
má stále na skladě

Pranůišek Díša,
knihkupectví a antikvariát

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 1865.

Velký výběr hudebnin a psacích potřeb.
Prodoj obrazů. Seznamy zdarma.

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

Jos. Svata, kaplan v Dubenci, za a.ministr. do
Zaloňova, p. Karel Dvořák, koop.v Pravoníně, sa
kopl. do Uerv. Janovic, p. Jos. Pácal, kapl. ve
Smidarech, sa koop. do Bystrého, p. Ed. Matouš,
kapl. v Chrasti, za kapl. do Vejvanovic, p. Fr.
Velebný, kapli. v Nových Dvorech, sa kapl. do
Církvice, p. Karel Volenec, administr. v Církvici,
za administr. do Záboře, p. Jiří Blinka, sat. ka
techeta ve Vys. Mýtě, za kat. do Vamberka, p.
Kar. Jirka, kapl. v Tfebechovicích, sa katech. do
Dobrušky, p. Aug.Cihlář, zat, kat. v Dobrušce,
za kapl. do Nového Města n. M. — Neomysté:

. Jos. Pích za kapl. do Dabence, p. František
acekza kapli. do Pravoníca, p.Stanisl. Kordule

ze kapl. do Smidar, p. Frant. karel za koop do
Svojanova, p. Jos. Navrátil za kaplana do Nebo

vid b Karel Kerhart za kspl. do Chrasti, p.
Jos. Haozlíkza kaplana do Karle, n AL Dolešel za kapl. do Šlěpánic. p. Rad. Flieder za
kapi. do Bradé, p. Bohnolav Blecha za kaplana
do OÓástolovic.— Na odpočinek vstoupil: p. Jos.
Tiehý, farář v Lipolticích. — V Pánu zesnuli:
p. Frant. Jelícek, dach. aprávoe v somské polep
šovně v Králíkách, + 14. arpas (nar. 1868, vysv.
1892), p. Jan Bičištá, č. kona.ra
na odp. v Jičíně, + 28. srpna (mar.1838, vygv.
1847). —* Uprásdněná fara: Lipoltice, patron.
Jan braběThun Hohansteio,od 1. srpek 1906.

Zápis na obecných a měšťanských
školách v Hradet Králové koná te dne
13., 14. a 15. září 1908 vždy od 9—12 hod. dop.
a od 2—4 bod. odpoledne. Na školách městan
ských ustanoveny jsou prvé dva dai zápisu (r ne
dělí a pondělí) pro žactvo domácí, třetí den
(v úterý) pro žactvo „cizí. K zápisu přicházejí
žáci i žákyně ae svými rodiči nebo jejich zá
stupci a prokáží ae posledním vysvědčením škol
ním a vysvědčením očkovacím, po př. i vysvědče
ním lékařským, mají-li býti cevobození od zpěvu,
kreslení, tělocviku, ženských račních prací neb
od prací vé školní zahradě. Při zápise udati jest
jménoapříjmení,rodnádata,náboženskévyznání,
příslašnost domovskou, předchozí vzdělání a oy
nější bydliště dítěte ; jméno, stav a bydliště otce
neb odpovědného pěstouna; zemřel-liotec, jméno,
stav a bydliště matky i poručníka a poračnického
úřadu (okresního gsada); a dětí, které jsou uby
továny mimo dům olcovský, též jméno, stav a
bydliště stravovatelovo. Dítky, kterým není ještě
6 rokův a d:tky, které bydlí mimo Hradec Král.,
potřebují ku přijetí do I. tř. obecných škol po
volení místní Školní rady. Přijímací zkoušky na
měšťanských školách konají se ve středu, dne 16.
září od 9 bod. dopol. Nový školní rok počne
slažbami Božími dne 17. září o 9. hod. dopol.

Kolárky, náprsenky kůěžské.

barovné 1 trikotové.

doporučují v nejlepší jakosti

Fejgl © Byčiště,
Hradec Králové.

Biradolní ulice — proti Kostela P. Narie.

Sollání obsluha.
Nejlevnějšípevné ceny.

Ve schůzí okres. zastupitelstva dme
SE. 6. ma. rozhodne se-0 žádosti obce Nedělišť
o povolení k výpůjčce 1600 K z kmenového jmění
obce Horních Nedělišť na stavbu okresní silnice;
o žádosti obce Svob. Dvorůo povolení k výpůjčce
16000 K z kmenového jmění obce ku krytí schodku
obecních účtů vzniklého odpivem daní ; o žádosti obce
Věkoš o avolení, aby oben směla se státi členem
Zelařského družstva tamtéž s 3 podíly po 100 K;
o žádosti obce Bukoviny o povolení komunální
zápůjčky 40.000 K na ata vbu budovy obecné školy;
o žádosti obce Svinar o povolení komunální zá
půjčky 3200 K na úhrada schodku obecního rot
počta na r. 1908 povetalého stavbou okresní sil
nice ze Svinar k hradeckým lesům; o žádosti obce
Slatiny o povolení zálobového úvěru do obnosu
8000 K na stavbu okresní siloice ze Slatiny do
Svinárek a komunální zápůjčky 8000 K na pří
stavbu obecního hostince. Ref. pan Jos. Hojný; o
žádosti města Hradce Králové o povolení zápůjčky
60.000 K na zakoupení akcií České dopravní paro
plavební společnosti; o žádosti obcí Skaličky a
Skalice o schválení usnesení stran zřízení a vy
držování obecné koly ve Skalici; o žádosti města
Hradce Králové o schválení usnesení stran pře
vzetí dívčíbo lycea v Hradci Králové do správy
obce. Ref. p. Jarkovský; o žádosti obcí Světí a
Všestar.o převzetí silnice ze Světí do Všestar ve
doucí do správy okresu. Ref pan F. Chmelař; o
žádosti Zemské komise pro úpravu řek v králov
ství Českém o udržování úpravních staveb na řece
Orlici při stoku do Labe nákladem okresu; o ná
vrbu okresního výboru na tarnčení příspěvku 1500
K na zřízení telefonního spojení mezi Hrudcem
Králové a Kostelcem n. Orl. R. p. Dr. Ulrich; o
žádosti města Hradce Králové za soublas okres

ního zastupitelstva s osvobozenímnových staveba přestaveb v Hradci Králové ve smyslu aasanač
ního zákona říšskou radou pro Hradec Králové
schváleného od okresních přirážek k domovní
dáni činžovní po dobu 18 let. Rozhodne se 0 sa
dání stavby budovy pro okresní stravovnu a ústav
pro sprostřadkování práce a j. v.

- stok. Pan Richard Kadečka,o.k. berní
assistent v Jaroměři a sl. Gisela Širůčková, dcera
c. k. berního správce; oddáni byli 25. arpna
v chrámu Páně sv. Ducha.

Demonstrace. Městonaše bylovčerav pozd
ních hodinách večerních svédkem neobyčejně prud
kých demonstrací proti zde ležícímu německému
plokuč.42. Příčina? Reserviatajakýsod plč 21.,
enad podnapilý, setkal se se třemi neméně pod
napilými německými vojáky z pl čle, 42. Jeden
u bich, desátník, zavolal regervistu spěl, že ne

vzdal vojensk v. „Nastalaostrá výsáneslov, padlo ras. s rvačka byla hotova.:
+

rváče rostrhla. To, še vělchní tři Němcibyli pro
puštění a že českým vojákem „nemijosřdné bylo
cloumáno „přes náměstí, jemu spfláno, fozčiltlo

spěch vojíca gakročiti. V půl bodině bylo město
na nohou. Demonstrující odebraji se k p. staro
stovi města a k p. místodrž. radovi s prosbou,
aby zakročili. Davy na náměstí mezi tím rostly a
honstly. Pohotovost vojenská utvořila kordon s na
sazenými bodáky. Byli to Němci od 42. pl Roz
hořčenost stoupala tím více, že vojíni rarově ne
dávali a spílali českému lidu a národnosti. „Český
pse, český prevíte, č-ská pakáži, blbý český do
bytek“ nejsou výrazy, jimiž se lid mírní. Rozčilení
vzrostlo tím více, že zcela bezdůvodně zalarmo
vána byla celá půlkompanie 42. pl. s nasazenými
bodáky, která těžkým krokem vešla na náměstí.
Shromážděný dav bouřlivě akcentoval propaštění
českého reservisty do kasáren a odvolání vojska,
při čemž několik lidí od vojska udeřeno. Přispě
chavšímu p starostovi s opravdu taktafmu jednání
četnictva podařilo ae dav ponenábla atišiti. Nic
méně před hlavním velitelstvím bylo demonatro
váno, pískáno, zpíváno až do tří čtvctí na dvanáct.
Je jist) a musí se přitom pokárati surové urážky
českého obecenstva od německého mužstva, které
přece v Hradci jest velice vlídné přijímáno; su.
rové eskortování provinilce není také vojska dů
stojao. Nesmíme také zapomenouti jednoho a více
iodividul, které svým komickým jednáním a řečmi
důstojnosti, rázavsti a účinnosti demonstrace uško
dily. Frásováním o militarismu, o státu rakouském
se tak prudký dav ukonejšiti nedá Všichni, kteří
byli evědky nějaké sprostoty neb surovosti, j skož
i svědkové scény mezi reservistou a Němci se žá
dají, aby na policejním komisařství své údaje uči
nili, aby p. starosta mohl zakročiti a vyšetřiti
celou událost. Jsou obavy, že demonstrace budou
od různých politických stran opětovány.

K podzímnímu zasedání poroty U©.
k. kraj. soudu v Hradei Král. vylosování

Hofman z Vel. Jesenice, M. Valentin z Malé Ska
lice, F. Tasler ze Zboří, J. Vavřinka z Liboikovic,
J. Marek z Lochenice, J. Slánský "z Oujezda, J.
Bergor 1 Praž. Předměstí, H. Hrdlička ze Stěžer,
St. Kauder z Třebechovic, A. Blůnel s Heřmanic,
R Trarler z Josefova, J. Rozštlepil s Kostelce n.
O,V. Waldek z Kostelce n. O., J. Reichel z Krá
lk, A. Graetz z Hronova, L Vacek z Červ.Kc
stelce, J. Enmer z Náchoda, J. Kadečka ze Lboty
pod Libčany, J. Čočetkaze Sendraše, K. Krauser
z Dobrašky, J. Grulich z Houdkovíc, F. Ježek
z Městce, J. Tomáš z Pohoří, V. Hoffman z Pro
rob, B. Lederer z Kvasin, A. Merta z Liberku,
K. Puochwein s Rychnova n. Ku., J. Jůptner z
Merklovic, J. Kohn z Dol. Teplic, J. Pasler z Dol.
Veroeřovic, A. Nyklíček « Úpice, B. Oberlňader
s Úpice, F.Stejskal z Orlice, J. Doskočil z Pí
sečné. — Náhradními porotci jsou tito pp. z Hradea
Král.: A. Dolanský, A. Fait, F. Hlávka, St. Jirá
sek, G. Honke, K. Krupka, J. Peřina, V. Rážž,
A. Vávra.

V příčině legitimací ke katolické
mu sjezda oznamujeme,že pro nával práce ne
bylo možno přípravnémn komitétu druhou zásilku
naší administraci vypraviti. Proto sdělujeme, že
vatopenku spolkovou obdrží našinci u vstupu na
Žofin nebo v pražské kanceláři v Myslíkově ulici,
č. 174. Kdo si ještě nyní z Hradce chce zajistiti
v Praze spolkovou legitimaci, nechť se u nás při
hlásí! Vydáme mu Lísteks otiskem razítka „Obnovy“
— Administrace „Obnovy.“

Z Úpice. V pondělí dne 24. t. m. sastřelil
se 2lletý obuvnický pomocník Karel Špelda, po
cházející ze Slatiny. Příčina sebevraždy neznáma.
Nalezeno u něho psaní adressované matce a ještá
jiné dva dopisy. — Dne 17. t. m. pohřben v Do
brušce zásloužilý úpický řídící učitel p. Eivard
Novák, který zemřel v mužném věku G2let v Praze,
raněn by mrtvicí. Smrti šlechetného a pečlivého
vychovatele želí všichni dobří lidé,

Sehůze mládeže v Luží u Vysok
Mýta. Organisace českoslovanské mládeže vem
kovské uvolává velkou důvěrnou schůsi o poslední
Chlum-cké pouti dne 8. září 1908 v Luži o 1.

bod. odp. v sále hostince „U zlaté hvězdy“ P. v.Jelínka (u silnice ke Zdislavi). Předložen bude
směněný řád organisačuí. Referovati budou mimo

jiné i dp. P. Jan Beno) s Obrasti a p. Frant.Jelínek, řídící ačitel ze Ždánio.Vetapenky opatří
buď předem jednatelé místních organisael, nebo.
vydají se před započetím schůze. '

- Z Obrasti. Po deštivýchdnech nastala dne
16. arpna krásná neděle. Veselá nálada zavládla
celým naším okolím, a do Chrasti scházely 00 zá
stupy mládeže i dospělých, aby sáčastnily se vý
etu do „Lázní“, jejž pořádala katol. Jednota se
sdruženými organisacoemi. Po drahé bodině il

průvod s nádvoří zámeckého k cíli své vý:Imposantní průvod 8 allegorickým vosem, před- 
stavujícím svobodu lidu pod zástitou víry, naděje
a lásky, ubíral se špalírem obecenstva. Bed měst
ských lázní za chvíli byl naplněn obecenstvem, jež
bavilo se krásneu koncertní budbou chroustovíché
kapely, řízené p. kapelajkemNavrásilem, solovými

he) u spěvem. do večézasábavo Dyle vm proudu. Teprve o ogmé hodině vyrazil



oprůvod nazpět do města, kdež účastníci sapělí ná
rodal bymnu a-rogešli ge do svých domovů. Čistý
výnos věnován bude „jobilejnímu fondu pro pod
porů chudých“. Pamatováno bylo i na bratry Slo
véky; sbírka pro ně uspořádaná vynesla 10 K.
Všem, kdož jakýmkoliv způsobem spolupůs: bili ku
zdaru n šebo výletu, af dary veb prací, za všecku
příceň, jež nám věnována byla. vzdáváme touto

- cestou upřímný dík a vroucí „Zaplat Páu Bůh!“

2 Bychmovska. „Venkov“ dne 23 t. m.
dičí dopudrobna oslava srujení roboty; a praví:
„Klertkální přátelé lidu (ano, lidu, p Cbaloopko
a oikoli agrárních dietářů) se nesúčastnili, ba aui
jeden páter se na slavnosti neobjevil“ — Dovolte,
ti „páteři“ dobře vědí, jak na takových oslavách
se bezuzdně Ih'lo proti katolické o-rkvi, jak byl
-estondnými jazyky agrárními prolhaně banoben
i Olec vlasti. Nedivte Be tudíž, že se nechtělo
katolickému kněžetvu vystavovati 8e na pranýt
Židé tam mobli jíti aplš, protože na agrárních
schůzích žádný z řečníků neodkryje důkladně ty
židovské velkobšefty = rolnickou mosolnou prací.
Strana, která tolik štve proti kněžstvn, nesouhla
ulcímu 8 dietářetvím agrárních poblavárů, diví 8,
že kněží nepřišli pokorně spolupůsobitil A že ti
„klerikální přátelé lidu“ nevyrukovali? Nemylte
se, těch bylo na vaší „slávě“ velmi mnoho. Kdy
byste byli v té zahradě rozdělili avoje ryzí stou
pence od lidí našich, byla by se acvrkla vaše Četa
na malou bromádku. Aco říci tomu, když oa alle

„gorických vosech 6 v šebřinových povosech seděli
soc.demok até, představujíce růsné postavy selské?
A c ž ta skupina volně myslících? Také cblonba
Vsoešené agrární strany. Iou, svoji k svémal
Vždyť se dovedou sgrárníci i proti katolickým
rolníkům spojiti 8 každým. Snad to má býti vděk
za to, že katolická strana sachovala p. Chaloup
kovi mandát proti soc. demokratovi. Vy dobře
víte, že by se katoličtí předáci na slavnosti příliš
málo p těšili, že by byli provázeni eprostým: po
známkami a pobr“livými pošklebky těch vašich
spojenců. My ovšem víme, že strom. který schne
od vrchu, brzy zhyne. A bude teké hodně brzo
-odavonéno agrárnické pýše, která bledá posilu
v bratrském spolčování 8e soc. demokracií, která
proti roloictvu již tolik zloby vyhla. I voliči
agrární se probouzejí a začínají uvažovati oprav.
dově © Poctiví agrárníci dobte vědí, že volní my.
slitelé se štvavým „Havlíčkem“ jim málo hospo.
dářsky pomohou a še u přátel židovských kapi.
talistů těžko bledati opravdovou ochranu utsko
vaného rolnictva

Z Chotěbořska. Dne 23. srpna byla vo
Slavětíně lidová schůze, jíž v hojném počtu záčast
pili se dospělí i mládež. Schůzi svolal účastník
řečnického kursu p. Čermák s Ran+ka. Řečaík p.
farář Vlček vysvětlil protikatolický boj a obšírně
promlavil o pokrokářích a volných myslitelích.
Ure«l též pádné důkazy, jak neoprávněně tyto
strany Dnasývají de pokrokovými a vědeckými.
Řečník uvedl vědecké autority a tvrzení jejich o
jsouc.osti Boha a lidské nesmrtelné duše. Z napietí
u posornosti, kterými řeč byla sledována, Ize sou
diti, že schůze bude míti zdárné výsledky a še
hnuotí katolické získalo jí nové a Četné bojovalky.
Hlavně bylo pozoruvati, že mládež na schůzi byla
uvědoměle připravena a že v dachu pronesených
zásad bude pracovati nejen ve Slavětínó samém,
ale i v okolí. Nuže, ruku k ruce, mládeži milá,
tobě patří budoucnost!

Schůze posl. Šabaty v Závrateích
u Renova m. D. Dne 28. erpna katolíci po
řádali veřejnou schůzi v bostioci p. K. Jošta, na
níž referoval o politické situaci a starobním po
jištění p. poslanec Šabata. V obsažné řeči vy
světloval všecky důležitější práce uplyaulého za
sedání v říš. radě. V příčině starob. pojištění
řekl, že strana soc. dem chtěla totéž jen pro sebe
diktovati, ač lovila t4k horlivě hlasy mezi ven
kovakým lidem. Strana agráraí, která před volbou

imunisovati ronhavou brošuru Wahrmandovu, aby
vevěrecké kruhy mobly tím silnější boj proti nám
rozvířiti. Téch několik pánů agrároíků, kteří hla
sovali tehdy přece a našinci, na schůzi pochvá
leno, ostatním však projevena krajní nelibost.
Wahrmund místo potrestání od vlády povýšen,
přeložen na staroslavnou universitu pražskou, za
Joženou sbožným Karlem IV. Pak ať ještě někdo
naivně prohlašuje, že v Rakousku bají klerika
lismue. Ano — bojí, ale didovský a s ním jeho
lokaj protestantaký. — Učitelstvo nechť učí dle
přání rodičů a nikoli dle diktátu nevlasteneckého
Masaryka a židovsko-protestauteké Volné školy.
Pokrokově-nčitelské spolky dávají si jméno „Ko
menský“ k matení veřejnosti. Komenský aspoň
nepsal: „Záhy budiž o to postaráno, aby ge dítěti
větípila nábožnost. Především mají děti vóděti, že

nejsou jenpo tento život, nýbržspíše pro věčaoststvořeny.“ Palacký pravil: „Kde neví Boha, není
mravouky.“ — Prvě ti pánové, kteří stále refor
mují nás, neohtějí reformovati židy a evangolíky?
Tam by měli práce mucho. Poalanec kančil pro
slovem k ženám, vybízí je, aby ovorač s muži
pracovaly na organisací katolické, pobádá k šíření
katol. tisku. Potlesk nentochající byl p. řečníkovi
odměnou, Nato dostal slovo hlásící se p. Handlíř
z Bonovu, který rázní odmítal útoky pokrokových

snahy letáky a Jinými tiskopisy od aich vydanými
Odporučil sdroževání za účelem svépomoci. Slova
jebo přijata 8 velikou pocbvaloů. — Nato mělo
shromáždění to potěšení alyšeti učeností známého
zahradníka p. Jelíoka z Moravan, který svojí
vážnou pózou a prázdnou blavou již častěji oživil
schůze bezděčným humorem. Pan Jelínek začíná
ibned způsobem urážlivým mluviti o předřečníkovi
a jest patroo £ jeho špatně napapověkovaného
kolovrátku, že byl tobo dne povýšen kterýmsi vy:
chovatelským psšon, jehožto panička jest aspoň
na třech okresech známa svým ostrým jasykem,
na velevyslance do schůze v Závratcích. Přítomný
lid rozjitřen dává na jevo nevoli. I vystupuje
vlp. Klouda ne tribuna a vyzývá p. Jelinka, oby
urátky odvolal. Týž tak číní a mluví dále, že

mioci. Opětně jest vyzýván, aby une.dbýval
polemika hlonpými frázemi, ale aby určtě jme
noval. v čem se tak stalo. Nemoha naprosto
z místa a učiniv se takto směšoč-komickým, praví,
žs p. poslanec mlovíl věcně, ale že on jediný mu
rozuměl se shromáždění. Může p. Jelínek děkovati
jen přítomným dnchovním, že jeho brubá řeč tak
prošla. Ujímá se opětně slova p. poslanec a usa
zuje p. Jelínka tak pádnými důvody, že týž oněměv
a zalit krví ve tvářích opírá 8e o zeď, aby ae
stadem cepropadl. My litujeme p. Jelínka, po
něvadě oD za to nemůže. Ať se poděkuje těm,
ve jiéou jichž chtěl mluviti. Má vůbec jednu ve
likou smůlu, že totiž i jeho pán při kandidatuře
jej přo neomalenost musel na veřejné schůzi okři
kovati, neboť více pokazil, neš získal. Konečné
hlásí se ke slova p. Horák, rolník ze Závratce,
evang-lík a praví: „Do třinácti roků ebodil jsem
do katolické školy a ctil jsem kněze i učitele. Já
dues jsem zde t. j. v Závratcích 26 roků a neměl
jsem se žádným mrzutostí. Já ae stydím za kato
lka, který tupí si svá náboženství. Vážím ai svého
vyznání 4 respektuji jiné. (Hlasy: Velmi dobřel)
Po té předseda p. Novák navrhuje. aby p. poslanci
sa jebo Činnost projevena byla úplná důvěra, což
přijato jednohlasně ohromným voláním: „Sláva, ať
žije p. Šabata.* Na shledanou!

Z Nového Bydševa. „Kroužek akade
miků novobydžovekých“pořádáve dnech 29.a 30.
srpna studentskou slavnost v hótelo „Na Kopečku.“
O sobotním předvečeru dne 29. bude akademie,
jejíž vážný program sehraje orchestr zdejší stu
dentské kapely; drahý den odpoledne v neděli
bade zahradní slavnost, spojená s koncertem a
různými zábavnými attrakcemi, o něž výbor do
statečně ne postaral. Pro děti zřízen bude zvláštol
„dětský koutek“ s bramborovým divad.em, hou
pačkou. atd. Večer slavnost bude ukončena věne
čkem. Čistý výnos připadne „Komenskému“, pro
zřízení dalšího českého Školství ve Vídni a jiným
národním institucím. Reklamace na slavnost a vě
neček přijímá JUSt. František Kopta.

Z Jilemmicka. Jak se Často užívá za
zbraň proti nám, 00 spáchali vlastně naši ne
přátelé! Náhodou dostalo ae mi do ruky starší
člslo v Jičíně vydávaných novin, a tam dočetl
jsem se, že pan dopisovatel byl na jisté schůzi
katolické jednoty a že se musil stydět. Mimo
chodem řečeno, brají si tyto „nékné“ noviny na
sástupce „Sokola“ a ckazují věude hněv proti
všem katolickým spolkům. I pátral jsem, co jest
pravdy na zmíněné lokálce a došel jsem zvlášt
níb) výsledku: Nupadená jednota katolická dostala
výpověď z dosuvadní své místnosti a to prý proto,
že nový bostinský přijal „Sokola“ a ten nemůže
býti se „zpátečníky“ pod jednou střechou. Jed «uta
katolická odbývala schůzi tedy v místnosti jiné.
A tu zpozoroval majitel této místnosti, že se mu
s vedlejšího krámu ztrácejí lábve s hkérem —
jedna za druhou. Dává lépe pozor — a chytí při
krádeži — „sokola“ a to tak přísného, že by
kašdého člena katol. jednoty nejraději utopil. Že
to nebyl žert, viděti z toho. že věc dostala se
k soudu, s sokol „do klece.“ Přitom však vyšlo
Da jevo ještě něco zajímavého. Venku před ho
apodou bylo sokolů více a ty právě častoval náš
hrdina tím laciným likérem, Ba byl mezi vimi i
pan gonerál, 4no povídá se, še pil i pan dopiso
vatel do „V. N.“ Tak vida! Ostuda provedou jiní
— a jednota katolická by to měla odnésti Čí ne?
Ještě zajímavější Jest však druhý bod, jími chce
Pan dopisovatel potupiti katol, jednotu. Že prý
viděl na jevišti katol. jednoty kdesi člováke, jenž
šest neděl byl zavřen pro urážka sv. Jana. Pátrali
Jsme po celém okolí, ale o takovém člověka jeme
se nedozvěděli. Zato věsk přišli jsme ua něco
lepšího. Pan dopisovatel býval také sociálním de
mokratem a tehdy si pobačal asi Šest neděl. Po
něvadě jako chameleon nyní braje všemibarvami,
jest možno též, fe někde vystoupil i na jevišti
katol. jednoty. A nyní — chytráček — by toho
rád použil proti katol. jednotám jako zbraně?
Pozor, příteličkn, to tak spadno nepůjde! Měli

Zdař Bůh!

. De Hramova a okolí. Stále a stálemno
ží se útoky strany soc. demokratické, ohrožující
čest strany katolické | jednotlivců, ontí nás, aby
chom abovívavost, kterou jsme povědy vůči straně

Zvláště poslední dobou vystupují růsná sprostá
iodividua.na veřejnost, brodslce si svůj jazyk o
členy atrany katolické. Volný průchod dávají nej
housnějším nadávkám a nejdrzejším lžom. A mů
žeme něco očekávati od těch, jejichž strana posta
vena jest na tak vratkých základech, na priacipu
li a sobeokostíprospěcbářeké? A t:to hanobitelé
našich jdeálů mají odvahu nejnevinněji a nejpře
avědčivějio s)bě tvrditi, še oni jediná jsou opravdos
vými chráněnci chudého lidu. Což. nejsme dosti
siloi počtem i vzděláním? Naše proč necháme se
třísniti útoky bezcbarakternosti a falše? Spole
hejme jediná na Boba a na sebe; jsouf všechny
straay proti našim do bým zásadám. Tedy jest
zapotřebí, abychom se semkli v jednu nerozbornu
bradbu, která by vzdorovala útokům systematicky
na nás činéným. Pochopma pravý stav věci Da
Hronovaku a věnujme alespoň trochu pozornosti
poměrům pro Dás nevaloě prospěšným! Čtení,
blavní zdroj vědomosti a poznání, nepokládáme 54
věc zbytečnou a malichernou, neboť z knihy, ovšem
z knihy dobré, bezvadné, a tendencí nábušensk y
procftěnoa, čerpáme posilu a chuť ku práci, Vyu-:
čijme každé prázdné chvilky ku čtení; tm ozbro
jíme se proti nepřátelům našim Nedojde-lí četba
ocenění mezi lidem naším, pak nachází se stranu
naše na cesté k úpadku. Neprobudíme-li v lidu
toulu po vzdělání, snahy naše ztrácejí podstaty.
Čtením domůžeme se zbraně, kterou obájíme sebe
i stranu proti ústním i oovinářakýmvýpadům sc.
demokracie. Mým pak nejvřelejším přáním je:
kéž by slova tato nebyla hlasem volajícího na
poušti a hojvého oblasu došla u našich katolíků
na Hronovska!

Proč spiritisté oslavují Husaf Tak
asi 8 podivením otáže se mnohý a marně bude
lámati blavu svou. Jak může dacbař učiniti z Husa
svého světce a na jeho učení stavěti bludnou na
uku svou, kdyš nešťastný Mistr se spíritismem
ani zdaleka neměl co činiti? Konečně nám přece
v hlavě svítá, čteme-li „Posla zábrobníbo“ Na
jednom místě se nachází báseň pod oápisem : „Hns!*
„Hus! Has! Has! tak znf to dneska světem.. “
A- po čem asi touží „proslavený písničkář“ v té
„vznešené básni?“ Aby mohl nejen otřásati „blud
noa“ prý věrou, — ale také rouhati se Nejsvé
tější avátosti oltářní a nadávati av. Otci „anti
krist“! To arci „vznešená“ toaba! Než na takovou
prý nadávku jest těsný žalář. Snad touží pan
„básník“, aby nadávka av. Otci byla dovolena.
My si však myslíme, že nynějšímu sv. Oici nadá
vati „antikrist“ bylo by jistě bříchem. Nepřátelé

církve ctí av. Otce jako světce, — a spiritistický
„písničkář“ touží mu nadávat. Kéž by mu to prý
bylo dovoleno! Hus mu nemá býti vzorem ve
ctnostech a dobrých skuteich, ale — v nadávání.
Užil-li Has v těch trudných dobách slová „anti-.
krist“, nebudeme ma to míti příliš za slé — ale
aby někdo p'oti nynějšímu sv. Otci tak ui počínal.
8 při tom Husa se chytal, to jest přece mnoho.
Známý pohlavár dachařský jednou při pálení bra
nice tak si rozpustile počínal, še jehu slova byla
V Časopise naznačena pravým jménem. A ta ch:ěl
pan spiritista až na bibenici pisatele dostati. Zde
všek nadávat—to jest ideál spiritismu.AbyHasa
takto bylo zneužíváno, toho by neměli praví jeho.
ctitelé dopustiti! — Ed. Jil. .

Fotografie
I nejlepší !
, Bvětšovánípodoblzen vkrásném

platinovémzpůsobu, vprovodení

nejumělejším.

J.F.Langhans,
o. a k. dvorní fotograf

v Hradoi Králové.

Svatební skupiny..
(Protytozvlášťzmíšenéosmy).

Různé zprávy. ©
Behůse přátel myšlenky Cyriile:

Mothodějské onatiee Bado: Jutska
sjezdu v úterý dne 1. sáří o 3. n odpol. vŽofinakém. Přednášetí bůdou P. T,.pávoré: pro-,

Vychodil 'Methoděje; pra děkánvdp; Jma
řenau Volotroda, y Vu o důlež-.0 významu Velehradu, TBC.A



vede maše české studonistvo.
otemproběhla zprávaaci pěti listy, aniž

byla popřena, uveřejnili jame ji doslovně i s do
datkem, še mezi osamijmény autorů „Studentského
Almasachn 1908“ nachází se 6 jmen pokrokových
šidů.Nynínámp JUSt. Šmejeoznamuje,že není
židem, ale dle křesť. listu katolíkem; rovněž tak
mejsou jimi K. Hoch a prof. A. Kraus. To scela

ma jaijeme, připominajice, Že na násnemusízejíti jako nasůmyslněprol apod
vodný „Čas“ s $ 19. tisk. zákona. Otaki ně
kdy beze zlého úmyslu „Obnova“ správu, která
te později věrohodnou neukázala, opravili jsme ji
často i bez pokynu toho, jehož se týkala. A pak
— af p. pokrokový právník (l) se zeptá, jak se
úřední oprava spisuje a co se má opravovati, po
ukasuje-li na $ 19. ACse jem raději rozpomene,
jak častého klamání a jakých smyšlenek napáchal
právě pokrokový orgán „Čas.“ Napsal na př. v no
vějším čase o útěku jesnity Sieprawského a nec

p opsal z „Havlíčka“lži o poměru katolíkůmilánskému „klášternímu“ skandálu a neopravil,
pomáhal zlehčovati čest katechety Teplého, anif
opravil; „Osvěta lidu“ přinesla v posledním čase
spoustu prolbaností, aniš odvolala, atd. My si,
pane právníku, lži na pokrokovou stranu vymý
Šleti nemnsíme. Nestačily by ktomu tři „Obnovy“
týdně, kdybychom měli soustavné poukazovati oa
rafinovanou prolhanost, podvodné citování a suro
vost pokrokového tiska, jak ae skutečně jeví. —
Tedy dva autoři „Almanachu“ jsou přece židé. A
sa jak důležitou kapacitu mezi pokrokovým sta
dentstvem plati svláš. p. Rosenzweig, sám velmi
dobře víte. A kým ae dávají čeští studenti po
krokoví fakticky ovládati, to 8e nejlépe ukázalo
při aféře Wabrmundově. Skutečnost mluví přes
všecko rozčilení významně. A nač se ostatně mrseti,
pokládá-li samo pokrokové studentstvo židovské
akademiky za lepší a osvícenější občany než ka
tolíky? To přece dle samých pokrokových zásad
být nasván pokrokovým židem není žádoá nečest.

Nádrašní missle v Praze a ve Víční.
V Praze a ve Vídni utvořil se spolek dam,
si obral za účel, očekávati na nádražích dívky,
Jež s venkova přijíždějí bledat ei službu v Prase
a ve Vídni, aby meapadly do zlých rakoa různých
náhončí. Každá dívka po příjezdu do Prahy a do
Vídně nechť se na nádraží ohlíží po dámě, ma
jící odsnak se žlutobílou páskou a na ni nechť
se z důvěrou obrátí. Ta ji doprovodí na nocleh
do útalku, kdež se dívoe poradí dobře stran alažby.
První dny se poskytne dívce i strava sdarma, než
si najde místo. Aby byla dívka členkou nádražní
missie poznána, nechť si dopíše o modrou kartu
ma adresu V. Hálek, farář v Liboci u Prahy, jenž
jí další poučení zašle. Do dopisu nechť vloží,
pokud možno, 10hal. poštovní snámku na spátečaí
odpověď a nechť napíše výslovně, zda chce jeti
ma službu do Prahy nebo do Vídně. Když by
dívka náhodou žádné Členky nádražní missie na
nádraží nenašla, mochť se odebéře v Praze do
pekretariatu Nádražní missie v Ječné ulici č. 11.
L poscbodí, blíže kostela sv. , kdež ne jí
další sdělí. Ve Vídni zase nechť se vtom případě
obrátí do kanceláře Nádražní missie Vídeň III.
okres Jaeguingasse č. 6.

Čeští starostové v Americe. V Jižní
Omaze (80. Omsha) v Nebrasce svolen byl ma
jorem (starostou) Čechp. Koutský. Také v čelo
městekých úřadů postaveno bylo několik českých
lidí, mezi nimiž inspektorem trestníce ustanoven
Jan Hudec, inspektorem nad stavbou nových
stok Jan Mervaldt a tajemnicí majorovou jme
pována alč. V. Váňova. Jitol Omaha je:t jedno
s oejnovějších měst v Nebrasce, — Starostou
města Tyadali v Jižní Dakotě zvolen byl již po

drahé p. T. V, Pták.
„ de je tem pravý © K proslulémupsy

ebiatru dra. Blancheovi příšel kdysi přítel z jiné
fakulty a žádel jej, aby bo někdy svedl s někte

šílencem, še by rád viděl, jak ai asi počíná.
jsache pozval kolegu na drubý den k obědu a

ten nalezl tam dva hosty, kteří ma byli oba ne
známi. Jeden z nich, starší pán 8 čeroými vlasy
a brejlemi, vypadal velmi důstojně a počínal si
klidně a vážně. Vyjadřoval se učené a dělal ob
čas duchaplné o politice a jiných den
ních otáskách. Druhý byl nápadně nedbale oděn,
měl nepořádně uvásanou kravata, mluvil neoby

S ba o počasí,baletua nejnovějšíchdivahvězdách, nesůstávaje při šádném před
mětu, dělal vtípy na romantickou školu spiso

„vatelskou, tropil si posměch z nejvášnějších věcí
a vybuchl občas úplně bez důvodu ve smích, což
mělo za následek, še naň císí profesor vzrušeně

i vetsli od stolu, pošeptal svémul: „Kdybyse ten blázentak hrozněne
mokl by být pokládán za duchapiného člo

a zábavného soločalka, s jeho smíchua částečně také ze způsobu, jak

00dalikmlaví?*
Balto“

Bodarská váčěnost. U příležitostipa
novnického jubíles rozbouřily se maďarské listy
mad saložením jubilejního kříže. Na př. časopis
„Naplo“ píše: „Co spáchalo uherské úřednictvo,
Že právě omo má noslti na preou tuto žlutos
skvrou a je povinno snášeti takovou banba ?“ —

Pesti Hirlap“ praví: „Je to nový kříž, který tí
ští bude bedra Uher.“ — Tím nejlépe projevaje
80 Denasytaost a spupnost maďarská, v projevech
těch sdružuje se asiatská bezohlednost maďarská
s židovskou vypočítavostí; nadutí Maďaři nemají
úety, vděčnosti k Vídoi, odkud se jim tolik ochoty
projevilo. Tak to ovšem bývá, býčká-li se bad

s preou. Věak i na Maďary jednou trhne, všehoo ,

Německá kultura so šíří. ilost
německá v královatví českém nezná mezí. se
pomalu ve vlastním domě stává psancem. Štváči
němečtí rosbuřují lazu k zakročení i na olicích,
jak se stalo posledně i v Jablonci. Poštvaná luss
německá vrhla se migulý nátek na klidněve pro
cházející a česky hovořící y, a mlátila sarové
ženy i dívky. A policie zprvu klidaě k bésnění
tomu přihlížejíc, teprve za chvíli sakročila a
zatkla — přepadené Čechy. Saroví Němci vrbli
86 i us hostinec, v němž se Češi ukryli. To už
by musel býti našinec bez srdce, aby se neroze
chvěl aad takovou německou eurovosti. Což náš
ministr Prášek se nerozčilil? Odtud nejlépe vi
děti, ž: Němci si nepřejí míru, že jim jde stále
o nadvládu. To jest pověstná německá kultora.

Prosba ku všem katolíkům v krá
levství Českém. Co krásných a nádherných
chrámů se nachází v naší české vlasti! Ale naše
chudá obec nemá ani dostatečné kaple, do které
bychom se mobli při po řbu vejíti. Roku 1994
jsme si postavili v naší obci hřbitov, poněvadě
jeme dříve museli pohřbívat mrtvá těla našich
milých a drahých na hfbitové Staroměstském, který
je od nás vudálen přea půldruhé hodiny cesty.
Naše obec čítá skorem 700 obyvatelů, vesměs
katolíků, chudých horalů, kteří se živí většinou
tkalcovatvím, tek že při nejlepší vůli nejsme a to,
abychom si mohli kapli zvětšiti tak, aby nám vy
hovovala. Proto se obracíme na vás, čeští katolíci,
abyste nám byli v tom bohumilém díle nápomocni!
Boku letošního slaví Jeho Veličenstvo 60ieté jabi
lenm svého panování. Zajisté jest každému známo,
jaké úcty u svých věrných poddaných požívá a
proto i my jako věrní poddaní Jeho Veličenstva
přáli bychom si, abychuvm mobli na stálou pamět
tak významného jubilea polož.ti letošního roku
základní kámen I obnovené svatyni. Záleší nyní
na vás, Čeští katolíci, abychom ten dobrý úmysl
mobli uskutečniti. Víme dubře, že nejsou léta pří
Jemná, ale víme, še kdo miluje Boha, milujei
bližaího svého, že dá baléř šebrákovi, který přijde
do jeho bytu. Přicházíme k vám také jako teu
žebrák a prosíme vás o dárek pro Čest a chválu
Boží a nám k nutné potřebě. Rádi bychom sapo
čali se stavbou kaple aspoň v roce příštím. Saad
v každém městé a každé osidé v Čechách se vy
skytne obětavý katolík, který by v náš proapěch
zahájil sbírku. Každý baléř bude přijat s velikoa
vděčností. Říká ne, fe s kapek je moře; a může
se též říci, že s haléřů jsou tisíce. Pročež ještě
Jednou vás prosíme: Neoslyšte nás, búdeme na
vás pamětlivi v modlitbách a již předem vzdá
Vváme£a každý dar: Zaplať Pán Bůh Dárky račte
sasílati na obeoní úřad v České Čermé n Náchoda
(Čechy).

Které stromy blesk mejvíce přita
bují? Od starodávns panuje v lidu přísloví:
„Dnobu, vrbě a smrku ee vybní, k buku však
tibni“, a že přísloví to jest pravdivé, dokasoje
vědecké pojednání prof, D. Jonesoo „O příčinách
úderu blesků do stromu“ v časopise přírodově
deckého spolku ve Virtembersku. Učenci tomu
předložila kolšecíLippská správa podrobné čísli
ce o úderech blesků do různých stromů v ob
vodu toho kníšectví, a sice sa leta 1879 aš
1885 a 1890. V těchto osmi letech udeřil blesk:
do duba 169krát, do buku 2lkrát, do jeřábu
5 krát, do amrku 20krát, do borovice 60krát, do
břízy 4krát, do modřínu 7krát, do topolu 3krát,
do moruše jednou, do bílé jedle jednou. Pořadí
stromů je tedy: buk, smrk, borovice, dub; a
sice byl smrk 3—8krát, borovice 16—42krát,
dub 16—B4krát více trefon nežli buk. Statistické
čísla tedy lidovou onu zkušenost potvrzují. Jak
se to však vysvětluje? Již předem jest pravdě
podobno, še dobrý vodič elektřiny blesk aplše
přitahuje nešli špatný. Jelikož voda — jak zná
mo — elektřinu velmi dobře svádí. mohlo by ae
snad mysliti na to, že stromy mají různý obsab
vody. Musilo by tedy dřevo dubové býti vodna
tější nežli bukové; vyšetřováním všsk zjištěn byl
opak: dřevo dubové obsahuje 86:4 proc., bukové

807 vody. Na obsahu vody to tedy nezáleší.
Při dalšímvšak drobnohledném skoumání byl u
buku nápadný relativně vysoký obsah tučného
oleje; tento nalézal se ve všech dřevitých bu
kách, a elce nejen ve tvaru větších kapek, ale i
ve tvaru vělice četa drobouakých kapiček ja
košto hustý obal bněkových stěn. Zato vrba, topol
adabbylytéměřprostyoleje.Takéořechs
obsahují

„Cože T ?
M or starý?Atra páz,

a jenu tadiš před blorkem: ; šbnabovité
a dlejenchad «dromy vlak blob sojenke při
tabují. Pro roztřídění stromů dle tohoto blediske
maskytuje se však obtíž; jest totiž množství oleje:
mnobých stromů v rozličné roční době nestejné“
Prof. Jonesco rotesnává u stromů tučnatých tyto
tři axupiny: 1. Stromy. jichž dřevo obsahuje vědy
bojné oleje, na př. ořech a buk; 3. stromy,ktaré
jenv létě obsahojí málo oleje, na příklad boro-
vice; 8. stromy, které jsou uprostřed mezí L a
2.,' jichž obsah tuku v zimě bývá menší nežli «
drabu 1, zato vásk v létě větší než u drobu 2,
na př. smrk. — K toma by přišly ještě vlastaě
stromy, obsabojící Škrobovinu, ale pramálo oleje,
jako: dub, erba, topol, javor, líska, Šeřík, jilm,
truka, jeřáb. — Jelikož nám se jedná především
o dobu letol — dobu nejčastějších a tejprudlích
bouřek — musí ae borovice přiřaditi sk:ro ke
stromům škrobovitým. Seřadíme-li tedy stromy na
sákladě téchto předpokladů dle jich bleskové ne
bezpečnosti, obdržíme toto pořadí. 1. nebezpečí
blesku jest velmi malé: u ořechu a baka. 2. N 
bespečí poněku! větší: u umrku a pravděpodobné
i u modříooa jalovce, tisu a thuje. 3. Nebezpečí
blesku veliké: u borovice. 4. Nebezpečí velmi ve
liké: u dubu, vrby, topoia s u ostatuích stromů.
se škrobovinou Shoda se statistickými čísly na
boře obledně čtyř hlavních druhů stromů je ná
padná, a tek tedy i statistika i vědecké pokusy
i drobnobled potvrdily správnost lidového réení
s přísloví. (Bra. Hlas)

Naco nemážádný hospodář zapome
meuti. Kdo chce pokojně si lebnouti a bezeta
rostně spáti, nesmi zapomenouti na svédomité p>
jištění nejen obydlí a všech budov bospodářských,
nýbrž i strojů a nířadí, píce a všech zásob na
půdě, ve stodole, v komoře a na Špýcharu u tu
zemské, spolehlivé pojišťovoy. Pojistí též Šaty,
prádlo, nábytek a jiný majetek, ale každý zvlášť,
aby zbytečně a bezůčelně neplatil pojistné Na
řádné pojištění všeho majetku nemá žádný b.8po
dář nikdy zapomenooti.

Kdy je hnojiště dobré. Proniká-li
hnojůvku do spod:ny, ztrácíme z hnuje velmi
cenné látky, jichž pak čast: v půdě je nedosta
tek a třeba je dodávati hnojivy obchodními. To
mu předejdeme a ročně pěkoý groš ušetříme,
kdyš hnojiště ve spodu vypěchujeme nejméně půl
metru silnou vrstvou jílu mastoého (slin). JÍL
(slin) jest lepáí než jakýkoliv cement a také laci
nější. Použijeme-lislínu, lze i v půdě lebké, úplně
propustné dobré hnojiště saložiti, kdyš dno jeho
i atény slínem dobře vypěchujemo a tak nepro
postoými učivíme.

Podmánlí léčivem. Kdo zacházíčasto
s jehlou, pérem a p. nástroji, Často 6e poraní a
tím uvádí du nebezpečí, že nastane otrava krve.
Podobns suadno může nastatí otrava krve, když
kostíkem oasycená pálka zápalky prskae na ru
ku. V takovém případě předejdeme nebezpečí,
když ihned ponoříme poraněné místo do podmáslí
anebo kyselého mléka. Ponóvadě se obé brzy sa
hřeje, treba asi třikrate obnoviti koupel čerstvým
mlékem oebo podmáslím. Za 1—2 hodiny je po
bolesti i po nebezpečí.

Novékonvorse =řad protostantoké
ko duchovonstra v Americe. Letosnajate

přinosl „Hlas“ zprávu, že 4 aogličtí duchovní vepoj. Státech ge vrátili do lůna církve katolické.
Avšak od té doby následovalo již 12 nových epí
skopálních pastorů. Následkem prazvláštních po
měrů, které se v poslední době vyviauly v církvi
episkopálol, posorovati lze nyní oa všech stranach
americké Uute pravý úték duchovenstva opisko
pálního do církve katolické. Mezi nově obrácenými
jsou také: BRov.W. Garvey, pastor obrámu úv.
Alžběty ve Filodelfii, ge svými třemi assistenty
(kaplany); Rev. Menkle s Headiog, Pa., jenž sta
doval na université v Oxfordu a nyní studuje ne
kněžství v katolickém semináři v Overbrocku;
Rev. R. Willberg, aroiděkan episkopální diecáse
ve Fon du Lag, Mo; Rev. Joha Evana pastor
kostela sv. Trojice v Maniste, Mich., a j.

Česká Jubilejní pouť do Říma dno
©. řijna 1908. Z Moravy koná se letos jubi
lejní ponť do Říma. Odjesd dne 6. října, návrat
dne 19. října. Jaou doposud přihlášení někteří

tníci z Čech. A dále sepřijímají poutníci s
ech. Zvláštní vlak jest již zajištén. Přihlášky do

81. srpoa přijímá duch. vůdce pooti Leopold Ko
lísek, farář v Předklášteří na Moravě.

Duchovní pouť de Lurd. Slíbenépa
mátky budou se posílati účastníkům táto poati ab
k 8. prosinci, dříve to nemi možno, poněvadš s0
objednají z Bologni, kde je ústřední výbor, až na
jednou podle počtu přiblášek. Účastníky této pouti
přijímá Leop. Kolítek, farář v Předklášteří.

Schůska tmíků Lardských = r.
1007 ua Velohbradé koná se vo dnech 9. a
10. září. Mohou přijítii poutníci Lardátí z r. 1908,
ale nutno, aby se zároveň přihlásili u duch. vůdes
poati Leop. Kollska,faráře v Předklášteří.

Zamská rada nepolitické organic
ce katolíků vkrálovství Českém svolává
u příležitosti pořádaného sjesdu katolického v
Praze schůzi zemského sbora ma neděli dne 80.
srpna 1908 o 4 '/, hod. odpoledne do III. ofla
na Žofivě s oa dp. Th. J. Paalyho. Pp.
delegáti, račteš se v bojném počtu dostaviti1 *



První slovanskýkuzssmepismý-dle původní věsslovamské soustavy Jos. Důricha
|epoiekčeskýchsto vHradci Král.

ve daech 1.—6. září 1908. Přiblášky přijímá p.
-dr. A. Badolf, advokát v Hradci Králové, starosta

' spolku. Behůze účastníků dne 31. srpna v 7 bod.
veder v hotelu Hyršlově. Kars je besplatný a téš
nešlenám přístupný.

Sensnění obrat v afóře „klášterního
skandálu“ milánského. V Miláněbozcitná

„kšeftařk Fumagalliová se vydávala za joptišku,
aby mohla do svého brlobu nedospělé dítky lákati,
kdež jich bylo nemravně zneužíváno. Když věc
propakla na veřejnost, děly se veliké randály proti
koěástvu, ač kněz do brlobu docházející by do

-chovním suspendovaným. A nyní docela se uka
„suje, že i sám kněs Rivabyl odsouzen do žaláře
na sákiadě rafinovaně prolbaných výpovědí dívky

„Josefy Brambillové, koromní avědkyně. Když za
necelého čtvrt roku po skončení sondu 23. čer
vemce její otec ležel na smrtelném loži, řekl před
přivolaným kměsema ještě 2 jinými svědky, že
jeho dcerka křivé vypovídala. Josefa ostatné se

-6 tim svěřila několika zoámým již dříve, dodavěi,
že ji sastraštl policejní komisař. A teď listy soc.
demokratické, které tehdy tolik štvaly, jsou soela
tiáe. U nás surové listy, které ze kšeftu Fuma
galliové vytlonkalytak dloubo kapitál proti církvi,
také mlčí.

V zóéjmu národohospodářské své
pomoci odporučujeme nový solidní podnik křes

„fasský pp Fejgla A Byčiště. Záv.d tento jest aří
sen 56 vší pečlivostí, za krátký čas svého trvání
získal mnobo příznivců vzornou obsluhou, vychází
vstříc kupajícím zoamenitou odbornou znalostí,
vůbec svědomitě plní nesnadný úkol řádného
českého obcbodnictva. Závod nachází se v Diva
delní ulici proti kostelu Panoy Marie.

Huutí hostinských. Včera na valné
hromadě společ. hostinských okresu králověhradec
kého usneseno pořaádatitábor lida proti jakému
koli zdražování piva od severočeských pivovarů.
Na tábor pozvání jeou řečníci různých politických
stran. Pivovary nesprávné se vymlouvají na velké
sdrašení ječmene. Nadto letos sklizeň chmele vy
dařila se zvlášť příznivě

Loutkové divadle. Musuvážnouvystřídá
sde od 3. září Musa výhradně rozmarná. V aále

Živnosteneko-čtenářské jednoty p. Karel Novák,
majitel velkého loutkového divadla (dříve Laštov
kova), oživí svým hereckýh uměním dřevěnéfigarky.
Sousedské, prostonárodní, často velmí vtipné ná
pady dle vzora patriarchy Matěje Kopeckého zasu

-budou obveselovati obecenstvo, Pokud s divadlem
tim cestoval Laštovka a po uém Raider, mělo ve
likou pověst. I p. Novák moohokrát byl pochválen
za svoje výkony. Na př. odporučil jeho podnik p.
professor Fabiuger z Kolína, feditel školy úpické
p. Ed.Novák, pevecký kroušek v Dašicích, šenský

-odbor Sokola v Heřm Městci, správa obee. školy
v Borobrádka a m. j. Ať tudiž p. režisér, na němě
při malých nerozamuých hercích tak veliká zod
povědnost spočívá, dá 81 zálešeti i v městě našem,

-aby i odeud vavříny odnesl! Jest 1 v loutkových
divadlech veliký rozdíl; a dobře řízený podnik
takový může dosti dobrého zvláště u mladičkých
diváků vykonati. Přejeme zdar!

"Trání zpravy.
WHradel Králové, dne 22. srpna 1vV8.1 bl

péeniceK 17-20—18:00, šitaK 1400— 1460,ječae
jmeK 11*30—12*50, prosa K 16-00—16"00, rkve K 00 00
aš 00'00, brachu K 25-00—38*00,ovea K 6 80— 780
čočkyK 20-00aš 30:00, jehel K 30*00—24-00,krop K
20*00—40*00,bramborů starých K0-00—0:00, nových
K 8-20—+8-80,jetel. semene červeného K 110'00—118—,

„máku K 30:00—384:00,Iněz. semene K 00*00—0000, 100
bg žitných otrab K 14-00—00*00, 100 kg pěeničných
otrab 14*00—00-00, 1 kg másla čerstvého K 174
aš 206, 1 kg másle převařeného K 000 —0000,
1 big sádla vepřového K 1-84— 0:00, 1 kg trarobo
0-28—56, 1 vejos EK0*08—0'06, 1 kopa zelí K 4:00
aš 10'00,1kopapetrfieleK000—0*00,1 kopakapusty
K 400—600, 1hl cibule K 4*00—6:00,1 kopa drobné

-seleniny K 1:00—'00, 1 otep mrkve K 1'00—100,
1 kopa okurek K 300 — 400, 1 košík švestek K
1:00—1'00, 1 bl jablek K 6.00—6.00, Na týd. obilní
trh v Hradci Králové dne 42. erpma 1906 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 890 hektol., dita
406, ječaneno 980, ovsa 451, prosa 05, vikve 09, hra

-okn 02, dodky56, krap00, olejky 00, jetel, semínka
152, Indmého semene 0, máku 60, — %) Zeleniny:
potrdele0 kop, okurek 890 kop, kapusty 716 kop, cibule
131 hl, drobné meleniny 780 kop, mrkve 216 pytlů,
brambor 106 hl, selí 420 kop. — 8) Ovoce: jablek
119 hl, brašek 30, švestek košíků 69. — 4 Drob

dobytka: vepřů 1' knaů, podevinčst 648 kusů, kůslat
0kusů. 3

Zruční dělníci
Ssoustružničtí

-hledají se pro stálou galanterní práci.

m—————>
Vyrovnejte bezodkladně nedoplatky za „Obnovu“ a podr

žené knihy a brožury!

Přijmese"ji

kneařka

němec. žádoucí.

Bližšípovíredakcet. |. sm

Nabídky hudou přijímány nejdéle do 12. sáří t. r.

Čalounieké

i výrobky,vany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškoré předělávky

Sa ceny mírné nabísí

čalouníkv Rradei Král, v Pětidomechč.291,

uhlí, koks
a dříví

nejlepší jakosti v cenáchnejlevnějších

ze svého skladu i na celé vagony
nabízí

Václav J. Morávek,
dříve V. Čejka,

obchod a sklad uhlí, kokou a dřiví

v PLOTIŠTÍCH n. L. u vladuktu.

Do města každodenní dováška v bednách.

du domu.

čině, frančicě, šití, atříhásí, kreslení

střihů, vyšívání, vaření, žeblení, bře na
plano, bousle a citeru atd,

m m
| Prospekt na požádání se zašle.

č.. au
Krajina horská,

legnatá, velice zdravá.

P,L pp.tnůléřím ©

= m„ Intarsií .
vkusně a umělecky provedených.

Téš dle vlastních návrbů.

Voškeré řezané

práce nábytkové,nm |
sávod řesbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa.

Elektrické
v .= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"T'elefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnavějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lusírá a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Rozšiřujte

Časové úvahy!!

Atelier 'sochařsko-řezbářské
4443 2: pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
SLEZ, PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, noch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

R
Opravujeuobnovujestaré

1

+

Výkresya rozpočlyna požádání, |

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v olek(rotocho. závodě



Katolické české
organisabe, odbočky a skupiny Všeodbor. sdružení
, žádáme, aby hojněroašířily svůj

OCAS C CTL Ak o ada u

Znamenitý tento organisační kalenů ji veleponský . třebnon pomůckou všem katolikům, nehovními
laikům, důvěrníkům katol. organisací, s olkům i

všem členům jejich. Kalendář tento j pe iný tohodraho. Z obsabu jeho vyjímáme: Dr. Fr. Šulo: O
nutnosti katolické organisace. — Dr. Fr. Beyl:

Křesťa

kapesní kalendář na r, 1909

Velicelevná cena. Při odebranýchnej
méně 12 kuvů stojí 1 ex. 80h, | ex.
poštou 1 K. (Může se zaslat i ve známkách.)

rám
menší s bytem a menším sklepem

S“ najmua
v,živé obchoďní ulici od
Podmínkou větší výkladní

Mimoto najmu

> pole©
neb zahrada s dobrou půdou, kde
větší množství vody,

1. nebo 16. října.
okno.

by bylo
as laž 2 korce, kteréž

stálé vody

Pracovní smlouvs o spravedlivé mzdě. Nntnost 10
oiálních oprav. — Fr. Žampach: Otázka bytová a

její význam. — Fr,Hotfleiš: Konsumníspolečenstva.
"— Fr. Jukl: onná ustanovení o bezpečnosti ši

vota a sdraví dělnictva v dílnách. Otázka ženská.
— P. M. Voňavka: Organisace mládeže. — Zákon
nemocenský. — Seznam zaměstnání pro možskon

mládež. — Různé statě,

velký obraz
nezapomenutelného + biskupa

EDVARDA BRYNYCHA.

|
Pře hěřětěěttěě

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
zúrokuje veškery vklady= 440

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Záruka obce, poplatníků a spořitelny.
Ztráta jakákoliv proto úplně nemožna.-a

Bu dle $ 2. shromažďov.zákona
ze dne 15, listopadu r. 1867

do důvěrných schůzí (8 dostatisselevně

7 4 Biskopské knibtiskémé v Hradci Králové

z Pardubic doporučovánabudiž,
v€.

————

n

u a ' |

O

C

Svůj závod

další vzácnou přízeň prosí ,

v hluboké úctě

J. Vaněk.

—Tiskembiak.knihtiskárnyv HradelKrál.



Kulturní hlídka.
Velký učenec nám odešel.

Podivno, jak málo naše veřejnost jest vděčna
těm mušům, kteří skutečnou velikou vědu tvoří,a
jak naopak bezhlavě tleská těm iguorantům, kteří
místo vědecké práce trousí horlivě fráze o osvětě,
o pokroku, nikoli aby vzdě.ávali, ale aby za 80
beckými cíli vlastními Štvali a činili £ nevědo
mých lidí fanatiky. Jeden bez dlouhých řečí při
kládá na velikolepou stavbu vědy kámen ko ka
meni, drahý vědu činí násilně alažkon svojí vášně,
chce z ní ačiniti prostředek k vylití neoávisti na
vážných protivnících. Fráze o potřebě vědy a
kultary vůbec může přermílati ledakdos. Vážoě vě
decky pracovati — toť údělem duchů opravdo
vých, kteří mají na paměti blabo veúkerenstva a
nečiní ze stánku vědy kšeftařakou dílnu některé
politické kliky.

Komu se potřebné bystrosti a vědecké píle
nedostává, ten aspoň jde povykovati na náměstí a
do schůzí, aby „rozdával“ to, co si předem sám
má opatřiti. A upoutá na sebe pozornost přece,
tleská se mu, když na základě prolbaných pam
fletů dokazuje, jak postupu vědy nejvíce škodí -
katolicismus. Jméno takového dryáčníka, který pro
stálé dobře placené štvaní ani nemá času řádněee
přivzdělati nám ve *čcech nejdůležitějších, letí od
úst k ústům, noviny neskrblí chválou, dokazují,
jak tskový „pokrokový“ muž rozsvěcuje světlo
v „klerikálních tmách.“ Druzí lidé, ještě obmeze
nější, začnou mu sáviděti vavříny a počnon s dry
účnickou reklamou Lázeti oslnivé rakety také. A
„pokrok“ jest na pochodu. Tam, kde dříve žili
lidé uvážliví, nestranně přemýšlející, uhosí se
slepý fanatismus, který již př-dem odmítá pou
Čení od člověka věřícího; začínají lítati nadávky,
objevují se surově útočné články v novinách, ha
nobí se opravdoví pracovníci — A zatím v ti
cbosti pravý učenec objevuje pravdy nové a nové;
hlučící dav ho neslyší, dryáčníci lidu výsledky
piloé práce úctyhodných vědců zatajují. Až když
veliký učenec zemře, promlaví se o něm několik
pochvalných slov. — A dav se vall dále cestou
Dastoupenou — tolik pohodlnou!

Zoamenití lékaři po všech úmorných stu
diích sklidí světské slávy velice málo, ačkoli právě
jejich práce přináší tak obrovský užitek trpicímu
lidstva! Vefejnost více ae dozví o 25letých poli
tických sgentech než o takých ctihodoých dobro
dincích lidstva. O velikých lékařích placení hau
zlrníci s „důležitostí osvěty“ ovšem neradi se
zmiňují; učení lékaři totiž kazí svojí opravdovostí
průkopníkům „budoucíbo blaha“ kšeft. Mezi tím,
co Da př. slibuje „Volná myšlenka“ veliké blsho
od pouhé vědy odpoutané od náboženství, popírají
existenci duše, vážal odborníci vyznávají otevřeně,
že dosud nebylo lze vyzkoumati ani fyaickou pří
Činnost samovolných pobybů srdce, krve a prd a
tím méně že jest možno vyzkoumati na základé
materialistickém to, oo nazýváme daší. Velicí me
dikové vyznávají, že pouhá věda světská doposud
neprozkoumala příčinu, podstatu a cíl lidského ži
vota (tedy otázky nejvážnější) a že 86 žádné
opravdové vědě nepodařilo popříti existenci Boba
a duše lideké. Taková věda ovšem ge nijak nehodí
do obcbodu volných myslitelů a proto raději matou
mysli domněnkami nedokázanými jako „opravdovou
vědou.“ Skuteční však učenci bez rozpaků při
znávají, jaké jsou obrovské mezery v lidském vě“
dění v příčině otázek pro nás nejdůležitějších a u
vědomí lidské slabosti byli a jaou lidmi velice
sbožnými.

Zbožným byl světoznámý náš krajan, pro
fessor vídeňské university dr. Albert, zbožně
umíral reformátor české chirurgie dr. K. Maydi,
velice zbožným katolíkem byl znamenitý čes. chirarg
dr. Michl. E těmto řadí ga důstojně svým nábo
šenským přesvádásním proskslý prolešsor univer
sity pražské dr. B.Eiselt, který zemřel na Smí
chově dne 22. t. m. Zesnulý narodil se r. 1831
v Poličce, r. 1860 vzal na se docentaru speciální
pathologie a therapie nemocí vnitřních, elsl se
pak ordinujícím lékařem pro nemoci praní, nato
mimořádným professorem vnitřního Jékařotrí,pro
fessorem čes. kliniky lékařské, od r. 1881 tádoým
professorem [ lék kliniky a primářem I. oddělení
vnitřního. Byl prvním čes. učitelem na lékařské
fakultě pražské university. Řádné professury do
stalo se mu pro nepříseň německou teprre po
Bl letech. Založil r. 1861 první český odborný
orgán „Časopis českých lékařů“ O

Dr. Eiselt pro svoji učenost těšil se světové
věsti. Za dlouhou dobu arojí neúmorné činnosti
il přes 300.000 pacientů a zanechal po sobě

pa 13.000 posluchačů. Při vší obrovské práci

praktické vydal velikog Indu vědeskýchpojed
Rání, vydal velkolepé dílo „Odborná patbologie a
tberapie“.

Byl mužem opravdové sbožným. Navštěvovat
Často ae svojí dhotí kostel emausský, odsnzoval
výstřelky moderní lšivědy, krátce před úmrtí vy

por se nynějšímu opatovi kláštera emanzského.před omrtí navštívili bo dva lékaři. K ve

čeru slábl a po půlnoci řekl svojí ohoti a dítkám:

„Nechte uj toho léčení a rozavěťte svíčky. Už
jest všeckomarno l“ Duše velikého lékaře lidakých
těl obrátila colon pozornost k lékaři lidských duší
— k Bobu. Skromná. Šlechetná duše „velikého
pracovníka při posledních okamžicích nejlép3 po
saala, jak jest potřebí i největšímu učenci pod
pory Boží, když ani největší g-niovó nemohou
ničím pomoci. Mané vyslovil dr. Eiselt velikou
větu, kterou by si mobly dobře zapamatovat
různé figurky, které čekají od vědy léčení všeu..
běd a přes to o skutečné vědecké sebevsdělání
málo se starají.

Bezdéky vzpomínáme si na hodně pokroko
vého sékaře Vránu. píšícího proti „tmám kleri
kalisma“ do „Osvěty lidu“. Tomuto muži bylo
vyčteno, že prává ve svém vlastním vědeckém
obora jest příliá malou kapacitou. Rozdurděný
pokrokář žaloval a pak — mndře vzal žalobu
zpět. Vrána a Eiselt! Jak velikýto rozdíl! A dr.
Eiselt nijak nenařikal, že mu v snafení vědeckém
překáží církev, nehledal populsrity a slávy vžád
ném pozérství a povykování. Muž pravé vědy|
Slavná badiž památka tomuto slovatoému učscci!

Školský obzor.
Boj o českou mládež rozpoutává se v

těchto daech s toatéž pradkostí, jako léta přede
šlá. Ti němečtí lidé, kteří plnými ústy chrlí fráze
o kultuře, osvětě, zošlechtění, jsou hotovi z ná
rodnostní zášti k skutkům přímo barbarským.
Osvícené století! Nikdy v dobách minulých tak
barbarsky se neřádilo proti přirozeným ná.odoost
ním právům mládeže, jako to činí Němci. A vědí
přece, že jest hroznou brzdou kultury, jestliže se
poskytuje úkolní vzdělání dítěti v jazyku nesro
zumitelném. 8 největší rafinovaností a bozobled
n.stí okrádati děti o jejich mateřský jazyk — tot
fakticky vyoález doby moderaí. To jest počinání
tak kruté a nepřirozené, že by pohauský a střední
věk nad ním trnul. Pokrok osvěty! Spíš pokrok
rafinované vášaě, která umí zaeužívat moderních
vymožeností k účelům zcela bezectným, násilnickým.
Po fabricku, s široce založeným apparátem a 8
necitelnou chladností duše českého dítěte se zne
tvořaje, sby 8e snadao dala pak naplniti záští
proti krvi, z níž vybla. V Praze zazulvají poplaš
né signály. A co činí židovští kapitalisté, kteří
tam bohatnou výhradně z českých peněz? Zase
věnují horlivou podporu školství německému, které
by bez Bemitské pomoci valnou většinou v Praze
vyhynalo. V kašdé téměř škole měmecké převášná
věřšína dětí, přípsaných německénárodnosti, náleší
rodičům tisraelským.

Mimo to posílá se do těch německých škol
spousta dětí ryze Čoských; a jsou to i děti těch
českých otců, kteří v národě zaujímají význačoější
místa a hubují ve veřejnosti na germanisaci. Čím
vyšší třída, tím v ní jest větší počet českých dětí.
Jestliže některý český otec dá zapsati synka do
německé školy měšťanské neba do něm gymnasia,
kdy hoch již jes. přece poněkud národnostně utvr
zeu, tu jest nspcň jistá omluva, Ale ničím nedá
se omluviti otec takový, který svévolně avěřaje
děti své výchově německé již od nejnižších tříd.
Takového otce sám řádný německý učitel má pou
čiti, že České dítě bude závadou v příčině kultur
ního prospěchu třídě a naopak že třída německá
kulturnímu vývoji tébož dítětě bude závadou ještě
větší. Jest to zcela přirozená. Leč — poučuje ně
který pokrokářský, volnomyšlenkářský učitel mě
mecký upřímně české rodiče o shoubnosti jejich rog
hodnutí? Přijde-li 8 dítětem k zápisu český otec,
sebere takový „nad předsudky povýšený“ učitel
žáčka zrovna tak, jako starý byrokrat.

A což teprve nešťastný owud českých dětí
Videňských! O zdárný prospěch jejich nestará se
Němec žádný. I velice bystří Němci mají největší
radost, podaří-li Ge jim jakýmkoli způsobem „sa
chovávati německý ráz Vídně“. Nechť se však še
redné nezklamou jak vídeňětí židé tak Inegrovcil
Takový nepřirozený utav rozhodně musí co nej
dříve přestati. Trpělivost česká jest acela vyčer
pána; a katolíci žádsjí již důrazně na křesť. 80

tiálech, aby trochu křesťanatví uplatnili vpraxi
na české katolické mládeži, která náleží vídeňským
poplatotkům. Pravý křesťan naprosto musí zave
hovati upiaté stanovisko luegrovců vůči škole Ko
menského a českému školství vůbec.

Němci k vůli záchraně katolického ducha v
inteligenci sbírají na katolickou universitu v Salc
parku. Dobrá to věc. Leč maozí z těch horlivců
pro stromy nevidí Jess. Na jedné straně horlivý
chvat a universitou; na druhé straně se ponechá
vají ve Vídni statisíce Českých katolíků bez če
ských knóší a desetitisíce. úeských uětí bez če
akých učitalů. Coby a9 k záchraně ducha kato
lického mělo díti dříve? „„Ušlevšecky národy1*

řekl padal A 00 se děje od strášců na Sionu?Nevěřili bychom vlastním očím, kdybychom cha
rakteriatické sdělení nečetli ve válném katolickém

měsíčníku „Hlídce.“ Tam v arpnovém čísle se píše:

„Veliký hřích vídeňského slamnátu, podle moder

ního německého listu „Das XX Jahrhundert“ jest,
že je tam 93%, Čechův a že ge tam mlaví více
česky než německy| Správa alumnáta sipospíšila
8 opravu, že je tam mezi 102 alamny jen Čechů,
mesi letošími novosvěcenci pak žádný. A žev
alumnátě je zakázáno mloviti česky. Při tolika
stech tisíců českého lidu ve vídeňské diecósí je
toto právě smutné, co tvrdí práva semináře, Je-li
tam jen 5 Čechů,pak by správa semináře měla

Splše zavésti cvičení v českém jazykui pro Němee,
a ne češtinu pronásledovati. Jinak se pěstuje bar
baratví, a pánoré ať si o své pastorační (pastýř
ské) borlivosti (t. z. zelas animarum) žvaní co
chtějí, v této věci neukazojí ani špetky ducha
křesťanského, sice by tolik tisíc lidí nenechávali
bez výchovu náboženského v jich mateřštiné,“

Za takých okolností není ovšem praniodiva,
že dr. Horský dne 20. července na schůzi vídeň
ských českých katolíků ostfe dotíral na vlivné

kruby německé, kteří ve Školství provozují nesprc=
vedlivé politické rejdy, Není divu, že odsoadil

řízně úslužnost vídeňské hierarchie k tvrdým gormanisátorům.

Prý v zájmu kultury podporují Němci svoje
školství na účet českých školských právi Jak ta
vyšší německá kultara leckdy d »padá,o tom svěděí
drastický případ Dne 21. t. m. konalo so zapří
tomnoati německého školního inspekt«ra lanškroan
ského v Hilvátech Šetření obledně surovosti uči
tele Raaba, kterému bylo soudnó dokázáno, že če
ským dětem plival do úst, Takovým způsobemtedy
německý vztekliveo dává českým dětem příklad
bumanity a vyšší ušlechtilosti! Tak praktikuje
moderními i nevěreckými filoaufy uznávanou rovnost národů|

Při patření na tyto zjevy musí býti naším
pravidlem: české dítě do české školy! Dejte če
akým dětem učitele české! A toto pravidlo musíme
prováděti i přes odpor těch některých lidí, kteří
sice říkají, že jsou katolíky, ale v praksí proti
ducha katolické nauky jednají, doponátějíce, aby
vázlo pravé vzdělání českých dětí v německých
školách. Katolíci čeští jsou již dosti silní, aby
proti nespravedlivcům všech táborů německých vy

dou více, než ti, kteří frázemi o vlastenectví a
bojem proti české straně katol. lidu pohodlně se
živí. —

Poučte lid o nebezpečí hrozícím kře
sťanské škole! K tomuto poučení výborně se
hodí brožura „Cíle pokrokové organisace učitel
stva“ od nadučitele Mat. Koutného « Krčmané u
Olomouce. Břitce a vtipně, názorně a lidově líčí
brožura, kam vede učitelstvo a školu nynější or
Ganisace pokrokového nčitelatva a poakazuje na
nebezpečí, jež z toho -hrozí mládeži, budoucnosti
národa. Z obsahu vyjímáme: Proti $ 1. školského
zákona. — Persekační fond — Špiolovatvíorga
nisace. — Pukrokové učitelstvo v náručí sociální
demokracie. — Socialistické kroužky učitelské. —
„Hodní“ učitelé. — Cíle apolku katol. učitelstva.
— Brožuru lze dostati za 10 h bez porta v admi
pistraci „Našince“ v Olomouci.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Krade se dále. Dle sdělení „Volksrechta“

rudý tesař Eioard Novák vŮstí n. L., poklad
ník místní odbočky svazu tesařů rakouských,
zpronověřil v letech 1905 a 1906 z úlenských
příspěvků 239 K 81 b. Marné bylo napomínání,
aby vedl pokladoa v lepším pořádku, ačkoli
se Novák savázal čestným slovem (ovšem té
cti měl až málo), že udělá v kase pořádek.
Proto byl zažalován a odsouzen c. k. krajským
soadem litoměřickým do vězení na dvaměsíce,
zostřeného dvěma posty a k náhradě svadních.
útrat. — Bývalý vůdce zedníků berlínských byl
ro zpronevěrn vyloučen s organisace. Později
však mu ústřední svaz zjednal místo v děl .ické
kaoceláři. Ta však dle zprávy „Einigkeita“
bral ze starých knih svazu již zaplacené kvi
tovací známky a zaovu jich ušíval. Důvěrník
ten svéhu místa zbaven, ale trestní stíhání
proti němu zavedeno nebylo, — Kladenské
„Právo“ ozoámilo: „Na dole „Max“ zaměstnaný
horoík-pokladník, inu, soairuh 8., prováděl
v praksi po socialisticka dělení. Když spola
dělníci 8 nasazením svého života naložili do
vosíku vykopané ablí, ta často přišel soudruh
8., snačku dotyčného dělníka odstranil a ne
strčil svou a tím vydělával saačnou mzdu. Dae
29. července jedem dělník, kterómu se často
uhlí ztrácelo, skryl ae, až dlonhopraták přijde;
dlouno nečekal a soudr. S. začal a přivlastňo
váním“,

Svoboda. „Einigkoit", orgántěeh socie
listů, kteří k tuhéma vrehníma vedení obrátili
960zády, jsouce přes to ještě radikálnějšími
socialisty než tí „akázašaí“, napsala: „Soolál.



dem. strana jest tak přísně ukázněná, že 80
netrpí odpor vůči nařízením a vůlí vedení
strany. Dle „Vorwůrtee“ očekává se od našich
stoapenoů slepá důvěra ve vůdce a v slova;
na tom epočívá síla strany. Jaké sebepřecenění,
jaká panovačná nesvědomitost spočívá v tomto
vysoání, že 6e pokusili vůdcové strany svoje
vlastní proletářské soadraby zpracovati k po
volnosti a k bezopposiční myšlenkové podří
zenosti! Hauebnější zradu nemohlo vedení spá
chati, než pro sebe a svoje slova žádati od
soudrohů slepou důvěru. Tedy strana potřebuje
hlasovacího stáda. S nemysiícíu hlasovacím
stádem chce (vedení) útočiti na pevný lopičský
hrad kapitaliema. Soc. dem. straně jedná se
bohužel jen o nejvýš samolibou politickou moc;
jen proto jest velice často náchylná okládati
soudruhům k svémo vlastnímu prospěchu ne
potřebná, škodlivá obmezení. Vůdcové však
88m. nesou vinu na tom, že pokasy národa o
překažení vyssavačství kapitalismu dosad byly
bezvýsledné. | Všemohoucnost strany ukázala
8e — jak to činila po všecky časy kratost
dosáhonavší vlády — především v překážení osub
nímu vývoji a v doblídce na kontroloi před
piey ... Strana soudruhy unavyklana to —
řekněme to bez rozpaků — habu dokořán o
tvírati, o solidaritě a kultarních úkolech tla
chati, aniž by se tóž odvážili paku-u, ve smys u
revolačního socialismu také jedaati.“

Pozoruhodný spor. Oipidlík Svozil8 od
padlíkem Rovučkem jsou na štíra. Oba vystří
dali již několik „přesvědčení“ k vůli vlastoíma
zaopatření. Svozil napsal o socialistickém vedení
na Ostravska kritiku: „Jsou to mezdní pomě
ry, či jiné nějaké věci? Jsou to millionové da
ry, jimiž si závody pojišťojí generální pardon,
či je to něco jiného? AL až si je cokoliv,o tom
není nejmenší pochyby, že příčinou tohoto za
rážejícího fakta jsoa peníze v nejrůznějších
snad variacích používané, ale konec konců
peníze a ohledy peněžní.“ — „Rovnost“, místo
aby věcně vyvrátila tvrzení Svozilovo, jde na
něho obvyklou methodou sociální demokracie:
pobrůžkami a pranýřováním: „Vystrčí-li pan
Svozil ještě jedenkráte svá prorocká tykadla
proti sociálně demokratické straně způsobem
tak neomaleným, svlékneme jej veřejně až po
bedra z jeho prorocké kůže a ukážeme ne
úprosně, jaký charakter se pod ní skrývá.
Oiřený prorok bude zase 8 obvyklým pláčem
seděti na praha svého „snědeného kráma“ a
naříkat na novděčnost světa, který kamenuje
proroky vysvlečené z pokrokové kamizoly a
ověnčené směnečním traím.“ — Nebylo by lépe
klidně a věcně obvinění Svozilovo vyvrátiti?

Surovci. Na jaře spácháno proti katolic
kým rololkům, sjíždějícím se do Brnak valné
hromadě, plno surovostí od 6800.demokratů.
Dva pohlaváři nyní přece přiskřípnati; soc.
dem. redaktoři Tusar a Nádvorník odsonzení
na 4 day do vězení, že štvavými letáky vybí
zeli soudrahy k veřejnému násilí — V hanáckých
Ivanovicích získalí socialisté do svojí organi
sace několik hochů, kteří začali jako radí pří
elušníci hned „kaltorně povznešený“ život. Pá
chali nemravné věci 6e zvířaty; pak se cvičili
v kradení ryb a když byli rozehnáni, spoko
jili se aspoň 8 kradením okurků. Byli odsou
seni do vězení na 24 hodin.

Dobrodinečkové živnostnictva. Kladeo
ská radá „Svoboda“ v č. 63. ze dne 5. t. m.
píšo: „Mezi kapitálem a dělaictvem stojí t. zv.
střední stav .. . Jest brzditelem hospodářské
ho i kultaratho vývoje. Dálnictva Škodí, chtěje
užívati léku prospívajícího kapitála. Boj kul
torní má v příslušnících tohoto stavu zápasníky
Špatné, poněvadž současně nerozomějí zápasu
hospodářskému. Řešiti otázky hospodářské,
znamená u tohoto stava dvě možnosti: zdrašiti
a šetřiti. O rozvinutí hospodářské síly vzdělá
ním, nemůže zde býti řeči, poněvadě, jakmile
by stav ten nabyl jasného vědomí vzděláním,
musilo by nastati nutné rozvrstvení . . Tak
zvaný střední stav drží jen neuvědomělost
v otáskách hospodářských. To platí o živnost
nících, řemeslolofob, i o t. zv. agrárnících ...
Stav střední — živnostník, řemeslník — není
ani oflem, ani prostředkem. Zaamená stálou
hospodářskou porobu, podmíněnou existencí
stava co takového a neintelligencí příslušníků ..“
Až bude před volbami, badoa socialisté zase
ukazovati živnostenstvu velikou lásko a vyna
snaží se dokasovati, jak rudá strana živnost
pictvu pomůže.

Dělníci byli okradení o 5 milionůlir od
svých vůdcův okolí parmskémv Italii. 20 tisíc
zemědělských dělníků vehnali vůdci do stávky
proti rolafkům, chtějíce je sničiti a připravit
o celou úrodu. Avšak rolníci byli na to připra
veni, pomohli si jednak stroji, vzájemnou výpo
mocí, dělniotvem od jinud přívolaným, takže
celá stávka skončila ohromným fiaskem pro
zemědělské dělnictvo. Nyní stávkojící opět hlásí
ge o práci, jest ovšem přijímáno, nle za pod
mínek daleko horších.

Rudá neúprosná exekuce. Pomalu pod
„lidamilnoo“ dlaní radých finanéníků hůř ce
bude vésti porobencům než pod vládou tureo

kých pašů. Daň musí platit radý stonpenec
obrovskou. A běda i živaostaíkovi, který by

se odvášil pře ostříším zrakem radé armádyjednati svobodomyslněji! V čerstvé paměti jest
dosud. jak štval socialistický tisk proti těm
živnostníkům, kteří se osmělili loni voliti proti
radým kundidátům. Doe 20. t. m. zase napsal
„Čech“: „Armáda 800. demokratů skládá se ze
dvou dílů: z organisov..ných soudrahů a z měč
táků přispívajících. Tito přispívající mášťáci
jsou obyčejně lidé, kteří mají se soudrahy ho
spodářské styky: hostinští, řezníci, pekaři, kra
máři, kupci atd. V poslední době bylo patrně
soc. demokratickým vedením vydáno heslo,
aby i tito lidé zabrání byli do příspěvků a
organisace. V pražských předměstích a okolních
obcích jest velká agitace, aby každý, kdo něco
soc. demokratovi prodává, také se stal poplat
níkem a fedrovatelem atrany. A tak vydíme,
že chudí kratmářia různí živnostníci, kteří jsou
rádi, že se obživí, musí odebírati denně „Právo
Lida“, musí choditi do spolkového hostince,
masí platiti do orginisace a na všecky velmi
četné sbírky. [ n.anželky těchto živnostníků
musi, chtěj nechtěj, přistupovati do šeoských
socialistických spolků. Že tito odvislí lidé i
radě voliti musí, jest samozřajíno. Tak nási
lím a pohrůžkou bospodářského boykotta a
pohrůžkou pranýře v „Práva Lida“ získají 80
rodé armádě noví vojáci a rudým fondům noví
přispívatelé.“

Zase násilí. Jakým právem nutí soc.
demokraté i děloíky mimorodé k vojenské
poslušnosti rudého štábu? Jakým právem proti
jitým dělotkům vystupují jako soudcové, ža
lobci a exekutoři zároveň? Na Kladně prohlá
sila sociální demokracie stávku stavebního děl
pictva. Stávka byla zahájena jen z části, neboť
jest dosti dělnictva, které chce pracovati. Pod
nikatelé staveb použili svóho práva a najímali
dělnictvo z okolí. To však poboařilo stávkiře.
Když se proslechlo dne 16 t. m., še ve Vele
slavíně stavební úředník pan Josef Štěpnička
a syn kladenského stavitele p. Ant. Tyšer na
jali několik zedníků, nastalo podzdvižení. Stáv
káři zalarmovali celé okolí, obsadili stanice a
shlukli se před ve.eslavinským hostincem p
Herycha, kde oba páni vyčkávali vlaku. Dav
prováděl takový terror, že p. Herych v obavě
byl nucen vykázati oba pány z hostince. Venku
pak dav se na ně vrhanl. V největším nebez
pečí použil p. Štěpnička revolveru k sebe
obraně a postřelil zedníka Václava Starečka
z Veleslavína na pravé noze. Po té oba napa
dení vyvázli.

Proti militarismu? Tém velikým proti
militaristickým frázím radých pohlavárů každý
se musí emáti, pokud u socialistů samých tvrdá
pěst bude bráti velkou úlohu. Lidé, kteří jsou
hotovi fackami odpovídati na odchylné mínění,
tváří se, jako by pracovali k tomu, abyi velké
spory politických stran a celých států rozho
dovaly se cestou mírnou, bez vojska. Zatím na
příklad ve Fraocii hlasují socialisté bez roz
paků pro vojenský rozpočet. V Anglii sám vůd
ce rodé strany Hyndman oveřejnil v radém
„Clairona“ bojovnou úvahu proti Německu.
Prý Anglie jest Německem velice ohrožena;
proto nestučí dosavadní anglick: vojsko, jest
potřebí zavésti všeobecnou brannou povinnost
Tak! Proti Německa, kde jsou soc. demokraté
ze všech ptátů nejčetnější! Tedy socialisté proti
socialistům! I jiní soudrazi a redakce „Ciai
ronu mají náhled Hydmunův a dokoace prudce
napadají vládu a liberály pro jejich anaby
o změnění náklada na vojsko. —Nent frázovité
bonření radých proti militarismu hlavně vy
počítavýmkšeftom?

Jak šatili dělnictvo. V Prostějově velké
roztrpčení dělnictva proti radým pohlavárům,
xteří vyvolali bezvýslednou stávku dělniotra
stavebního. Zaměstnavatelé odpověděli všeobeo
nou výlakou. Dělnictvo poznalo hazardoí ma
névr radých vůdců a amlavivši se, vstoupilo
bez radého prostřednictví do práce za lepších
podmínek, než jaké byly dříve, Nad tím veli
ký dopal radého vedení, jemuž dáno od děl
nictva tak křiklavé vysvědčení nesohopoosti.
Radí ve bněvo obviňovali nár. sociální
prostředníky ze zrady dělnictva, surově jim
spílali; napadení pak 18. t. m. odpověděli ve
svláštoím letáku týmě drsným tónem, ohražu
jíce se však nadto věonými protidůvody proti
předobozímu letáku radému. Vyjímáme z nár.
sociál. letáku tyto vóty: „My žádáme, aby jme
novali pisatele letáku (radého), kdo byl pod

pae a aby 80 nebáli podepsati vydaný pamet ti darebové, kteří vyvolali stávku tesařů,
aby se nemohlo postaviti ovičiště pro elet 6
kolstva a chtěli zahájití stávku zedníků 11. £t.
m., aby se nemohl dostavěti pomník vážné práce
organisací národně-sociálních: dělnické domky.
Víme předem, šese nepřihlásí a nebadou jme
povati.“ Dále vypočítává leták výmlavnými ci
frami, Je dělnictou působením strany nár. soolální
dostalo se nyní větších výhod, neš sa jaké šádali
sami rudí osmovateléstávky. Ze schůze dělnické
mioulý úterek mosili radí pohlaváři Zacharda
a Geršl utéci, jak na ně byli hladoví dělníci

rozesleni, A leták pokračaj+: „Děloietvo, je
mož jsme vymohli zlepšenía zajistili je smlou
vou na 16 měsíců, dovede posoudit, kdo jednal
jako socialista a kdo jednal bezcitně a s děl.
nictvem surově! Bylto soudruh Zacharda, sekre
tář dělnický se 240 K měsíčníhoplatu a s 10 K
denní diety po čas stávky nebo výluky, který řekl
v Nár.-sociálním domě:Áf nyní trpí dělnictvo,kdyš
nás dříve memalo. Tak mluví socialista! Jemo
se to stávkujel Čím déle to trvá, tím déle jdou
diety, ale ty ženy a ti pomocní dělníci, o je
jichž zlepšení se ani nejedoalo, ti mohli hladem
zbynout dle jeho mínóní. Zacharda je vinea, že
vůbec k výloce došlo a soudrah Garšl, že ne
chá jako odborový sekretář místní neschopného
člověka vyjednávat! Leták vydaný soc. demo
kraty není ani tiskárnou podepsán. To chara
kterisuje! Slošný člověk si odplivne nad tako
vým jednáním. Zatím se kázal svědek, který
viděl, že letáky necensarované neseny byly ze
židovské (ovšem!) tiskárny Noumannovy. Lidé.
z organisace, v která se krade, dovolují Bi vy
dati leták anouymní, na kterém ani tiskárna
není podepsána, a obviňovati bromadně celou
stranu. Voláme jim: Jmenujte, darebáci, kdo
co dostal a podepište se! My naopak veřejné
píšem a list náš za to zodpovídá: Soo. derno
krad Martin Š.áb, sekretář říškého svazu zed
níků, zpronevěřil děloické peníze v obnosu
2877 48 K, soc. demokrat F. Mysliveček, dů
věrník soc.-demokratických zedaíků, ukradl
1300 K, soadruh Čarvinka, sekretář stavabníků,
ukradl 800 K a máme jich jmeaovat více?
S udrabu Zachardo, nevíte nic o „ztracených“
známkách v počtu 1700 po 45 bal. V Brně,
která ván váš pokladoík neodvedi? Mlavte!
— Chtějí nyní terrorem proraziti, když opon
ští je dělnictvo, poznavše je, podařené „vůdce“
a potřebují hodně silný tabák, aby učioili nc
vý zmatek. Večer přepadli soclální demokraté
u Dél. domu br. Zachaře z Prahy a placený
zástupce říšského svazu, který byl pro rváčství
z Vídně vypovězeu a již vícekráte trestán, vrhl
se na dva naše bratry, které potloukl“ Pod
letákem podepsán výbor nár soc, stavebníků.
— Věra výmluvné to zprávy, jak doveden radí
Šatiti dělnictvo.

Dívčí vychovávací

ústav v Slatinanech
n

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné | měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
předaost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati Vyšší pokra
čovací kurs český 1 německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce Industriální
pro školy obecné i měšťanské. Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravují se roucha

HE bohoslužobná. .

Ústav nalézá se v rozkošné
=© lesnaté krajině. |:

V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Havelosky — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, se srsti velblondí.



Doporučujeme

v
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná-|

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenů
p praporů,příkrovů,kobercůa

ovovéhoA náčiní »ve výrobnách nejstaršíhozávoduv Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudlyv Jablonnémn. Orl.č
Tisíce usnávacích referencí a váporačaní —

Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vvprošuje.

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudo, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

Z potěšení.

VEDNÍKA

M m

vHradci Králové, Pospíšilovatřída, čín. 347.

i Kupte si= brožuru:

Vlastenectví.*
v duchu ktostenském

z póra biskupa
t A, EGGERA. «

Btraa 40. — Cena S-hal. Při hro

madaých objednávkách velká sleva.

: Objednávky vyřídí

A admizistroco „Časových Úrak“
v Hradci Králové.

| KPJ X GB)XGPX BP XČBDX

* Jan Horák, *soukenník
v Rychnověnadkoní

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
—©nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo=

zemských.

Četná usnání zvláštěz kruhůvele
Jůst. uuchovenstva svědčí o poctivé ob
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkousku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XCB2KCD)MEHIXC6 X662

x68X

SBDEOXPED

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

—umělecký zárod —

pro MalDu

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ručuje se
ku dodání okem chrá

mových od nejjednoduš
šího aš k bohalému fi
guralnímu provedení a

sice1 se čelemným
rámy, sítémi vsasením.

Voetkeré rozpočty, akirzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ka definitivní objednávce.

ORP*Nesčetnáveřejná i pisemná:pochralná'nznéní.Sj
Založeno roku 1836.

Nejlevnější « nejylrornějí

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

dě Jos. Ježek,
© Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venetva a si. patronátním úřadům k opravování

s přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma aSrůzných předmětů venku se nale
sajících za cenyfjmírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéš

bež nároku na cestovné.
Mnohopochvalnýchuznánípo rucea bronzová

státní medaile z výstavy v Pardubicích.

OP- Závod založenr. 1996.

RATJET

BAKACECETO

DAPAVAVADL

WTEEEOKCOKTLE

MALLEE

Tavavavasavaff.

LRPF)
UCKLETAKTATE]

ZLTE

EPXEBIXRO3[XI663X

stromovité a kožovité

sochy svatých a pod.
vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kas za 2,

8, 10--16 xl, 3, 4-6 zl.
"U

IC ÁIÍCÍCÁIIC ÍCÍCÍCŘE
Veledůstojnému duchovenstvu

doporučuje re uctivě

Jos. Mikulec;
odborná díloa pro veškeré práce

tskostelní a pozlacovačatví 1
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradec Král. č. 145.
(dříve Praba II. čp. 1926)

k zřízení oltářů, kazatelem, soch, atd.
Křížové cesty a Boží kroby v každém
slobu a v provedení nejdokonalejším

při nejmírnější ceně.
Spocielníčistěnízašlýchmalob.

Odborné porady. nákresy a rozpočty 86
ochotně a bezplatně ihned vyřídí.

Četná doporučení za provedené práce
k volnému nahlédnutí.OPIA

JLILICICEN|

x

ŘEÍÁCÍÁCÍCÍCHCÍCÍCCEECCCCCECEE

|
Jediný závod toho druhu mnačeském

severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
bandagiet

w Hradoi Král., vedle krajskéhosondu.

Odporučnje vlastní výrobu a
skiad veškerých druhů bandáží,
jako: kýlní pásy pro dospěléi
pro děti, břišní pásy pro dámy,

upeční pásy, suspensoria, pu
čochy a obínadla pro křečové
žíly, špěrovačky a přímidla pro
zkřivené páteře.

Správy se vyřizují rychle a
levně.

Poštou zasílá se nenápadně,
stačí udati druh s míru.

Závod založen roku 1883.

Vyznamenán slatou medailí.

První česká křest..seo. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hromově. Král, České.

Vzorky acenník sasílají so zdarma afranbo

E 80 naspětjen toekráte,sobylodiale



- Továrna na cottagová americká

HARMONIA

RudolPajkráspol
Sklady:

Budapešt, VIII.ker József.
kórát 15 a. — Praba,
Ferdinandova tř. 45. —
Videň-VIL, Mariahilíerstr.

86

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční isplátky. oku
P. T. duchovreastvu zvláštní výhody.an

Založeno r. 18560.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k ahotovení veškerých ke«
etelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

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

Vše přeoně, čisté a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
j en ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mešní nádoby jem v obnl
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílá jen posvěcené
Vzorky, . spočty, nákresy |

© hotové zbyží na ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORP“ Sta odporučenía čestných uznání po race. “B

Prosím reledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeĎ
a důvěru závodudomácímu.

Spo'kům doporušaji rychléa lovné provedeníod
sa -ků pakovýchat 7 P
on,

Ke všem příležitostem

nejlepší dárk
Ť nnbee ornévexynabíGZ

V. Šole, |Ť
slatoík a stříbrník, i

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové. |
Velký výběr

slalých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

i DOSKY ;
Služební výkaz

jako příloha k žádosti o
(dle Ord. Hatuč. 8., str. 88

dostati lze 1kus za 8bal. —50 kosůs1lK
vblskupeké kuihtiskárně

v radci Králové.

Volodůstojnému

duchovensúvu !

dinStaněk,ZE
1 doporuěiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kesteln:ch mádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, cíboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

nem nádobly at d., všev přesnémslohu církevním. Staré
předměty zpovu opravuje v původní

intenci o jem v ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukáska, rozpočty, nákresy neo cenníkyfranko.
Za velkoré a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení »d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
vs v placení. Více uznání po ruce. Žádaé presované vý

robky bercenné. Vle posílám již posvěcené.

XIOODOOOOX2O0OOOOOOX

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací, siloým cínovým plechem op+třeny, 8 iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. drorní

továrna na nábytek

KY. Skoherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarma a franko. Zástupci na všech místech
bledéní

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

"o[rspomv781Z:9061a£pu0]

"9061ZHYJPepou91817

A Vídeň1006 Zita medale.tv 1900. medaile.
Praba 1906. I. cena, Diplomčestného„saám!.

které jedině kupujte a žádejte!
„+MONOPO L“

akciová ovičkárna a voskárna v Ml. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnasem K 30.000.

Mřesíní linív
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisi

Biskopská. knihtiskárna,

xXx

O. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

sahraničaí,

Špob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
= (proti Graodhotelu) ::

zárokujevklady4%, 59, až 549,
Záruka K 656.13957.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907

Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém
i malém dodává rychle a výhodně

OOO000000000000000OJ
Prní český katolický zárod ve Vidal

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže

„ t d.
Videmň,

VII o., Kaiser
strasse o. vedle La
saritskéto chrámu

Páoě.
"Na ukáskusasílá

se vše framco.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla SyW
(protokolovaná firma)

Hlv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f
(bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Yýpraohtialk) E

doporučuje P. I. veledůstojn. duchovemstvu [E
svůj osvědčený a Často vyznamenaný i

výrobní závod |
vštch kostelních parameňtů,

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

se na požádání franko zašlou.
1.2BCEAMNEM$F"Un"MLI

MOSAIKY

OB“shklenné"jj
profgadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůsobu,kterénejenvzezře



| ©PYedýlatné ma čivrt roku 3 k so n

Číslo 36. | > na půl roku 5 k — 4

IV. sjezd katolíků

českoslovanských v Praze.
Svatý Václave, nedej sahynouti

nám ni budouofm|

Praha našla své dny sváteční. Opravda
sváteční tou evěží cáladcu, tím opravdovým
nadšením, tím jadrným citem katolíků česko
slovanských, kteří sjeli se od domného Čer
chova, by objali ge se svými krajany od Sněžky,
Řípu, Blaníku. Zde tiskne si roka kněz 8 uči
telem, tam dělník se šlechticem, sedlák s prc
fessorem, kardinál se stařenkou chýlící se
chodobou a stářím k zemi. Svorně vedle sebe
stojí Čech s Moravanem a Slovákem, mezi
pestrými slováckými hazukami černají se same
tové ozdoby bavířského kroje. Nade všemi pní
tělo Ukřižovaného, jediná myšlenka a idea
naplňuje mysle všech: Víra svatováclavská.

Dojemný opravdu obraz, kterým doká
záno. že náboženství katolické má dosti síly
organisační, by spojilo dělníka 6 roloikem a
živnostníkem, vědu s vírou, stát scírkví, jímž
dokázáno, že Čechy nejsoo nikterak pro pravé
cítění náboženské ztraceny.

Sjezdu účastnil se veliký počet lidí, který
paprosto nemožno stanovit ani přibližně. Snad
30 tisíc, snad 46 tisíc lidí, kteří rozptýleni
jsou po celé Praze, výstavě, předměstích. Sjezd
sám zahájen byl v sobotu ma Žofíně. Vkusně
ozdobená dvorana sotva může pojmoati všecbno
to množství. Jest ta náš milovaný nejdůst.
p. biskop královéhradecký Donbrava, J. E.
Lejdp. kardinál Skrbenský, nejdp. biskup budě
Jovický Hůlka, dále nejdpp. biskapové Brusák
a Friod, členové kapitaly vyšebradaké a svato
vítské, zástapcové klášterů a řádů, šlechta
v čele s neonavným pracovníkem Lr.Vojtěcnatu
Sehonbornem, president Wessely, místopředseda
Tersch, vicepresident Dorfi, dvorní rada dr.
Novák, zástupcové městaPraby cís. rada, stavitel
Novotný a obecní starší Fiala, katol. poslanci
Myslivcové, Záraba, Šabata, Cblebas, Šilingor,
Hruban atd. atd., spousta pracovníků z řad

FEUILLETON
Dostaveníčko.

Nenadálá, vzrušující zpráva letěla od úst
k ústům ve vsi Obloukově, Starý, lidumilný Kolník
dal tisíc dvě stě korun na stavbu nové školy, Ne
bylo slýcháno, že by některý obloukovský občan
tak veliký dar najednoupoložil na oltář kultury,
Učitelé byli celí nadšení, jak ten skromný pantáta
jpoklonil se bez bluku svojí velikou obětavostí
budoucímu novému stánku vzdělanosti, páni radní
projevovali radost, jak ulehčil Kolník obci těžké
nastávající břímě. Tolik peněz! Serous se věsk
zlobil, že tak veliký obnos nebyl dán raději chu
dým lidem; on prý by za svou velikou práci sám
zusloužil slušný díl. Některé kmotry s údivem ro
kovaly, co ten »starý zazobanece má peněz, je
stliže tolik může vyhoditi nejednou, jakoby dával
diškreci. Starý invalida, Aašinetář Dilka zlobil se
moc na lidskou zkaženost, Prý pro malé fakany,

ená se najednou zříditi palác; a on, člověk tolik
zasloužilý, má se dále plabočiti s kolovrátkem!
»Je to svědomíl« končil svůj nářek na převrácený
svět. Zkrátka překvapující dar přijat byl s nej
různější kritikou, tu nadšeně pochvalnou, tam zase
s odsuzující. Sám starosta ostatně nedíval se nyní
na Kolníka vlídné. Obec od něho málokdy nějaký
dárek viděla; to spíš p. staroste si započítal ně
jakou dietu. Jinak se klanéli prostí příslušníci jeho
veliké moudrosti. Ale teď? Jako by ani sterosty
v obci nebylo! Všecko mluvilo s největším zájmem
výhradně o Kolníkovi jako o nějském vzácném
kafžeti. A to právě v době blížících se obecních
voleb. «Že ten Kolník takový present věnoval
k vůli tomu, aby mne zahanbil a aby se stal sta
rostou le vyjádřila se rozčilená hlava obce k ženě,

»Báá jo, to jináč není. Já ho dobře znám,
še je to starý partyka. Věelicos se mluví, však

V Hradei Králové, dne 4. září 1908.

laiků i kněží a obrovská massa delegátů spolků,
jednot a organisací.

Hr. Vojtěch Secbónoorn přivítal jako před
seda přípravného komitétu všechny přítornné
a. zvlášť poděkoval zástupcům města Praby.
Na to zvoleno bylo předsednictvo: předsedou
poslanec dr. M. Hruban, za místopředsedy br.
Ferdinand Chotek, zemský poslanec a školní
rada dr. Matěj Kovář. Za zapisovatele zvoleni
JUC. Hronek, prof. Košnář, Kotrč a úředník
J. Svoboda. Po řečech J. J. knížete z Lobkovic,
p. Kodla, amerického Čecha, poslance Myslivce
a. j. ujal se slova J. E. kardinál Skrbenský.
Z výborné řeči jeho vyjímáme to nejnatnější:

„Náš sjezd poskytuje nám obraz Svor
nosti a sjednocenosti, kterýžto obraz jen ka
tolické shromáždění dáti může, Byť účastníci
jeho se lišili stavem, povoláním a zavnějšími
životními poměry, přece všichni jsou jednoho
smýšlení a jednoho srdce, jež se nese za moc
Dou ideou křesťanskou, vůdčí to hvězdou kaž
dého katolickébo sjezdu.

Tato veliká myšlenka sjednocuje nás
všechny pod jedním praporem k společné jedné
práci i k společnému jednomu boji.

Za tuto jedna a společnou myšlenku, za
víru v Krista, za jeho svatou církev, za aplat
nění křesťanských zásad v srdci jednotlivců,
v rodinách, ve školách, v obcíchi zemích pra
cnjeme a bojojeme, a mohu zajisté i říci,

ne, jako acies bene ordinata, jako šikdobře spořádaný my, biskupové, spojeni jsouce
vedle božského ustanovení se svými duchov
ními syny, kněžími.“

Na to J. E. líčí, kterak společně pracují
katolíci bez rozdíla stava, dělník vedle šlech

joe ku prospěchu katolické myšlenky a dová: .
„Pracujme především svorně. Nevyhledávejme

to, co by nás rosdvojovalo a rosštěpovalo, nýbrě
to, co más spojuje a slučuje. Nesapomínejme, še
nesjednoceností v řadách mašich neprospíváme spo
lečné naší dobré věci, nýbrě pracujeme do rukou
nepřátelům naším. Kdyš v katolickém táboře vsmikne
rostrška, tertius gaudens, smějícími a radujícími
86 jsou všdy nepřátelé katolické věcí.———————
víš sám, jak k těm hříšným penézůmpřišele, do
tvrzovala paní starostová, »Je to takový jemináček,
mluví, jako když máslo ukrajuje, usmívá se jako
by chtěl srdce rozdělit a zatím už přemýšlí, jak
by tou svou dobrotou omámil, Darmo povídat !«

»Lotrle odlehčil si starosta od plic, aby do
kázal, jak si váží přítele místního školství.

Než se starosta dobře rozmyslil, jakou by
měl dáti odpověď na velikou smělost Kolníkovu,
přiblížila se neděle dne 16. srpna. Někteří sousedé
v hospodě vyslovili náhled, že by se mecenáši
Kolníkovi měla schystati nějaká náležitá oslava
k jeho svátku. Takhle pěkné večerní dostaveníčko!
AC má radost, ať vidí, jak si obec takového dárce
váší. Ale teď jsk do toho!

»Ale to je lehká věcl« nabízel se ředitel
místní kepely, který měl k disposici obyčejně
nejvýš půldesáta muzikanta, tak že místo dávání
taktu pravidelně přihrával sám, »Moji hoši půjdou
večer rádi zabrat nějaké ty intrády — a zedarmo.
Však nic neprohrají. Ostatné ještě s nimi něco
přecvičím. Uvidíte, jakou nděláme slávu l«

»Teda platí«, vyskočil radostně radní Košíř.
sAle teď, víme, taky ještě bude potřebí složit ně
jské pěkné říkání, hodně dojemné, Takové si
pentáta Kolník poslechne rád. Takhle aby to šlo
pěkně do rajmul«

»Ínu, toť se ví, řeč být musť, jak pak jináče,
potvrzoval moudře Louda. »A bylo by nejlepší,
aby některé děcko samo takovou řeč předneslo,
Musí se přece potvrdit, že mají děti radost taky.«

»Ach, náš Pepík, ten by to odříkal, jako by
nic, kluk je čiperný, smělý, nadaný«, blásil se
honem Klížek.

»lou, to by bylo všecko dobré«, dokládal
Voklešték. +Ale to by bylo málo! To ještě, víme,
musí mluvit někdo z nás starších, Já mám z ta
kových věcí zkušenost,«

*Teda nejlíp p. starosta le
»No, bylo by to dobře; ale víte, že nemá

nejlepší výřečnost, Všecko musí mít na pepíru

mserty se počítají Iruně,
Obmove vycháví v pátek v poledne, | Ročník XIV.

-| Pracojme dále nezištně. Ne pro svou
vlastní sláva a odměna, nýbrž pro čest a slávu
Boží, na prospěch svaté církve, pro vítězství
věci katolické a ke spáse našeho lida.

Pracojme konečně na základó osvědče
ných zásad katolických, to jest ve svoraém
souhlasu s těmi, které Bůh za pastýře církvi
své dal, a prosti oněch proudů, které v pc
slední době způsobily církvi svaté tolik sta
rostí (nepřátelské strany politické, jimž slouží
mnozí kněží, p. red.) a Škod a jež našim pra
cím a soahám nikdy by nepřincely onoho Bo
žího požebnání, kteriž jedině podmiňuje ve
Škeren zdar a záslahu.

A této svorné, nezištoé a důkladné práci
našeho čtvrtého sjezdu katolického volám z plna
arcipastýřského srdce: Zdař Bůhl

Po řeči arcipastýře dostavili ee do dvu“
rany sjezdové" Slováci s hudbou v počtu 1140.
Nato promlavil poslanec Hrubao cbširoou řeč,
ze které vyjímáme pooze nejdůležitější úryvky:
„Není mezi námi tak rnnobý účastník minu
lých sjezdů — v předaí řadě postrádáme vlas
teneckého biskupa Brynycha. Strom roste od
kořene. A tak i naše katolické hautí, má-li
býti zdravým a úspěšným, musí bráti sílu ži
votuí od kořene a poměr náš k sv. Stolici
masí se bráti k cyrillo-methodějství. Idea
cyrillo-methodská, jak koazelné to elovo, jest
snaba, aby katolická víra v oárodě se udržela,
aby pronikla celý národ, aby tato víra a ná
rodnost česko-slovanská sloučily se v jeden
celek tek, aby víra katolická stala se a zů
stala náboženstvím národsím a národnost česká
aby byla křesťanskou, čili stručně řečeno: Idea
cyrillo-methodějská znamená kultorní spojení
s Římem a zachování slovanské svéráznosti.
Poláci opírají se o katolictví jako o hlavní
bašta v boji o svou národní avéráznost, Cisař
ství nemá a nikde mít nemůže lepší opory
uež v katolictví. Proč to vše připomínám?
Abych dokázal, že nejlepší oslavou kněžského
jubilea sv. Otce bude, když uejenom v životě
soukromém, ale i v životě veřejném svého národa
budeme se říditijeho heslem: „Omoia inetanrare in
Uhristo.“ Pak probíraje život panovníkův, praví:——————
v klobouku. A kde pak, večerl Kam s tím? A pak
— víte, má nějak na pantétu Kolníka zlost. Ani
nevím, Co si udělali«, vysvětloval Košíř.

»To bude tedy nejlíp, když jako p. radní
Košířsám... «

»Bodejť že jo, ten umí promluvite, sou
blasil Louda. »+Teď jenom kdo to všecko sesumí=
rujel To musí být pěkné, aby se místo oslavy
neprovedla ostuda.«

»Ale co, žádná obtíže, odfoukl jedním bafem
Vokleštěk velikou tu starost. »Náš Tonda taky
něco dokáže, Má přece také školy, složil pět ta=
kových krásných písniček. Zrovna jako zkušený
písmík. Ješté dnes mu řežnu a zejtra tu budete
mít řeč pro děti s rajmem i tu druhou bez
rajmu.«

Přijato. Tonda, který s bídou prošel tři gy
mnasijní třídy, přijst za autora, aniž věděl, jak
slavný a důležitý úkol mu nastává, Mluvilo se též
o potřebé lampionů, případného daru. Podrobnosti
odloženy do schůze zítřejší.

Drubý den večer předložil již Vokleštěk vy
pracované proslovy, »Stakvalente, to je to krásné!
Opravdu přímo k pláči. Kde se to jen v tom
hochubere !« horoval Košíř. Takhle kdyby na to
byla nota, aby se to dalo zazpívat, to by byl ho=
tový triumf! Věčná škoda, že pan řídící je právě
pryč! Ale co, však k tomu dovede složit notu
mladý taky — nemám pravdu ?«

»A bodejť, vždyt hrá na housle, jako by
mluvil, ten to musí dokázate, stvrzoval Vejmluva
se souhlasu skoro všech. Jen kapelník se trochu
zachmuřila neřeklani slova...

Druhý den přišel k učiteli Vokleštěk: »Tuble
to si přečtete; je to řeč pro děti k té slavnosti,
však už víte,«

Učitel četl a stále více se usmíval.

»No — není to krása? A tak bychom pre
sili, abyste nám na to složil nějskou pěknou notu.«

»To je těžká věc, pane radní! Nápěv nedovedu
poříditi bned; na to musí býti zvleštní odborník.«



„Císař aznsl naše státní právo; 8 nebyl-li slib
sploén, nezapomínejme, že císař je panovníkem
konstitučním,a hleďme si zjednat takový vliv,
který by šivotě konstitačním zaručoval teké
moc. Hlásáme monarchii — pak ale nestrpme
anarchii — pracujme k evolaci, ale nekóke
tajme s revolucí. Neopouštějme sebe v malo
myslnosti, nevmlouvejme 88 pořáde do role
ponižovaných — ale možně a sebevědomě si
počínejme, aniž bychom zase upadali do do
mýšlivosti. Nedělejme politiku ulice, politiku
slov, ale politiku práce, hlavně té drobné, na
máhavé, často nevděčné práce v lidu a pro
lid — ele poctivá muaf být. Tak nejlépe osla
víme my a oslaví celý národ významné jubi
lenm vladařovo. To věrné české erdce, které
tolikráte osvědčilo oddanost svou ke svému
panovníkovi, které v roce 1848 na Moravě a
roce 1866 zde v Praze osvědčilo se býti pev
nějším než hradby a účinnějším nad zbraně a
bespočnějším nad skalnaté brady — ono ještě
bije, bije pro svého krále, ono tlače pro víru
avou a pro hlava církve, ono jásá jim vatříc
s oddaností, láskou a věrností na věky. Obno
víme se vKristu a spojenými silami pracovatí
chceme a budeme pro Boha, vlast a krále.

Další předsedové komissí odborových pro
schůzi v pondělí dop. zvoleni: předseda p. dr.
Karel Slavík, prof. bohosloví; místopředseda
p. sem. posl. Josef Adam u vedp. převor Josei
Hamršmíd. V pondělí odpoledne: Předsada
p. dr. Jalius Nejedlý, advokát; místopředse
dové pp.: poslanec Šrámek a dr. Gastav Ma
sanec. V úterý dopoledne: předseda poslanec
p. Šabata, místopředsedové pp. Kodl a prof.
Václav Můller. V úterý odpoledne: předseda
hr. Josef Nostitz, místopředsedové pp.: posl.
Šilinger, Kotrba a Schindler. Večer v sobotu
konána byla volná zábava na Žofíně. V neděli
přes zachmuřenou líc nebeské báně sešli 8e
katolíci na Královských Vinohradech. Rázem
8.hodiny dal ee průvod na pochod. Bylo v něm
ahromážděno přes 12.000 osob. Mimo hosty
s Moravy, Slovače, Horních i Dolních Rakous
byla tam velmi početně zastoupena diecéso
královébradecká. Spolky « Hradce Králové,
Hampolce, Chotěboře, Třebechovic, Sedlce, Ro
nova, Jilemnice, Nové Paky, Horního Jelení,
Poličky, Přelouče, Úpice, Nizko Srbské, České
Třebové,Skatče, Studence, Holohlav, Pardabic,
Černilova, atd., poslaly evoje deputace. Ačkoliv
poprchávalo, průvod byl stkvělý a ačsociální
demokraté, národní socialisté £ comp. proti
něma jako demonstraci brojili — zdaříl 80
úplně. Na Král. Hradčanech sloušeny dvě mše
av.,vdóměavatovit.J.Eminencekardinál,vná
dvoří pak naše Bisk. Milost, při kteréžto mši
svaté provedla Česká Filharmonie staročeskou
mešní píseň „Hospodine, všech věcí Pane.“

Hned odpoledne v neděli však počalauž
po ovítáních, průvodě a radostných 8 ledáních
tuhá, vážná práce řešením vážných otázek od
borových, o nichž neopomeneme referovati
v příštím čísle „Obnovy.+8

—-+fAle-——te-by bylo pěkné, vyže byste toho
nedokázal ?«

»Jak jsem řekl; velmi nerad odmítám a pak
— právě na ty verše něco složit, právé k tomu
nemám mnoho talentu.«

Vokleštěk odešel rozmrzen — a rovnou ke
kapelníkovi. »Poslouchejte, sousede, pěkného to
máme učitele! Takhle fiďlovat na housličky jen
pro sebe, to jo! Ale něco udělat pro obec, k tomu
se nemá.«

»Ale dejte s ním pokoj, kde pak takový
mladíček! Může už teď něčemu vážnějšímu ro
zumět? A to jste nevěděli o mné hned? Vždyť
se ještě pamatujete, jaký triumf udělala moje
brnkavá polka »Harfy nepotřebujem.« A teď jdete
k takovému hochovi. Jsem člověk skromný, ale
nespravedlivé kopnutí přece mne jen bolí, moc
bolL.«

»Teda, já bych vás prosil ...
jsem teď v bryndě «

sl ať si na to složí notu třebas harmonikář

Vejdělek nebo flsšinetař, mně je teď všecko jedno.«
»Ale vy přece víte, že já jsem toho učitele

nenavrhoval. To Košíř, je někdy tolik neopatrný,
+. A teď aby se mi lidé za všecku starost ještě
vysmáli.

»Víte teda, strejčku, k vůli vám to udělám,
ale jen k vůli vám. Jináč bych prstem nehnul.
Máte to tady ?«

»Bodejť že mám; tuhle v kapse. Jen zda-li
se tomu ty děti ješté naučíle

»Buďte bez starosti, já to secvičím také sám,«

víte, jak

Před slavností starosta ujel do Vyhlídova.
Prý tam má nutné řízení. »Hned bych jela s tebou«,
posteskla s! jeho žena. >Takový může dávat; dětí
nemá, sušil jako největší lakote.=

; Večer 18. srpna kráčeli ke statku pantáty
Kolníku muzikanti, sousedé a sousedky a houfec

Dopis z Prahy.
Neslýchoný skandál, Osoba, které jeme.v

tomto leté často byli nacemi věnovatí s
posornost, kterou jeme byli nucení velmi ča
sto klepnouti přes prety, ba před kterou jsme
i varovali, jest dnes hrdinou due — ve ekan
dálu, jakého nepamatují annály královské Prahy.
Skandál tento provalil 6e na povrch náhle, z
čista jasna v odpornéaféře, jakých málo vy
skýtá se vůbec, leč vyskytnou-li se, potřísní
vše kolem, co jest s nimi v souvislosti a ve
styku, měrou úšasnool

Osobou, o kterou dnes jde, o které se
mluví a mluviti bude, o které sahraničný tisk

ce romepienje jest mladočeský obecní starší aposlanec JUDr. Karel Černohorský. Kdo by dnes
neznal tohoto člověka? Slyšme něco s jeho do
savadní práce o blaho obce pražské! Roka
1892 byl dr. Černohorský zvolen do obecního
zastupitelstva pražského a později i za člena
rady městské, v níž zasadal do června 1907.
Po zvolení dra Groše za starostu pražského
převzal dr. Cernoharský předsednictví ve sdru
žení mladočeských obeoních starších a od té
doby rozešla sm mladočeská strana na Staro
městské radnici na stranu Grošovu a Podlip
ného. Dr. Černohorský mimo členství v různých
komisích zaujímal fankce: rady městského,
vrchního ředitele pražského ústava ohadiaského,
místopředsednictví a pak předsednictví ve
správní radě městských podniků elektrických,
místopředsednictví Městské spořitelny pražské,
p“edsednictví správní rady I. pražského mě
Šťanského pivovara, inspektora statka Litten
grůna a mladočeského poslanec (dosud jím
jest) — — Jak zřejmo, byl dr. Černohorský
velmi často fankcemi vůbec přemožen — —

Tento mož to byl, o němž se veřejně vy
právělo, jak při zakládání prvního pražského

měšťanského pivovara skoupil oapřed chytře pozemky, na nichž pivovar mělstáti, jak je ohromně
předražené prodal pak vlastníma podniku, jak
dal kupovati potřeby pro pivorar od Němců
a židů, potřeby pro elektrické podniky v Berlíně.
JUDr. Karel Černoborský byl nyní veřejným
listem ústředního ředitele Pražské železářské
společnosti Kestranka obviněn, že domáhal se
odměny za zprostředkování dodávky rour ně
meckému a židovskému kartela|

Ano, před celým naším národem stojí
dnes tento muž obviněn, še spůtobem nepočest
ným domáhalse odměny,še sneušíldůvěryobčan
slva,še naútratyobceprašskéchtělseobohatiti.
Darebákem nazvaly nyní „Národní Liety“ člo
věka toho rázu, tedy orgán, jemuž a jehož
straně tento vydařenýadvokát jast tak blízký.
Úžasná skutečnost, če tento muž mobl zvěděti
úřední tajemství offert na dodávku rour, ú
šasná a překvapojící skutečnost, že tento člověk
mohl, oikým nezplnomoocněn, jednati za zády
správní rady společné vodárny, že mohl zaru
čovati dodávku německo-židovskému kurtela,
dostane-li se mu oděkodného, jsou 8 to poru
šiti i emysl pro veřejnou mravnost. Tak daleko
to tedy na té Staroměstské radnici dotáhli, že
může jich jménem jediný člověk bezohledně

(E
dětí. Nesemo 6 lampionů. Na kapelafkův povel
zazoěly trombóny, belikon a křídlovky slavnostní
intrádou, až slepice na hřádě se vyděsilv ze spánku
a začaly poplušně kvokat. Vyrazil taky veliký pes
ze dvora. Ale sotva třikrát přezkoušel svoje fortis
simo, dostal od čeledína takovou ránu přes
nozdry, až zavyl a odpálil zpátky. A znovu za
ječely trumpety divokou intrádu, div že na okol
ních oknech kyt neodpryskoval. A ještě potřetí
nafoukli muzikanti plíce i tváře k opakování
ukrutné slavnostní kadence, která by svojí říz
ností i medvédy z lesa vyplašila, Slepice v smrtel
ných úzkostech začaly docela poletovati po dvoře,
Pes v koutku dvora ulevoval svému rozrušení
táblým, tesklivým vytím. Helikon praskal jako
dubové fošny, křídlovka ječela jako hladová vlčice
v zimě.

>Tak, dobře, hoši«, pochvaloval kapelník,
»A teď, dětí, zazpíváte. Dobrý pozor ne taktl«
Kapelník zdvíbl obě ruce a mávl jimi dolů, až se
zdálo, že brknul o kámen; bned dvanáct vybra
ných zpěváčků začalo dvojhlasně brečet:

Dnes s citem vroucím všichni žáci mladí
ti projevují, jak tě mají rádi.
O přijmi, otče, naše vroucí vděky.
Náš sbor tě bude chválit celé věky.

z okaa vyhlížejícímu po tvéřích dvě slzy jako
hrachy. Ale již mávl kapelník oběma rukama
k zazpívání sloky druhé a děti brečely dále:

V tu chvíli každé srdce tebe slaví;
my vineme ti vavřín kolem hlavy.
Svůj hold ti kladem v štědré dlaně,
jež milujeme, otče, svrchovaně,
Plakal Kolník, ronila slzy pobnutí jeho sta

řičká manželka, utíraly si oči zástérami kmotry
dole stojící, jak ty děti dojemně zpívají. Kapelník
kynul a zpěváčkové se rozbrečeli znovu:

Háv slávy svojí nosiž dlouhá léta|
At v cestě šití růže jen ti skvétál
Buď dloubo zdráv! ti volá zástup dítek.

M
ta o slořád, který zatahuje nad

Prabos povášlivě své sítě!
"A tento Blověkodmiíl jednou na radnici

pražské podali ruku tchdej starostoví dřů.
Podlipnému,Je menáradikální,še mluvils de

Hajda „pradakého kuděstva! Nojeon to věci obromajío
Tento pražský advokát nikdy nežádal ve

řejnou soudní cestou zadostiučinění, ač veřej
ným tiskem vytčeny byly mu věci nesmírného
dosaha. Pouze jednou ohtěl zjednati si zadosti
učinění „u Fleků“ v hospodě, chtěl schladíti
si žaho na šuroalistovi — poličkem. Rospřáhi
se, rozmáchl, nežli však ji mohl uštědřiti,
dostal ji od novináře sám — — Potom bylo
v „Národních Listech“ zasláno, že tento spor
byl rytířsky vyrovnán.

Řekli jsme často, že dr. Černohorský
vládne Staroměstskou radnicí a dnes vidí česká
veřejnosttoho následky| Dnes vidí český národ,
kam to vede, kdyš na veřejná, vlivaplná místa
staví lidi ziskochtivé, toužící jen po sine
karách. To jsou úspěchy radniční mladočeské
kliky, té kliky, která již tolik zla působila,
která svými činy znamená ponížení a hanba
českého jména, která do obsoního hospodářství
pražského uvedla korrupci,příšerného to ještěra
ziskuchtivosti, která spáchala tolik zla, še ještě
v pozdních letech bade zhoubného jejího pů
sobení povážlivou měrou vzpomínáno|

Výmlavy dra. Černohorského, že nechtěl
provisi (I), že ohtěl dobra obce (I), že ohtěl
v zájmu Prahy, aby kartel slevil (I), jsou způ
soba chlapeckébo. Tak nemloví muž, tak no
měl mlaviti obecní starší, tak neměl mluviti
poslanec! Nepřinatí-li starosta dr. Groš tohoto
svého přítele, aby vzdal se všech veřejných
fankcí a šel, pak nemá smyslu pro své povin
nosti. Na radnici Staroměstské musí býti a
bude větráno|

Všechna Praha je zvědava na soudní jed
nání, k němuž dojíti masí.

Starosta pan JUDr. Karel Groš, za jehož
působení tato neslýchaná afóra se stala, musel
objasniti nejširším způsobem, jak se stalo, že
dr.Černohorský mohl domoci se akt úředních,
jak se stalo, že mohl jednati za správní radu!
Jakým způsobem vyjde na jevo, kdo prozradil
úřední tajemství, nezakročí-li dr. Groš jako
porkmistr a novydá-li svědectví veškeré naší
veřejnosti o neslýchaném porušení všeho ob
vyklého řádn? Člověk opravdu žasne, še ještě
dnes nesložil obviněnýdr. Černohorský veškery
své hodnosti, že dosud jen vykládá, ba že i
vyhrožuje!

Dr. Čerachorský vyhrožuje!
Kdyby se to dalo tak orovnati fackami,

to by tento maš neotálel, Ale facky tady ne
pomohou, aspoň celé veřejné mínění nelze
sfackovati! Tady pomohou věci zcela jiné k u
klidoční veřejnosti — nedostavíli se, promlavímel

Pak o těch věcech povíme více, i o 080
bách dru Čeroohorskéma blízkých, ježto jest
jit nejvýše na čase, aby na radnici Staroměst———-z

Kéž dlouho tobě kvete štěstí kvítekl«
Dětí doplakaly táhlou melodii jako by zpí

valy někomu nad rakví, Proto tolik ten nářek do=
jímal, Jenže ten nápěv silně zaváněl melodií, jakou
měla polka »Harfy nepotřebujeme. Tempo ovšem
změnéno a tak jako by kouzelným proutkem byl
vyčarován z čtveračivé polky zpěv slavnostní.

s[ to je krása, kdo by to do těch dětí řekl'«
velebila kmotra Kořánková. Jak (to jen ke konci
zpívaly o tom slavném hávu?e

»Háv slávy svojí nosiž dlouhá léta l« odpo
věděl Tomášek Roztočilů.

sA teď, děti, třikrát provolejte slávu«, ko
mandoval Košíř. Již otevřel ústa pantáta Kolník,
aby pohoutým hlasem poděkoval; ale hned první
tři slabiky byly přehlušeny trojím vzkřiknutím.

Zase třikrát se otevřela ústa Kolníkova, ale
nadermo, neboť zvuk jejich byl zasypán přívalem
tónů brnoucích se z dutých mosazí. Instramenty
zavyly intrády znovu.

Teprve pak rozčeřené vlny vzduchové se
uklidnily, aby mobly pokojné donášeti slova Kol
níkova, který řekl: »Moje milé dítky| Jsem po
těšen patřením na vděčné školáčkové; jsem rád,
že samy poznáváte, čím vám škola má být. Jen
pěkně dál ve škole posloucbejte a pořád tek zpí
vejte, jako jste zpívaly teď. Děkuju vány všem.«

»Trouby, křikněte: slávale domluvil Košít
a děti vřískly zas.

sA teď, sousedé, dovnitřl« Osm vážených
občanů kráčelo za Košířem do statku. Tam před
nesl radní velmi pěkné říkání a Vokleštěk s Pod
zímkem odevzdali čestné dary oslavenci: sádrové
poprsí Komenského a Palackého a pak věrší obraz
Riegrův v pěkném rámci. Položili všecko na us
měle vyšívenou pokrýváu, pod níž se tísnilo
dobrých deset peřin v bělostných porlacíche,

oPřátelé,« promluvil s bradou se třesoucí a
hlasem zajíkavým dobrák Kolník, sani nevím, jak
bých vám za vaši lásku poděkoval. Jsem jen člo
věkem prostým, do skoly jsem mnoho nechodil.



sté savládly poměryřádné. Radnice v rukou
oeechopných jest skyrnóu všeho českého, nuž

prote se přičiníme, aby zlofády byly z ní vypráskány. Půjde to sice pozvolna, leč půjde to
přece.

NE v jodtně správaýeh vydáních pro všecky JA

Obrana.
Podvodníci křičí proti „lonrdským

švindlům.“ „O.1.“a po ní „Hlasy zeSiona“ dne
27. m. m. uveřejňují výkřik „Dvacátého sto
letí“ k biskupům německým, jímž jsou vybí
zeni, aby vystoupili proti „pověrčivému proudu
z Lonrd se rozlóvajícímu.“ „Hlasy ze Siona“
mluví o „lourdských Švindlech.“ Tentýž list,
který sám vvořejnil švindléřský pamflet,Pogiův“
a který měl zlost, když dr, Kalousek proti
toma Švindlu se ozval, opovažuje se mluviti —
proti historicky zajištěným faktům jako proti
švindlům! Evangelíci rádi si popláčí, jak jsou
chudí! Proč už tedy konečně aěkterý osvícený
pastor nevydělal si tu obrovskou samu, která
jest určena pro toho, kdo dokáže, že zázraky
lourdeké jsou podvodem?

Strana, která stále mluví o vědeckém po
kroku, měla by konečně zcela historick3 a
vůbec vědecky napřed švindle dokázati a pak
teprve o Švindlech mluviti. Zarytí nepřátelé
Lourd ji* nejednou se spálili svými fanaticky
vylhanými zprávami o Lourdech; šeredně si
svojí prolhaností pošramotil charakter sám
Zola. To panstvo dobře ví; našim sokům jest
známo, že nejrafinovanější naši odpůrci vymý
šleli si přímo ďábelsky podvodné zprávy, aby
Lourdy zesměšnili, že měli vydatnou pomoc
i v zakročování liberálního úřednictva frao
couzského. A přece odešli s nepořízenou.
Zkrátka tažení proti Lourdům zahájeno švindly
nejh .ršími, Švindly jasně dokázanými. A ta——————
A právě proto, že pořád pozoruju, co všecko člo
věku málo vadělanému schází, pamatoval jsem na
malé žáčkové. Vy jste mé překvapili moc, jak
jsem se nikdy nenadál. Ukázali jste mně lásku a
to je to hlavní. Kde je láska, tam je já nevím
co — a kde je já nevím co, tam je taky to druhé,
Proto děkuju, srdečné děkuju. Teda přijměte můj
veliký díkl« Sousedé stáli bez hlesu jako na
vartě. »Opravdu ani nevím, jak se vám odměnit«,
dodával Kolník, problížeje si dary.

»To my s největší radostí a vděčnosti, to
my kdybychom mohli.. .« ozval se Vokleštěk.

»Hm, takové krásné věci,ani opravdu nevím...
to už je moc velká pozornost«,

Sousedé stáli dál. »To je všecko zasloužené,
všichni jsme to řekli«, ujišťoval Vozáb.

sA teďani nevím, tak všeckopřišlonajednou...

neda mockrát děkuju ještě jednou, A všem děUU .. .«
»Trouby, už pojďte ven«, zasykl teď ze zadu

Košíř; píchla ho výčitka, že jako vůdce měl se
hnouti první. — Sotva přišli sousedé ven, již byli
svědky komického divadla. Jednomu muži proho
řel z nenadání lampion, od něhož chytil víšek
slámy na stromě, který vzplanul jasným ohněm.
Křik, smích, klení.

A teď ještě kapela zahrála tři kousky. Pan
kapelník zavolán do vnitř a vycházeje ze statku
zvěstoval s tváří rozjasněnou hlasem silným: +Tak
teda pantáta Kolník teda dává teda hudebníkům
čtvrtině piva. Teda aťžijele

A všecko opakovalo nadšené: +»Aťžije l«
Jeden přitom myslil na pantátu, drubý na čtvrtně...

+To je přece slovo, ten mé uznání«, libovali
si buďěbníci a dlouho do noci pili na zdraví pan
tátovo, velebíce jeho šlechetnost hlasem velikým.

A všichni přátelé dobráckého pantáty byli
nadšení, jak nádherně dostaveníčko dopadlo. Mis
dému básníkovi a kapelníkovi gratulováno se
všech stran, jek znamenité povanesli umění Čes
kého venkova,

„Ovangelický“ tisk místo co -by pokáral takové
bercharakterní sákeřníky, svedá k ústům pol
nici, aby aalarmoval faoatiky proti švindlům,
jež existojí poaze v jejich bujné fantasii.

Co mají činiti právě ti, kteří tolik horují
pro ezperimentální (výzkumnou, pokasnoa)
věda? Ti právé místo svého básnění mají
napřed přinésti nepopěrné důkazy, če zázroky
loordské jsou něčím zcela přir-zeným, že jsou
uavědčenými podvodoíky nebo lidmi podvede

oýmiti, kteříovets7ypěkn nn yenemají pokrokoví badatelé a jítiami odále—vlastnéjejichhomosivésásadyjimlosa
povídají. Dobře vědí, jak by franconzská vláda
zatočila zvláště nyní 8 katolíkem, jemuž by
mohla zřetelně dokázati, že v Loordech sku
tečuě podvádí. Nejnesmyslnější domněnky mo
derní pokrokář vsazaje ma prestol vážné
vědy, ale osvědčené, zračitě dokázaná divy
lonrdeké týmž dechem prohlašuje za báje.
— Tedy jen, pánové, důsledně dle zásid
exaktní, experimentální vědy! Místo sprostých
útoků klidoě dokazujte, ale trochu šťastněji n ž
Zola, který při nedostat.n svých protikře
sťanskýchdůkazů otekl sek nejnižšímu lhaní
At budete míti kapra v síti, pak si ho teprve
kritisujtel Jest bezcbarakterním brojiti fana
ticky proti něčemu, čeho existence má se te
prve dokazovati.

Jiš zase roformuje. Herbenůvorgán
zase s vážnou aristidovskou tváří snažil se
povznésti mravní ob anskou úroveň nižších
tvorů téměř až k slanci, v jehož paprscích
ovjem vyšší tvorové, vyobovaní Masarykem,
již dávno poratěmi třepotají. „Čas“ totiž napsal
jako starostlivý a úzkostlivě poctivý Aristides
dne 29. srpna toto: „Vyslovili jsme ve vče
rejším článku přesvědčení, že pražští členové
správní rady společné vodárny byli povinni
složit své funkce, jakmile veřejně byli repre
sentantem jedné z oferuojících stran nařčení,
že mezi nimi, spolarozhoduje o dodávce člen,
který znehodnotil svou úřední faakci pohoto
vostí k úplatko. Na tomto přesvědčení trváme.“
— Po tomto morálním prohlášení realistického
Aristida, pečujícího tak povzneseně o veřejnou
mravnost jiných, maně napadá vzpomínka
z nedávné doby. Pánové z výkouného výbora
masarykovské strany obvinili dra. Herbena
z defraadace, vyčetli mo žoroalistickou poho
dinost a neobratnost. Ale dr. Herben se nijak
nechtěl vzdáti svojí faokce. Bránil se zuby
nehty, jak to již předtím sám Machar před.
pověděl. Dr. Herben podal žalobu, ale jeho 80
kové prohlašovali, že se sonda nebojí. Herben
se nehnul a k vůli tomu, aby nebyl od „Času“
odstřelen, podvolil se pak ponižujícím podmín
kám. Tenkrát šlo také aviso na spoluredaktory
Herbenovy. Coprý tito za takých okolností ačiní?
Ti v „Čase“ odpověděli, že prý jako — až jak se
všecko rozluští. Zatím prý 3 Herbenem budou
praoovati dále. Nikdo jich proto v tisku neká
ral. Naposledy se udělal kompromis, který byl
fackou hlásané „přímočáraosti“ strany, tak že sám
Machar o skončené aféře napsal Masarykovi : „Byla
to zkouška z pokrokovosti, hamanity a chceš-li,
i z Českosti strany — a strana propadla v ní
hanebně.“ Ovšem že Machar psal a píše do orgánu
této „hanebně propadnavší strany“ dále. — A teď
najednou „Čas“ jako nejcitlivější Aristides radil,
jak rychle mají i nevinní funkcionáři pouštěti
svoje legitimace po větra.

Kde vlastenecká opravdovost? Když
chudí moravští Slováci dne 29. srpna přijeli do
Prahy, co hned v první chvíli dělali? Ubírali
se k Národ. divadla za zpěvu písně „Hej Slo
vané“. Tam stanuli, jejich hudba zahrála „Kde
domov můj?“ na počest národnímu umění;
voláno: „Sláva!“ Ovšem vlastenecký zpěv ještě
sám sebou není nejvýznamnějším národním
skutkem, ale srovnejme, jaké prvé myšlenky
napadly při sjexda českých lidí mladočeský
denník „Den“. Poznamenal hned 30. srpna, že

píseň: „Aj, oo to, dívčo,“ jejíč třetí sloka zní:
„Není na světě farára . ..“ K tomu dodává:
„Píseň tato byla zajisté všem (!?) účastníkům

snáma, a bylo tudíž dost velké nebezpečí, peněvadě při jiných zahraných hymnách a písních
se zpívalo, aby někdo nespustil slovní dopro
vod...“ I nikoli, mladočeskýjízlivěe| Takové
nebezpečí by vzniklo mezi pokrokáři. Ty bys
měl věděti, že původní text byl v národní té
písni jiný a že teprve nějaké individaum mo
derního puncu podložilo text „Nikdy nebylo
farára . ..“ A tenhle text není tak znám ka
tolíkům jako spíše pokrokářským učitelům,
kteří si jej rádi zazpívají. A jak patrno, byl
tnám také veselóma kampánovií z „Daa“. Věru
zvláštní! Slováci spěchali do Prahy 8 vlaste
neckým nadšením, chtěli se povzbuditi vlaste

neckým žárem krajanů z matičky nh Ateď najednou vidí, nač právě officieloě vlaste
necký denník obrátil nejdříve svoji posornost.
Misto řádného referátu — legrace, velkopanská
póza, kopnutí horší neš v „Čase.“

Na tom není dost. „Den“ ge také hněvá,
še Praha uvítala české katolíky vyvěšením
praporů a pod. Nechť laskavě „Den“ si vzpo

mene, jak okůsslé pocty projevovány cisím,
německým židům, když se ejeli do Praby ke
sjezdu „Volné myšlenky“ Před těmi židy měl
mladočeský tisk veliký respekt. Tadíš dle tobo
dvojakého jednání zásada mladočeského vlas
tenectví jest tato: „Tropme si posměch z vlastní
krve, buďme však velice vlídoi jak k domácím
Gormanisajícím židům tak i k židům cizím. Tak
podepřeme národní solidaritu.“

Divně se odměňuje „Den“ katolickým po
slancům za to, že tito v zájmu svorného po
stupu trvají ve společném národním klobu a
že spolupracují v politice e drom. Kramářem.
Leč katolický lid ví, jakou dátř odpověď těm,
kteří po straně shánějí hlasy katolických vo
ličů, aby hnei nato se jim vysmáli. Kdykoli
socialisté spráskají mladočechy útoky scela
nespravedlivými a nejsurovějšími, činí mlado
česká žurnalistika svými pokornými omluvami
dojem robotěze stojícího před Francem. Ale
tací zbabělci mívají pravidelně největší kuráž
proti tém, kteří se jim dají. Leč karta se
obrátí.

Co tu chtějí © tázalo se „Právo lidu“
due 30. srpna při patření na veliké zástapy
účastaíků katolického sjezdu v Praze. Prý ten
sjezd právě v Praze jest velikoa tronfalostí. —
Co tam katolíci chtěli? Rozhodně nepřišli pro=
hlížet, kde všade socialističtí stávkaři vytří
skali okna a kde zkrváceli sarovými pěstmi a
noži sta a sta lidí. Také do Prahy nepřišli
k vůli tomu, aby si od rudých sarovoů znova
dali plivati na svoje poctivé tváře, Přišli, radý
denníku, do svého, přišli do města, jež bylo
zvelebováno výhradně katolickou prací dříve,
než se ukázali první socialisté, kteří začali po
škozovati pražské domy a zanesli sprostácké
obrázkové listy do pražských hostinců. Kato
loci přijeli problédnout si velechrámy od ka
tolíků postavené, šli se podívat na Karlův most,
na Nové Město od katolíka založené, na Hláv
kovu kollej katolíkem založenou, na nesčetné
nádherné obrazy a sochy od katolíků vytvořené.
Na radou kaltara rozhodně dívat se nešli; a
také tuto kultura „Práva lida“ neukradnou.
By0 by jim z těch oplzlých obrázků v rudých
tiskovinách uložených špatně. Také šli sí po
slechnout do „Národ. divadla“, na něž tolik
katolíci zaplatili, operu „Psoblavci“. Text té
opery líčí dokázanou zbožnost a zároveň obě
tavou statečnost katolických Chodů. Rozhodně
se nepřišli poklonit socialistům, kteří dovedou
plno surovostí vmetnouti katolictva do tvářea
pak „hrdinsky“ před soudem zapírají. Také do
Prahy nepřišli prozkoumat radé účty z peněz
sebraných na raněné, protože by oepochodili.
Jen ať socialisté se židy jsou v „Lidovém pa
láci“ bez starosti. Těm katoličtí hosté okna
nevytlakoa, nic jim nevezmou. Přišli se podí

ni jen do svého, jen na to, co jim od věkůnáleží.

Politický přehled.
K nastávajícímu zasedání zemských sněmů

chystá se každá strana, aby se tam aspoň čá
stečně uplatniti mohla. Na Moravě umlaven
společný postup poslanců „lidových“ a pokro=
kových se sociálními demokraty, aby takto tím
spíše mohli znovu zabouřit do většiny katol.
národní a tak na radost Němců mařit plodnou
práci sněmu.

Zadání potrabí pro pražský vodovod fran=
couzské firmě rozčeřilo hladina politického na
zírání Němců rakouských. Do boje proti Praze,
proti Čechům vůbec volána jest i vláda, jak ai
na př. přeje i předsednictvo obchodní komory
dolnorakouské, prohlašujíc, nosakročí-li vláda
proti zadání dodávky pražského potrabí firmě
francouzské, že zahájí akci, aby vláda příště
zákonným způsobem v podobných případech
ze státních zřetelů sakročovala proti zadávání
dodávek do ciziny. To už jest šílené téměř
snažení, aby vláda přinutila Čechy podporovat
úhlavní své nepřátele Němce.

Obchodní amlouva se Srbskem jest již
v Rakouska na základě zmocňovacího zákona
dnem L. září t. r. provisorně v platnost úve
dena. Ale z toho hlučné protesty proti uzáko
nění této smlouvy a to zvláště ve straně něm.
křesť. sociálů a německé agrární straně, které
nenustávají prohlašovati tato obchodní smlouvu
za velmi nebezpečnou zemědělství rakouskému.
A tyto protesty, především něm. křesť. sociálů
dotkly se nemile ministra orby dr. Ebenhocha,

klidní spor, ježto právě nyní není vhodná doba
k přeměně ministerstva.

V Bosně nastalo hnutí směřající ku pro
blášení okkupovaných zemí za samostatný stát
s panovníkem z roda rakouského. Tajný bo
sensko-hercegovský výbor obrátil se 8 touto
žádostí na súčastněné moonosti. Ostatně vzmá»
bají so také hlasy o přivtělení Bosny a Her
cegoviny k Rakousku.

Mezinárodní konference, která se koná
v tomto měsíci v Berlíně, súčastní se vedle



Maďarů i Srbo-Chorvaté, již sem vyšlou šest
Slenů. Chorvaté předloží pamětní spis, v němě
vylíčí bezpráví, jehož se dopouští Maďaři na
Chorvatska. „Rytířští“ Maď ři pustí se ta před
světem v boj s Chorvaty, aby i nadále zůstali
heskými.

Císař něm. Vilém zase promlavil. Ve
Strassburko pa hostině prohlásil, že evropský
mír není ohrožen, ten prý drží evropská kní
žata a etátníci a puk — německá armáda jak
ua souši tak na vodě. Na omezení zbrojení
není dle toho v Německu ani pomyšlení.

V Macedonii panuje částečné uklidnění,
coš se přičítá terrorismu mladotnreckého vý
bora. Revolační výbory macedonské proměnily
v organisace k vymabání svých požadavků
ce:tou zákonitou. 1 v Malé Asii, především
v přístavních městech a místech obchodních,
jakož i ve většině posádek a v blavních mě
stech vilejetů jsou Mladotarci pány situace.
Křesťané obávají se tu však, že brzy nastane
nové řádění mohamedánských fanatiků.

V Persii dosud není pořádek. Zatýkání a
vraždy dějí se na rozkav nového ministra války
i za bílého dne. Šach jest úplně v jeho rakou,
vlastně vše činí 8e s vědomím šacha.
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Zprávy místní a z kraje.

Schůze městské dne 31. srpna
t. r. Panu Rod. Helvichovi, obchodníku v Hradci
Králové, vzdají se díky za obnos K 100, věnovaný
k uctění památky jeho p. otce ve prospěch měst
ských chudých. — Vzato bylo na vědomí, že bylo
p. Ed. Beránkovi, c. k. prolessoru v. v., uděleno
povolení ku zřízení udírny v domě čp. 280 a že
p. Jindřichu Kubiasovi, továrníku ve Vamberku,
udělena byla koncesse ku provozování živnosti
hostinské v domě čp. 79. — Dáno bylo svolení
tělocvičné jednotě „Sokol“ ku přístavbě avou zá
chodů a šatny na jejím letním cvičišti. — Panu
Václ. Nedvídkovi dáno bylo povolení ku změně
půdorysu novostavby jeho na staveništi v bloku
VII. č. 5. — Panu Jindř. Kubiasovi, hostinskému,
povolí se sa obvyklý poplatek otevření místnosti
hostinské přes policejní hodinu. — Panu J. Vej
běrovi zaveden bude na jeho náklad vodovod do
jeho domku čp. 226 v Poap. tř. — Oběžník okr.
výboru stran nového způsobu kvitování subvencí,
povolených « hasičského fondu pro věcné potřeby,
postoupí se požárnímu odboru. — Zpráva o vy

paknní ohně dne 19. t. m. ve sklepě doma čp.pp. Frant. a Josefa Česákových vzata byla na
vědomí. — Žádost p. Fr. Kadeřávka za povolení
živnosti povoznické se stanoviskem proti hostinci
u Zeleného stromu, postoupí se živmost. odboru.
— Vzat byl na vědomí telegrafický projev díků,
seslaný z plenární schůze české lesnické jednoty

přednedou jejím p Karlem hr. Buguoyem za 8voení, dané jí ku prohlídce městských lesů. —
Proti výnosu c. k. zem. fin. řediteletví v Praze,

jm samítouta byla žádost za trvalé osvobozeníovy městského divadla Klicperova od daně do
tmovní, podá se stížnost. — Zpráva p. svěrolé
kafe, dle níž bylo v erpnu t. r. roku prodáno
mléka dobrého 2887 1, sbíraného 472 | a smetany
900 | průměrně denně, vzata byla na vědomí. —
Uloží se mlékařům, u nichž sávady byly zjištěny,
aby je odstranili. — Přípis „Olivy“, spolku a
solventů obch. akademie, že byl jím apsén podíl
sČeského domu“ ve Vídni za 100 K, byl vzat
8 diky na vědomí, — Usneseno bylo, že mají 60

dovážeti z venkova do města pouze: čtvrtě, břbety,
kýty masa hověsího, vepři v půlácb, kýty, žebírka
a boky, telata celá, nestažená, aeb zadky v kůži
s blsvon, skopi a kozy pouze celé, neb v půlách.

Pouť do Dřízy u Třebochovie po
Fádá katol. spolek Anežka dne 6. sáří. Vyjde Be

ráno ze Slez. Předměstípřed půl 8. bod. Zcesta večer z Týniště nebo z Bolehoště. Výloby
cestovní bodou činiti asi 70 hal. Proceasí zúčastní
8e vsdp. gen. vikář dr. Alois Frýdek a vidp. dr.
Frant. Reyl. Za nepříznivého počasí se nepojede.

Pouť ke kapličce na Rošborku po
řádá se 8. září. Ráno o 9 hod. bude kászati a
sloužiti mši sv. vldp. Alois Jemelka T. J. Odpo
ledne o 3. bod. vyjde processí z chrámu Panny
Marie na Rožberk, kdež bude kázaní.

Upozornění s městského úřadu po
plsmého. Aby obecenstvo zdejšího města bylo
ušetřeno pokut, naznačených v min. nařízení ze
dne 2. dubna 1958 ř. z. č. 51, opětně upozorňu
jeme na ustanovení vyhlášky purkmistrovského
úřadu z měsíce prosiuce m. r., že sejmóna každý
majitel domu neb jeho zástapce, každý oájemník
a stravovatel povinní jsou ohlaňovati u městského
úřadu popisného nej óle ve třech dnech přístěho
vání a odstěhování nájemců bytů, proměnu jich
v podnájemce, nobo naopak, přijmutí a odchod
noclebářů s udáním jmen jich manželek a dítek
8 nimi bydlících.

Na e. k. vyšší reálce v Hradel Král.
zapisování budou žáci do I. třídy dne 16. a 17.
září vědy od 8—9'/, bed. dopoledne. Zápis žáků
ze škol měšťanských do třídy II.—IV. toliko dne
14. září cd 8—10 hod. dopol. Přijímací zkoušky
bned po zápise. Bližší správy podá ředitelství.

nových kasárnách německý -vojín z 42. pl. Josef
Fidler z Ústí n. Lab. Příčinou zoufalého skutka
byla okolnost, že měl pe přísouzeném trestu 6 mě
síců nasluhovati. Stav raněnéhojest velice povážlivý.

Promí slovanský kurs těsnopisný
dle původní soustavy Jos. Důricha, pořádaný spol
kem českých stenografů v Hradci Králové, těší se
za obezřetného vedení p. ač. Karla Bláby z Praby
neočekávanému účastenství, takže uspořádány kursy
dva. Donní, jejž navětěvoje 10 hostů a večarní,
do kterého dochází 32 účastníků, mezi nimi 9
dam. Zájem pro novou, původní soustavu je věru
potěšitelný, úspěch uepokojující, takže brzkému
jejímu uplatnění oproti dosavadní německé soustavě
Gabelsbergerově kiidně hledíme vstříc. Jest pouze
na vědeckém sboru, aby brzkým rozbodoutím svým
její zavedení do škol omožnil, a nepochybajeme,
že se osvědčí.

Úmrtí. Dne 1. září zemřela na Hrubé
Skále pí Marie Troničková, vaova po řediteli
městských úřadů a měšťanu královéhradeckém.
Tělesné pozůstatky převezeny dne 2. září do Hradce
Král., a odtud pohřbeny3. t. m. na Pouchově.—
Dne 2. t. m. zemřel p. Václav Oehm, učitel z Li
půvce na Moravě, bratr cvičného učitele c. k. pae
dagogia v Hradci Král. Pohřeb dnes v Lipůvce.
— Ve Smiřicích skonal 2. t. m. Jan Jar. Juliš,
posluchač III. ročníku obchod. akademie králové
hradecké, Pobřeb koná se dnes o 3. hod. odpol.
£ domu ematku na hřbitov smiřický.

Nové skvostné exposice fotografií
schystala firma J. F. Langhans. V pravdě umě
lecké ty výtvory potvrzují zaovu skvělé, že atelier
Laoghana jest v ch bez konkorence. Vše
provedeno 8 nejcitlivějším vkusem.

Z přírody. Poslední vydatné deště zna
menitě trávu osvěžily. Otavy již se sekají, leč pro
nastavší přeháňky a chladno těžko ae svezou do
stodol. Vlašťovky, které jinde již odletěly k jihu,
kolem Hradce krouží ještě.

Pemaionát císaře Františka Josefa
L. v Hradci Králové má zs účel mravnía
náboženskou výchova dívek. — V pensionátě jest

pokronncí Škola pro dívky škole odrostlé, kursvzdělání pěstounek, hudební škola, kurs ku
vzdělání industriálek a kars kuchařský. — V po
kvačovací škole, v níž povinným předmětem jest
jazyk německý, hlavní klade se váha na nejdůle
žitější práce račaí: šití a stříhání prádla, bílé i
pestré vyšívání ve všech drozích. Mimoto mohou
Se šákyné naně.ti i jiným moderním pracím umě
leckým na př.: malbě na hedvábí, sukně, dřevě,
skle, vypalování a modelování ve dřevě a j. —

Měsíční výkaz Záložního úvěrního
ústava v Hradel Králové. Stav vkladů:
(ne knížky, pokladniční poukázky a běžný účet)
v srpnu 1908 K 18,244.947-42. Splaceno na IV.
emissi akcií našeho ústavu K 1,684.508-15. Eskont
směnek: Verpnu r. 1908 eskontováno kusů 2.028
v obnosu K4,148.123-71. Skladiště: Varpnu 1908
ulošeno sboší v ceně K 950000-—. Vklady na
vkladní knížky s pokl. poukásky zárokují se 49,
ode dne vložení do dne vybrání. Vklady vázané
výpovědí přijímají se na úrok vyšší než 4*/, Dů
obodkovou daň platí banka ze svého. Slošní listy
pošt. spořitelny sdarma.

Mpořítelna Kralohradocká. V měsíci
erpnu 1908 bylo vloženo K 149.207:98 K, vy
bráso K 196.820 95b. Stav vkladů koncem srpna
K 12,674.848'66. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 50.268-69, splaceno K 22.584-44. Na hypoté
kách koncem erpna K 9,585,812.10, Zásoba cez

ch papírů K 32,834.000'—. Uložené přebytky
1,558.641:10. - :

Záložna v Hradel Králové. Výkazsa
měsíc arpen 1908. Vklady: Vloženo K 99.461-74,
vybráno K 127.25659, zůstatek K 1,463 774.08.
Záraka: Závodní podíly K 69.96458, fond ro
serení K 103.207-30, fond pensijní K 29 87979,
food prokursové rozdíly K.14 81408, vlástní re

ality K 159 7236-50, cenné papíry a přebytky K
295 431:34, půjčky směnečaé K 402.9391:68, půjčky
hypoteční K 923.925-39, úhrnem K 1,999.390 66.

+ Jam Bičiště. V neděli dne 23. srpna
zemřel v Jičíně velezasloužilý knóz vdp. Jan Bi
čiště, čestný konsistorní rada, os. děkan, b, notář,
býv. farář v Popovicích, maj. zlatého zásl. kříže
s korunou a čestné medaile za věrné služby, čest.
občan Lásní Bělohradu, obce Popovic atd. Narodil
se v Hořicích v roce 1823, studoval gymoasium
v Broumově, filosofii v Litomyšli, bohosloví +
Hradci Král., kdež byl v roce 1847 na kněze vy
svěcen. Působil 19 let jako keplan v Lázních
Bělobradě a 31 let jako farář v Popovicích. Po
BOleté úspěšné veřejné činnosti vatoupil na odpo
činek a odstěboval se do Jičína, kdož p» 12 roků
žil, ochotně vždy vypomáhaje zvláště při udílení
pvátosti pokání věřícím i kněžím vikariátu jičla
skóho a kopidi'enského. Jak milorán byl horlivý
a vlídoý tento kněz, svědčil stkvělý jeho pohřeb,
jehož zůčastnilo se 68 kněží s vldp. vikářem Se
bnalem, Tichým a Procházkou v čele, zástapcové
úřadů, ústavů, škol, města Jičíns, Bělobrada, Ho
řic, Popovic a všech přifařených obcí, v uichž
působil, s velikým počtem věřícího lidu. O šle
chetnasti a dobrém jeho srdcí svědčí též, že ze
skrovného jmění, jež po rodičích zdědil, odkáz+l
1200 K měst. sirotčinci v Hořicích, 200 K sirot
činci jičínakému, 100 K chudým v Jičíně a 100 K
chudým v Popovicích. Zasypán jest sice jeho hrob,
ale vzpomíoka na něj žiti bude dál v srdcích těch,
kteříž jej ctili a milovali. Ave, anima pia.

Z Dobřemle. (Svěcení školy). Dočkali
jsme se po pětiletém jednání konečně nové účelné
školní budovy. Ti, kteří po prvním jednání nej
většími byli nepřáteli novostavby a pouze k staré
budově novou jednu třída chtěli přistavět, stali
86 najednou největšími přáteli stavby a nemohouce
jinak svůj odpor odůvodnit, oamítají, že byli pouze
proto proti, že je „někdo“ ktomu nutil. Věc, které
všem prozíravým působila vážné obavy, totiž od
školení Prav, ae velkostatku nepodařilo. Samo
statní, neodvislí Pravští obyvatelé budou ipro ba
doucnost vysílat své zástapce do místní školní
rady, která by se jinak mohla dostati v úplný vliv
německého velkostatku. Slavnost svěcení přes po
časí nevalně příznivé vykonána důstojně a zůstane
všem účastníkům v milé paměti. Škola na návrh p.
faráře nazvána jubilejní a svěcení její spojeno 8
oslavou 60letóbo panování Jeho Veličenstva. Velko
statkář p. Weiorich věnoval do vchodu školy čer
venou mramorovou desku e pěkným bronzovým
odlitkem císaře a krále. Jako nezaručenou pověst
zaznamenáváme, že prý 80 zamýšlelo opatřiti tuto
desku věnováním německo-českým, pokas to do
stat „němčinku“ do naší školy, ale nestalo se to.
Svou přítomností nás poctili p. místodršitel. rada
Steiofeld, p. c. k. okr. škol. inspektor Krčmář, p.
okr. starosta Bednář a množství obecenstva z
blíska i z dáli. Sbory hasičské v Dobřenic a
Prav utvořili před školou dvojí špalír, v němž
postavili p. t. duchovenstvo, pp. hosté, zpěvácký
sbor a školní mládež. Svěcení, slavnostní řeč ko
nal místní p. farář Novák. Poukázal na čtverý úkol,
kterým škola má vésti děti k povinnostem k Bohu,
bližním, vlasti a sobě, a pro ten vznešený úkol ža
zaslubuje po chrámu prvé místo v obci. Dovodil,
že péče o pravé vzdělání mládeže líbí se Boha
právě tak jako úcta a láska k mocnáři aže proto
nebe neodepře nám svého požehnání. Dojemné bylo,
když dva chlapci a dvě dívky nesli kříže pro
školol třídy určené. Pan c. k. okr. skol. inspektor
promlavil o výzoamu vzdělání, kterého se na obec
né škole širokým vrstvám dostává, a povsbudil
rodiče, aby podporovali učitelstvo v jeho úloze.
Pan předseda místní Školní rady Holub odevzdal
po krátkém pěkném proslova klíče od budov
p. řídícímu, který aa sebe i sbor učitelský slíbil
vésti mládež k Bohu a nelíčené zbožnosti a k
věrnéma plnění ostatních povinností. Slavnost
ukončena sl. měl uv., slouženou dp. katechetou
Habertem, po níž zapěno Te Deum a císařská
hymna. Zpěváci domácí, sesílení mnohými pp. uči
teli, se vyznamenali. V bostinci p. Noskově připravil
p. velkostatkář upravnou hostinu pro pp. hosty,
p. t. duchovenstvo a učitelstvo a místní školní
radu, při níž vřelými přípitky pamatovánona J.
Veličenstvo. Poslám i uctivý telegrafický projev
oddanosti mládeže, hostitele, hostí. Kéž Boží po
žehnání spočine na nové Škole!

Z Týniště m. ©. Po velkolepém ujezdě
našem, na němě shromášdily se tisíce horlivých
katolíků,bylaunásv nedělidne 16.m.m.pořá
dána matiční slavnost zs účastenství všech mist
ních spolků. Slavnost tato vydařila ae nad očeká
vání. Krásný byl průvod, beroucí se směrem od
boraího mlýna přes náměstí do městského parku,
sa kterým jel okrášlený vůz,na němí postava
dívky představovala matku ji, Z hloubí ardce
přáli jsmesdar této národníslavnosti, které jsme
Se jeko spolek korporativně sáúčastaili. Kteří s



»pemobii sáčastnít průvodu, dostavili se odpoledne
na místoslavnosti. Jako Čechové pokládali jeme

"to sa svoji povinnost. Ale jsk drahou nám
„Je naše národnost a naje vlastenectví, tak drahou

nám je naše církov a naše náboženství. Slyšeli

be tam hlahol písné: „Jaayka dar svěřil námdh .. .* Když katolický lid český vsdává slev
nostním spůsobem úcta tomuto Bohu v den Vskří
šení anebo v den Bošího téla, tu některý s pánů

- vlastenců, klerý běhal s fangličkou v ruce o smí
něné národní olevnosti, anebo moč v čele
města stojící řekne, Ze uctívání Boba slavnostoim
spůsobem je holé faogiičkářetví. Azatím o národní
slavnosti, jsa přistrojen v národní vlastenecký háv,
pobíhá, aby slavnost tato byla 00 nejlepší Pánové,
tak jako je povinností Čecha dát někdy zovnějším
způsobem na jevo Bvé národní a vlastenecké pře
svědčení, tak také povioností katolíka jest, proje
viti zevnějším spůsobem své náboženské přesvěd

č A to my jako katolíci a Čechové činíme.„Ž:je, žije duch slovanský“, a já připojuji: „Žije
také dach křesťinsko-páboženský, žije a žit bud“
pa věky a marné vaše proti nám jsou vzteky“

Z Lodína a Nechamie. Dne 30. srpna
o 2. hod. odpol. konána byla u nás slavnost své
cení nové školy. Počasí bylo arci velmi zachmuřené,
ale účastenství i přes to bylo velkolepé. Pan sta
rosta obce přivítal hosty dobře promyšleným pro
slovem, načeš pt. duchovenstvo z Petrovic započalo
av. obřady. Po avěcení školy řečnil nejprve pan

-Hdící s Milovic „o významu školství“ a pak pan
poslanec Janák z Bříšťan. Oba řečníci mlavili
věcně a sejména. řeč pana řídícího došla všeobec
néko uznání. Nejlepší požitky duchovní pokasil
však samozvaný řečník, jakýsi pan Horáček, jenž
ze sebe velice těško vykoktával, co ve všelijakých
literárních prskavkách slabikoval o volné škole a
volných učitelích. Človíček ten vyčinil i občanstva
lodínskému, jako by málo pro Školu učinilo, ačse

-školou na dloubá léta bodné sakrvácelo. S velikon
nelibostí rozcházeli se posluobači, dobře vědouce,
že pan Horáček ve finančním ohledu měl se při
stavbě školy nejlépe. Měl by býti tudíž zdejším
rolníkům vděčný. Nebýti jeho samozvané „reformní
řeči“, měli by všichni účastníci svěcení upomínku
nejkrásnější.

Z rychnovského vikariátu. Láskobra
trská a ne farisejské, sůstaň vždycky 8 nácil
Tot zlatá zásada, kterou se všdy řídil a dosud
řídí klerns sdejšího vikariátu. A tuto lásku opět
dokumentovala přítomnost 18 kněží, kteří dne 26.
srpna zavítali do Dobrého u Dobrušky, aby byli
přítomni dekorování vdp. Joa. Číška, bisk. vik.
sekretáře, bisk. notáře a sasl děkana, čestnou me
dailí. V zastoupení vikariátu opočenského dostavil
se zpovédník páně jubilantův vdp. P R. Kandák,
kverdián kapucínského kláštera v Opočně; vika
riát poděbradský zastupoval intimní přítel vidp.
děkana vdp. P. Jelínek v Sadské. Dojemný to byl

růvod, ve kterém kráčel se slzami v očích vdp.
jubilant, obklopen svými spolbratřími. V chrámu
Páně úchvatnými slovy líčil vdp. farář a spisova
tel Jos. Pobl z Liberka život kněze, vspomenuv
téš sáslub oslavenoových, jichě gi získal o církev
a vlast. Po kázaní, jež zanechalo bluboký dojem
v posluchačích, byla odevzdána záslužné medaile
vdp. jubilantovi. Šezaroseným okem děkoval vdp.
d Bohu, jakoš i všem, kteří přišli, aby brali
podílu oa radosti jeho. Poté celebroval vdp. děkan
slavnou mši sv. Chrám Páně byl věřícími přeplněn,
ač slavnost odbývala se všedního dne. — Vdp. P.
Frant. Jiří Košťál, farář a spisovatel vo Skohrově
n. Bělou, dlouholetý jednatel hasičského spolku,
byl jmenován v těchto dnech čestným členem téhož
spolku. Krásný diplom byl mu čtyřčlenou deputací
odevzdán minulou neděli.

Dotaz z Noveoměstska, kde Je pravda.
V časopisech katolíkům nepřátelských jiš něko
likráte a zvláště v době předvolební vyskytla se
drzá pomlava, že prý „klerikalismus“ nejlépe za
pouští kořeny tam, kde panuje alkoholismns. Že
bývá často naopak, poučí nás následující: V Na
bořanech na Novoměsteku, v obci, která září jako
jssná hvězda „osvěty a pokroku“ celému okresu,
kde bys ty klerikály v 63 číslech na prstech spo
čítal, měla býti opravena kaple. Stavitel, jemuž
práce tato zadána, jednal v obci několik dělníků
a baď z opatrnosti, nebo z úcty k místu posvát
nému několik takových, kteří buď jen málo anebo
vůbec nepijí kořalka. A nenašel se ani jedem
jeděmý!!! Bocialisté-dělníci, kteří příležitostnětak
páédným způsobem zkoušeli pokrokovou kultura
na oknech bytu kat. národního důvěrníka, ti 56
přece výrobků židovských tak lehko bned nezřek

pou Čin větší sklenka, tím lépe; ať žije soc. dem.tura
důslodnost na Opočensku.

Mlátit neurvale do „klerikalisma“, své doery dát
vychovat do kláštera Uršulinek, kydat hanu na
stranu katolického lidu, rozšiřovat agrární a proti
katolické tiskoviny, které hásejí bahnem po upří
manýchkatolících a hlavně ovšem po knězi, a ty
shanobené, pošpiněné duchovní (s prosím žádné
"Vacky) si pak pozvat zrovna tři ne pohřeb ve své
rodině, toť po agrárnicku řečenodůsledně jednáno|
— Katoliky + obci znásilnit,při volbáchje posta
vit mimo veškerý platný zákon, každému
vému katolíku při příležitosti neotně vy a
mato požádat obec opodpora při agrární slavností,

sa peníse teké těch nemáriděných katolíků
zmíněné alava.sti se blýskat, tot po jeku
také: důsledně jednáno. To už neplatí: Nic jim
nevěřte, nic -jim nedávejte, nic a nimi nemějte —
také od nich nic nechtějte!!|

ní rozamy meslavnosti v Fe
hoří. Dne28. erpna pořádaly v Pohoří organi
sace strany agrární z Opočenska slavnost na pá
mátku G60letého zrušení roboty a tábor lidu. O
slavnosti samé se rogepisovati nomíníme, ač ji
pořádala strava ném nepřátelská, která v tupení
a hanobení našeho katol. kraj. sjezdu v Dobrušce
statné závodila 8 ostatními „pokrokovými“ stra
nami. Poukážeme jen na některé ty fráze a ne
pravdy, pronešené ústy agrárních tečníků na smí
něné slavnosti! Celkem se pání dosti mírnili, víme
asi proč, přece však si nenechali ujíti příležitosti,
aby tém nenáviděným katolíkům neuštědřili ně
kolik skrytých kopanců; zato vysekli několik po
klon soc. demokratům. Jelikož slavnostní průvod
uspořádán z Opočna, poděkoval jménem pkollegů
a organisací p. „kollega-poslenec“ Holanec městu
Opocnu za ochotu, 8 kterou toto vyšloagrárolkům
vstříc. — Ač vydala straua agrární heslo: „Pryč
od měst, nevěřte měšťákům“, Opočno se zachovalo
taktně, o mnobo slušněji, neš dobrušští pokrokáři
ke katolíkům. — Pan posl. Chaloupka ve své
slavnostní řeči se zmínil mimo jiné též o tom, že
strana agrární byla prý od stranykatol -národní
(tedy už nejsme klerikálové ?) vyhlášena za stranu
nevěrecson, Což prý pravda není, oni prý jdou
střední cestou! (Snad assistováním aprosťtáckým
schůzím volných myslitelů.) Tatáž strana katol.
národní prý se poctivě o požadavek lidový, by
rolník, živnostník i dělník účastni 8e stali starob
ního a iovalidaíbo pojištění, starat nebude, ona
to prý přeje jen dělnictva, jelikož prý má ve
svých řadách značný počet dělnictva průmyslo
vého. Jediná prý Strana agrární poctivě o tyto
lidové požadavky se zejímá. — Takové fráze 86
bázejí veřejuě mezi lid! — Tedy dude strana ka
tolická, která soustřeďuje všecky stavy a povoláuí,
pracovati pro stav jeden na úkor stavu druhého?
Toma ani zajisté pan posl. Chaloupka nevěří! Na
opak, kde nechali agrárníci živnostnictvo, když
sdělávali svůj program? A právě před minulými
říšskými volbami, provedenými dle vš-obecného
hlasovacího práva, nešlo mnohéma teď tolik de
mokratickému agrárnímu aristokratu na rozum, že
může míti ten dělník anebo čeledín tolik politic
kého práva a takovou cenu jako jeho „pán.“ Zdaš
nesakusíli katoličií poslance od socialistů plno
útoků právě proto, Še se vyslovilé s dr. Luegrem
4 pro pojištění malorolnicíta a Šivnostnicíva?
Ovšem páni zemaní sami pojištění nebudou a proto
neuznali ani sa potřebné, kdyš se jednalo o star.
u invalidní pojištění toho lidu, aby sc do
stavili do říšské oněmovny. Scháselo jich v omé
schůsí s 29 jem 23. Možná, že zatím Banovali
zemské finance. Na koho tu dle „Cepu“ patří
vzít hůl? Hlasovat pro bauebnou Wahrmuadovu
brožurku, vyslovit 8e pro volnou Školu, sekat po
klony židovské Volné myšlence, rozšiřovat „Eu
vlíčka“| To má býti ta „Střední cesta“ v ohledu
náboženském, kterou pan posl. Chaloupka mínil?
Pěkně dikujeme. Na takové „střední cestě“ žádný
poctivý katolík dlouho s našimi agrárníky novy
drží. Dle slov p. poslance Holance bylo prý na
tuto slavnost sezváno celé okolí. Dostavili se pří
slušníci i jiných stran, poněvadě prý vidí, te je
strana agrární stranou poctivou! Tak tak! To asi
obzvláště ti křest. sociálové, kterých bylo na elav
nosti dobrá třetina, ale jen ze zvědavosti, přišli
si okouknout tu agrární pověstnou poctivost, do
kumentovanou c. k. místodržitelstvím a potvrzenou
zemským výborem král. Českého, dle jehož zprávy
je p. poslanec Holanec na našem vol. okrese svolen
ohromnou s zdrcující — menšinou! Dále se vy
slovil p. Kotland, že proti opravě zemského
vol. řádu budou prý velkostatkáři. Byla prý „vy
dupána“ (doslovně) strana agrární; když zmohut
něja, byly do ní vrženy pomy a kole, přišli fa
lešní proroci, národ byl rozeštván, vzplanul bratro
vražedný boj jako u Lipan a na Bílé Hoře. —
Že agrárol strana dvakráte o opravu zemsk. vol.
řádu nestojí, je známo; to by byla její pohroma;
teď se má kde schovat — odnesou to velkostat
káři. — Zvláštní, „bratrovražedný boj.“ Od které
pak doby nás považují páni agrárníci za své
bratry? Až posud jeme u mich nebyli ani lidmil

Přišli falešní proroci“, ba jsou v národě už
dávno! A nejvíce jich asi Dude mít ve svém
středu strana agrární. Jsou to titíž, kteří,kdyžto
prospívalo kapse, byli mladočechy; při říšských
volbách jich mnoho volilo soc. demokraticky a teď
dělají agrárníky. Jsou všude, kde z toho něco
kouká. Ód takových karakterů chraň nás Pán Bůh.
Sluší dodati, še mnoho souhlasu a potlesku páni
řečníci na onom táboru neaklidili. Zavládá-li ta
kové „nadšení“ pro věc národa i v těch kruzích
agrárních tam „nahoře“, pak to skvělé zrovna
není. Překvapilo všeobecně, že žádný z pánů řeč
níků přímo činnost a politiku jeho Excellence p.
Práška nepochválil, a že ačkoliv se mnoho mlu
vilo o shoubném vlivu velkokapitálu, přece žádný
s ů otevřeně neřekl, vkterých rukou ten
velkokapitál vlastně věsí!

Ze Staré Paky. S obavou Jsme
u nás na mládež, neaí-linám nadobro od
olzena a nepostaví-li se snad jednou proti nám.

At ta mládež sama vytrhla nás s naší nejistoty
a obavy, rorhodně o založení organišace katolické
mládeže žádajíc. S radostí bylo jí vyhověno na
avhůri dne 28. arpná v Roškopově u p. Votočky
pořádané, kde se jinochů u dívek po úchvatné
řeči vp. Vítězslava: Kadrnovského, kaplana z Lom
nice n. Pop., přihlásilo hned na poprve 83. Rád
cem mládeže svolen p. V. Čistecký ze Staré Paky,
na kteréhož všecky dopisy orgapisované mládeže
se týkající adresovati dlužno. Následující neděli
t.j. 30. arpna zase byla nchůze v Roškopově u
p. Bušáka, kde se opětné 12 osob do organisace
přihlásilo. Schůzka zase ujednána na slavnost
„Andělů strážných“. Přiblášení jsou povinní zá
vazoě odebírati měsíčník „Sv. Vojtěch“ pokad ho
totiž jejich rodiče jiš neodebírají; dále soukro
mým časopisem jivochů bude „Český jinoch“ a
a dívek „Anděl strátný.“ Spolkové časopisy budou
Obnova, Štít, Meč. Na slavnost sv. Václava při
stoupí organisovaná mládež společně K 8v. spo
vědi a av. přijímání a na odpoledne připravuje se
větší schůze 8 bohatým programem, kríf se přá
telé mládeže uctivě zvou.

Krajinský spolek „Jizoran“ v Lom
mlel mad Pop. pořádá v neděli dne 6. září1908
v městském divadle akademii s bohatým progra
mem. Začátek o půl 8 hodině večer. Ceny diva
delní. Předprodej lístků laskavě obstará p. E. Kosař,
majitel knihtiskárny. — Dne 14. sáří 1908 v ho
stinci u Podlipných bumoristický a taneční večírek.

Začátek v 8 hodin. Vstupné 60 hal. Restauračnízařízení.
Katol. národní jednotě v Novém

Bydževě ma spolkový prapor pělspělí:
ctih. školské sestry de N. D. 10 K,pí A. Saxová,
5 K, p. Eberle 4 K, při spolkové schůzi sbírkou
2 K 80 hal., p. Kodydex Z K, vdp. Stan. Schůn
berg, farář ve Studenci 2 K, p. Umdaš 2 K, p.
Zvoníček 2 K, nejmenovaná pí s Chlumce 2 K;
po1K: pí Holmasová, pí Foneková, sl. Jenčková,
pí Všetečková, p! A.brechtová, pí Landfeldová, pí
Ziková, pí Hasová a pí Holečková. Za laskavé
milodary vzdává výbor uctivé díky.

Bybářský klab v Kelímě uspořádáve
dnech 23 —25. října 1908 první rybářskou výstavu
na českém venkově ve spojení s dvoudenním ry
bářským kursem a sjezdem rybářekým. Výstava
i kurs konají se péčí el. rady zemědělské pod
protektorátem al. městské rady v Kolíně. Výstava
má ten účel, aby chovatelé ryb vystavili zde způ
sobilý materiál chovoý a trhový, také ryby matečné,

plůdek i rybu vážnou tak, aby khen mohla býtibursou jednak pro nabídku avybídku násadi ma
tek, jednak pro ukásky dobrých vzorů pro hos
podáře i trh nabízených. Výstava má současně
okázati pokrok chovu ryb ve středních a východ
ních Čechách. Klnb uspořádá při této příležitosti
rybářský sjezd s přednáškou o potřebě zemského
zákona rybářského. Výstava trvá od 8. hod. ranní
dne 23. října do 6. hodiny večerní dne 26. října.
Přiblášky přijímají se nejpozději do 16 září 1908.
Na později došlé přihlášky mohl by sřetel býti
vzat jen tebdy, když by místo, které je skrovně
vyměřené, dovolovalo. Klub výstavu pořádající
poskytne vystavovatelům akvaria 8 přítokem vody,
jakož i pozřebnou výstavní plochu úplně zdarma.
Vystavovatelé, kteří mají vlastní akvaris, nechť
oznámí jejich rozměry a počet klubu současně
8 přihláškou.

Městská spořitelna ve Vys. jtě
vykazuje za měsíc srpen 1908: vloženo na kn šky
K 195 63317, vybráno K 111.923-27, vloženo na
běžný účet K 2963985, vybráno K 16.981-25;
zůstatek vkladů na knížky K 3,620,516'83, na
běžný účet K 1,267.325'85, úhrnem K4,777.641-18;
hypotečních půjček vyplaceno K 132.130"—, spla
ceno K 1968-99, zůstatek hypotečních půjček E
2,658.840 21; aměnek eakomptováno sa K 13.48140,
splaceno K 19.875-87, zůstatek K 931.86285, do
jiných ústavů vloženo K 1,605.056:53, vybráno K
960.354:86, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
1,482-653-65, cenných papírů v sásobě za korun
1,012919-70, sálob lombardních K 6.630—, ho
tovost pokladní K 1726454; obrat účetní s po
kladní za čas od 1. ledna 1908 do 31. srpna £. r.
K 21,693.38530.

Pro pohořelé v Hýtě u Zbírova
zaslal dp. Ferd. Žofák, L kaplan v Chlumci n. C.,
od mejmenovanýchdárců zámostekých 20 K, které
účelu svému odvedeny. Dík šlechetným dárcům|

Všem naším bratrským orgamíse
címa spolkůmdlecésekrálovéhradecké!
Abychom měli jasný přehled o směnách nastalých
v naších spolcích a organisacích, prosíme všechny
fankcionáře dotyčných spolků a organisací, aby
nám saslali přesnýseznam všech členů a zvláště

fuakcionářů. Besnam budiš nadepsán jménem místa,
kde se onen spolek neb organisace nachází, po
znamenáno budiž také. je-li to jednota, spolek,
klab nebo volná organisace, dle mošnosti též jména

velmi důležitá! Seznamy baďtež zasílány P. Jindř.
Mažíkovi, sekretáři pol. družetva tiskovéhovHradci
Králové, Adalbertinum. Poša. Toto se netýká
odboček s skupin Všeodborového odrušení, kteréš
také nie peoznamujte. |

Wyrovnejte od
za ObnovuaČasové Úvahy
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Nové | autikvární

úeglní Lob
pro veškeré školy

má stále na okladě

Pranušek Píša,
knihkupectví a antikvariát

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 185.

Velký výběr hudebnin a psacích potřeb.
Prodej obrarů. Seznamy zdarma.

Různé zprávy.
Kšeft je kšeft. „Kde pak tady dostanu,

příteli, ty antisemitské odznaky?“ — „I bned
tahle vedle u žida.“ — Jeraelita dovede koupiti
čiperně všecko a ještě čiperněji prodati. Před ča
sem — jak píše „Hlas lidu“ (č. 83, 23července) —
rosesílel jakýsi Pollack z Litoměřic hrobníkům
oirkuláře tohoto obsahu: „Ctěný pane! Při vy
kopávání hrobů často ae přijde na zachovalé
chrapy lidské, které pak bezůčelně se zakopají.
Takovéto chrapy hodlám koupiti, i platím za kaž
dých 100 kusů přiměřenou odměnu. Stačí, když
mi je v krabičce od doutniků zašlete jako vzorek
bez ceny s já Vám hned náležitý obnos za to
pošin.“

Agrární předák ©agrární politice.Alfons Šťastnýnedal se zastrašiti nelibostí, kterou
mu vyslovil „Cep“; oaopak doe 20. m. m. uve
řejnil na adressu redaktora „Cepu“ ve svých
„Selských Novinách“ otevřený list, z něhož vy
jímáme: „Prosím Vás, příteli, řekněte upřímně a
pootivě, co pak je tak krásného na té politice
naší? Řekněte upřímně apoctivě, není-li tu dosti
příčiny k hubování? Či snad hubaju jenom já?
Však Vy dobře víte, že hubují tak mnozí a pře
mnozí, a snad i Vy sám také. Jenom žeto nena
píšete do novin s příčin pochopitelných. Nu, tak
tedy... . Ukřivdil jsem svými posudky někoma?
Af se ozve a brání. Ale nemohu mlčeti, když se
nejen náš program národní, ale i náš program
stavovský šlape drze nobama lidmi našimi a když
se stáváme psanci, otroky a žebráky ve své vlasti!
To snad je dostatečná příčina k hubování a k tomu
by žáduý český agrárník neměl mičeti. Že se dá
váme zastrašovat a zaslepovati rozličnými okol
nostmi a poměry a nevystupujeme proti tomu, co
savrhujeme, je neštěstím národa a stavu našeho.
. + . Nejlépe, drahý příteli, se Vám povedla re
článku Vašem ta předhůzka, že mi schází amysl
pro organisaci. To je přece divné. Jiní zase ří
kojí, že se mně právě povedlo, rolnictvo spojiti.
Teď nevím, na čem vlastně jsem. Rolnictvo jsem
ovšem spojil, ale že po spojení tom jste bo ne
dovedli udržeti pohromadě, není vinou mou, ale
Vaší. Vzali jste mezi sebe kněze, který měl brá
niti rostršce. Co Vám byl a je platen? Jakou
hraje v té naší straně úlohu? To nikdo neví. Ale
to mobu říci, že ho lid tam vidí nerad. (Tak!
Tedy ani agrární kněz agrárním „katolíkům“ se
nelíbí?) Ale co Vaši lidé na to dbají? Nic. Budete
viděti ten výsledek. Což myalíte, že té disciplině
těch dnešních předáků našich se podřídí ti ostatní
všickni vždy a vždy? To by mohli ti předáci stran
politických vyvá čti ty největší zločiny na národu
a stavu, a k vůli disciplině by ti druzí to musili
trpět a mlčeti? Tak daleko disciplina ve straně
žádné nejde a v té naší tákó nepůjde. Což jsme
my nespokojenci otroky těch předáků? A potom:
Kdo pak vlastně má pravdu? Píšete že jedno
tlivec má podříditi své osobní chutě celku. Máte
úplně pravdu. Ale, prosím. Moje „osobní“ chuť je
na př., dělati politiku státoprávní, národní, kul
tarně-liberální, bospodářskou. Chuť osobní jiného
je zase dělati prostě politiku vládní, ministeriální,
osobní. Teď je otázka, který z nás má tu svou
NOsobníchut“ podříditi celku? Řeknete, že já, a
že. mám dělati ta „klidnou positivní práci“, podle
výroku dr. Kramáře. Ovšem, a víte proě? Pro
tože ona moje chuť osobní vyžaduje práce, obětě,
strasti, kdežto tato osobní chuť je klidná, poho
divá, a co blavní, výnosná. Kde je teď pravda?
Ten můj „extrabuřt“ je pln hořkosti, nepříjem
ností, ale zdravý národu a stavu našemu; ten Váš
buřt jest ovšem sladký, velice chutný pro jisté
osoby, které z úěčhotuční. Ale národ a stav náš
je jím otráven. To je ten rozdíl, příteli! Ponka
sujete jk sociálním demokratům, jaká tam disci
plina. Ano: podivuhodná. Ale jaká tam prozíra
vost! Ohodnotě politiky roshoduje výsledek. Naže,

návejte ty výsledky jejich a naše. My kle
áno v obledu každém; oni však rostou v moci,
bmotně, vobledu každém. Agrárníci mají na radě
říšské absolutní většinu, a sociálních demokratů
je tam mezi BIĎ asi 87. Jaké to vedení tam ato
naše! A oni jsou v oposicí a my u vlády! Ano,
tu to vězí! My jsme u vlády, abychom jí za
křeslo ministerské sloužili. Oni jí neslouží, ale na
ní dobývají vše. To máte ten nejlepší důkaz, co
nám. národu a stavu naše ministerská politika
vynáší. — Škodu, ohromnou škodu. Nikdy se

echům tak zle nevedlo, jako když mají dva mi
nistry u vlády. Ono to bylo zlé s námi, když jsme
tam měli jen jednoho; teď je to však teprve zlé,
To přece, příteli drabý, neupřete. (Co je do vší
politiky, když z ní má národ a stav náš škoda?
A tu chcete, aby se jí každý z nás slepě podři
zoval? (Cožjeme všickni a veskrz samí pitomci,
abychom uoviděl žádný, kam Be to řítíme?“ —
Tak tedy AlfoneŠťastný proklepává tu „reformné
třídní“ politiku. U německých agrárníků asi ne
jsou poměry o mnobo lepší. Z krásných hesel již
dávno si dělali u všech stran lidé výnosný osobní
kšeft. Poslanec něm. agrární strany Reiterer pravil
nedávno také apřímné: „Byl bych rád, kdyby mě
voliči vyzvali, abych ze strany agrární vystoupil,
protože hospodářství v agrární straně 8e mi ne
libí; dosud jsme se drželi nad vodou jem pomocí
velkostatku a vlády.“

Kolik je v uherském sněmu Ha
darů ? Uherský eněmmá 463 uherských poslanců,
z nichž 218 má nemaďarská příjmení. Z ostatních
240 je 44 hrabat 4 baronů, přišlých z celého
světa. Zůstalo by 196 Maďarů. Ale mezi těmi je
mnoho tukových, kteří se dříve nazývali jinak a
za nynější své maďarské příjmení zaplatili koranu.
Pod maďarskou maskou jejich tají se cizí národní
původ. Jsou to: Béla Henrik (Weiss Chaim), Cedijti
(Kaufmann), Farkasbázy (Fischer), Fenyvesi Soma
(Feigelsberg), Fóldes Béla (Weiss), Hederváry
Lebel (Kobno), Hody (Kohn), Horvath Joszef
(Horowitz), Kardos Samu (Kohn), Kolosi Joszef
(Grůnfeld), Kelemen Samu (Klein), Looyi Mér
(Lilienfeld), Logor Pál (Weiss), Mezófi (Morgen
stern), Molnár (Berger), Nagy Sandor (Kobn), Pet
(Poláček), Pilisy (Perger), Reik (Reich), Rakosi
Viktor (Krebaer), Sod Mangy (Kohn), Sondor Pál
(Schlesinger), Somogyi Aladar (Kraus Armin),
Simegyi Vilmos (Kobu Šmole), Szathmary Mór
(Sau Moritz). státní tajemník Szterenyi (Stern),
Szunyog Mibaly (Koho), Vaszonyi (Weisefeld), Vi
sonbai Soma (Weilsberg). To jsou ti, o kterých
se vůbec ví, jak se dříve jmenovali. O kolika
však Se to neví!

Kontribučenské fomdy jsouzasezvlášt
ností Moravy. Tyto fondy hrály dosud mezi rol
nictvem moravským důležitou úlohu avépomoci.
V poslední však době rolnictvo, jež jest pánem
těchto fondů, uvažaje, mají-li se zrašit a mezi po
dílníky rozdělit, či správa jejích a účel moderně
dle nynějších požadavků upravit. Kontribučenské
fondy jsou dvojí: obilní a peněžní. Starší obilní
fondy zavedly vlastně některé vrchcosti, které za
půjčovaly =vým poddaným obilí s podmínkou, že při
plátce přidají osminu zapůjčeného obilí. Císař
Josef II. tento způsob svépomocí uzákonil paten
tem z r. 1788 a nařídil, aby ge ve všech krajích
zřizovaly sýpky na půjčování obilí k jarnímu i
podzimnímu osévání polí; jako základ k těmto
zásobárnám stanovena byla všem majitelům polí
kontribuce, dle níž každý roloík musil odvést do
společné sýpky tolik obilí, kolik obyčejně vysel
pa jaře a na podzim. Dávku tuto (kontribnci)
masel odvést ve třech letech. Tak povataly při
panských dvorech veliké zásoby (fondy) obilí,
odtud zvané fondy kontribučenské. Hotové obilí
mělo se každoročné rozpůjčiti řádným rolníkům, a
půjčka 3 nádavkem jedné osminy boed po žoích
měla býti vrácena. Sedlák dle našeho pojmu platil
asi 12"/,9/,, později úrok snížen na polovic. —
Peněžní kontribučenské fondy povstaly také na
popud vrchností, které svým poddaným sedlákům
okládaly mimo zákonnou kontribuci ještě malý
roční příplatek, jenž se v zvláštní kase ukládal,
aby si rolník v čas nouze měl kde peníze vypůj
čiti. To byla jakási svépomocná záložna rolnická.
k. 1820 vláda roskázala vrchnostem od sedláků
vybírat víc, než daňového bylo předepsáno, a za to
vybírání a odvádění mobla si vrchnos. z vybrané
daně erazit 2 procenta; ztstalo-li co po odrážce
výloh a vybíráním daní spojených, přirazilo se to
ke kontribučenskému fonda. Do těchto peněžních
fondů plynuly i dary, pokuty atd. Obilní fondy
jsou výhradním vlastnictvím majitelů rolí, kdešto
v peněžních fondech mají právo na podíl nejen
sedláci, nýbrž i rodiny těch domkářů a řemesl
níků, kteří jsou v jogefinských záznamech zapsání.
V těchto fondech nasbromáždil se záby veliký ka
pitál. Na kmenové jměníse sabat nesmělo. Celkem
je nyní v kontribučenských fondech na 35 mil
lonů korun.

Stal se katolíkem generálníadjutant
cara Mikuláše Belonelaki. Jest už mužem G6letým;
mé ra manželku dceru generála Skobeleva.

Jubilejní ponťMoravanů do Říma.
Do 81.. srpna přihlásilosu 277 českých poutníků
a sice 92 kněží a 185 laiků. Z těch odhlásilo se
8 kněží a 9 laiků, tak že zůstává 260 poutníků
českých. Poněvadž pak německých poutníků bude

přes 60, tedy dohromady 810, jest svláštaí poataí
vlak, na který se čítá 800 účastníků, úplně sa
jištěn. Jelikož není vyloučena možnost, že někteří
s přiblášených pro nahodilé překážky se ještě od
hlásí, prodložuje se lhůta k novým přibláškém do
10. září. Odjezd z Brna dne 6. října. Přisedati
možno na všech stanicích Brno —Vídeň, tedy také
v Břeclavě. Přiblášky přijímá duch. vůdce poati

Leopold Kolísek, farář v Předklášteří ca Moravě.

Z koncertní síně na výstavišti. Sku
tečnou ozdobou koncertní síně jsou veliké varhany
velkodílny varbanářské p. Jana Tačka v Kutné
Hoře. Určeny jsouce pro arciděkanský chrám Páně
na Kladně, badou zajistéi tomuto k nemalé ozdobě
už skvostnon skříní, zdobenou bohatě ziacenými
sloupy. Avšaki vnitřní hodnota atroje odpovídá
úplně zevnéjška. Varhany ty jsou pneumatické,
opatřené všemi nejnovějšími vymoženostmi varba
nářského důmyslu. Jak značaý tu výběr hlasů od
sotva elyšitelné Aeoliny, krásného a jemného Voix
celeate až do fanfárové Trombyl A je v té stap
nici tolik Úót, hlasů šumivých a jazýčkových, prin
cipalů i jiných hlasů plalcíchl Co zvukových
efektů Ize docíliti spojením stejaorodých i růz
ných hlasů, připravenými volnými kombinacemi,
cresc. £ decresc. celého stroje. crege. a decrese.
žaluziovým pro 2. manual! Mobutné pleno lze
oktávovými spojkami ještě znásobiti; 7hlasý pedál
přímo hřmí. Nechceme pouštěti se do podrobného
rozboru nástroje. Stačí, když řekneme, te intonace
všech blasů je řádně provedena, charakter jedno
tlivých hlasů zachován, Zvedání měchů zařízeno
jest nu elektrický motor. — Zajímavý je i rychlý
vzrůst odborné vypraveného závodu, zaměstnáva
jielho 45 dělníků, ač na množství objednávek
moh! by jich zaměstnati dvojnásobný počet. Téší
nás, zvíme-li, že zrovna tak veliké varhany uchy
stány jsou do Mariánských Hor na Ostravsku ja
opětně do Varšavy objednány obrovské 75hlasové.
Firme páně Tačkova vůbec stanula pevnou nohou
mimo domov nejen v dalekých zemích našeho
mocnářství (Rjeka, Zábřeb a j.), s.e též v ruském
Polsku, jakož i v Ruska samotném. Přejeme jí
další úspěchy, neboť v cizině dělá nejen čest české
práci, ale i hmotoými prostředky zlepšuje bla
hobyt doma!

V. českoslovanský sjezd křesťan
sko-sociálnípro Horava,Slezskoa Dol.
Rakousy koná se ve dnech 6., 7. a 8. září t. r.
v Brač, ve větší dvoraně Besed. a Tovaryšského
domu. (Důvěrně dle $ 2. shromažďovacího zákona).
— Na pořad jednání dáno: 1. Zpráva výkonného vý
boru zemského o činnosti organisace za V. období
správní. 2. Všeobecné závazné lidové pojišťování
starobní a invalidní. 3. Křesťansko-sociální orga
nisace Živaostenská a její úkoly. 4. Organisace
dělnictva zemědělského. 5. Družstva pro stavbu
rodinných domků v městě i na venkově. 5. Sdru
žování a spolková výchova mládeže. 7. Kalturaí
a sociální působnost žen a dívek křeet.-sociálních.
8. Tisková propaganda. 9. Finance strany. 10. Krajská
politická reorganisace strany. 11. Volba výkonoého
výboru. 12. Případné návrhy.

Mléko mepřekypí a mepřípálí ae,
když bezprostředně před vařením brnek vypláci
neme studenou vodou a do nevytřeného mléko
ihned vlejeme, přes hrnek pak položíme čistou
třísku dřevěnnou. Nejchutnější je, vaříme-li mléko
v kamenném hroku.

Zbytky zelí od nředešléhodne znamenitě
zužitkujeme, když je ohbfejeme, přidáme rozmí
chané vajíčko a jeko příkrm užijeme k dušenéma
masu. Anebo zbytky dáme do malého rendlíéku,
poprášíme strouhaným sýrem a do žluta v troubě
upečeme. Zelných lupenů nevyhazujme. Vykrojme
hrabou žílu střední, dejme na lupen jemné sekané
maso s odpadků všelikých, vařenou rýží promí
chané, v slané vodě je uvaříme a pak upravíme
s rozpáleným máslem nebo smetanou. Ještě lépe
je lupeny napřed povařití ve slané vodě do polo
měkka, pak vyplniti masovou nadívkou. Pak sme
tanou polité se dusí.

Vydatné hmojíve zahradní si připra
víme, když všechny zahradní oipadky, drn, nať,
stébla, lupení atd. na hromadu ekládáme. Když je
zásoba plevele atd., urovnáme to do pozdélníku,
ušlapasme vrstva 20 až 26cm vysokou, posypeme
nehašeným vápnem a pokračajeme do výše jed
noho metru. Pak vše hlinon pokryjeme se všech
stran a necháme několik neděl v klidu. Potom
hromadu přehodíme, záchodovým hnojem důkladně
polejeme a opět zvrstvené ponechbáma do jara.
Kompost získaný takto neobsahuje klíčivýchsemen
a je zralý k rozvážení na záhonky.

Zdravotní podlahy všem požadavkům
vyhovující do bytů se pořizují z látky dřevoka
menité, Již nazývají odborníci granolitem. Podla:a
granolitová zamezuje prášení, znemožňuje líhnutí
hmysu, je ohnivzdorná, chrání před vlhkem a může
se položiti na dlažbu kamennou i dřevénou, na
beton i cihly. Myje se vlažnou neb studenou
vodou bez mýdla a bez sody a časem napustí se
olejem. — Podlahy tyto nabývají stále větší ob
liby. Zvak kroku se na nich dusí jako na podlaze
dřevěnné. Dlaždice granolitové vyrábí nejblíže,
pokud nám známo, p. J. Hofman ve Vel. Jesenici.
Za akouškn zřízení takové adravotní pojlaby jistě *
stojí.



Povinnosti k u Nale shon 6
sově Ody" že věeliký bmotný ziak z nich jest
naprosto vyloučen, svláště když při hromadných
objednávkách se poskytují ještě zvláštní alevy.

e i při stávajících obětech družstva mnozí od
ratelé nedostojí v čas nepatrným svým povib

m. Pomyslí si: „Vždyť celé předplatné činí

Jen 1 K. 8 placením tak nepatrného obnosu ne
ba spěchati, poněvadě stejně mnoho admini

ci nepomůže.“ Na tato domněnku odpovídáme,
že právě obnos tak skrovný má 8e zaplatiti ihned,
béz domluv, má-li podnik tak důležitý zkvétati.
Co z té koruny sbude administraci na hražení ná
kladu? 18 až 24 haléřů musí se dáti na franka

turu, platí se sa expedici atd. Ateď snad má ještě
pastati práce s upomípáním 1 K, při čemž nutno
frankovati upomínací dopis 10 haléři! Při tako
vých poniěrech by se špatně dobré vůli družstva

omohlo. Proto nechť laskavě každý odběratel vy
oná svoji povinnost v pravý čas. Nikdo neodklé

dej, protóže kdo odkládá, lehce zapomene. Snadno
by mobli naši přátelé ve svém okolí povzbuditi
svoje známé k hromadnějšímuodbírání těch dů
ležitých brožur, čímž by progpěli sobé i admini
straci. V nynější kritické době jest to nutností z
příčin kulturních. Pracuje-li se horlivě v ústředí,
necbf zavládne Ččilejší apolupracovnictví i jinde!
Na „Časové Úvaby“ i na „Obnova“ lze předplá
ceti na jedné poukázoe nebo jednom checku Polit.
družstva najednou. Na „Práci“ nebo „Štít“ však
plaťte odděleně, aby nevznikaly sbytečné potíže
v zanášení do knih. Znova prosíme, aby „Obnova“

byla všude doporučována, aby nám byly zasílány
adressy těch, kteří by mobli „Obnova“ odebírati.
Podle vzrůstu počtu abonentů bude 8e říditi iroz
šíření části textové. Pracojme horlivě všichni! A
kdokoli dluhuje za „Obnovu“, „Časové Úvahy“
nebo za podržené knihy z „Koihovny Obnovy“,
nechť bez meškání se vyrovná; ušetří nám tek
mnobo práce a peněz. Zkvétá-li zvláště v naší
diecési organisační ruch tak znamenité, nechť také
stejně horlivě roste zájem pro šíření katoliekého
tisku! Všem těm, kteří nově se přičiní v této pří
čině, děkujeme předem a přejeme mnoho zdaru!
Dobrá vůle sajisté bude korunována zdárným vý
sledkem.

V knihkupectví a nakladatelství
Bohdana Helichara v Hradci Králové
Ise obdržeti tyto cenné spisy: „Pro kravičku“ od

Baara (1:30 K), básně „Duše v přírodě“ od Sig.
Boušky (4 K), „Žalmy kosmické“ od Jiříčka
(1 K), básně „Chndobná žeň“ od Karníka (1:20 K),

Hospodářské sdrušení křesť. ze
mědělců pro království České, které23.
srpna na valné hromadě v Čes. Badějovicích v
život uvedeno, jest novým slibným zábonem ns
párodobospodářské roli české. Agrárníci pro kato
lické zemědělce nemají slova vlídného, tedy tito
budují nový vlastoí krov. Křesťanští zemědělci
bohdá svépomocí dokáží více než agrárníci. A ne
lze ani doeti našim lidem doporačovati, aby s akcí

litickou spojovali vědy akci národohospodářkon,
Jon tak stav roloický zmohutní.

Duchovenstvo na výstavě je o prázdni
nách velmi hojně zaatonpeno. Po dloahém puto
vání výstavními pavillooy tím milejší je rekreace
pod útninými voreadači v levo. od průmyslového
peláce (vcházíme-li do výstavy), kde veliká slatá
firms Choděra-Vacek, příjemně kyne zoavenámu
poutníko. Restaurant Choděra-Vacek je doatavo
ničkem duchovenstva vyššího i niššího. — Jeden
s návštěvníků.

"Tržní zprávy.
VHradci Králové, dne 29. srpna 1008 1 l

plsniceK1790—18-10,šitaK14-20—1500, ječme
ne K 11:40—13*60, prosa K00*00—00"00,vikve K 00-00
aš 00-00, brachu K 0000—0000, ovsa K 6:60— 7-40
dočky K 2600 A826"60, jahel K 33:00—00'00, krap K
22'00—40*00, bramborů starých K0"00—0-00, nových
K 8-20 —8-80, jetel. semenočerveného K 106:00—1 14—,
1 bl. jetelovéhosemínka bíléhoK 00-00—00—,
máku K 30:00—31'00, lněn. semene K 00-00—00'00, 100
kg šitných otrab K 1400—00-00, 100 kg pěeničných
otrab 1500—00"00, 1kg másle čerstvého K 240
aš 266, 1 kg másls převařeného K 0-00 —0000,
1 bg ašdla vepřového K 1-84— 0-00, 1 kg tvarohu
0-28—30, 1 vejos K (-05—0*06, 1 kopa selí K 3-00
až 7-00, 1 kopepetržele K00-0—0*00, 1 kopa kapusty
K 800—500, 1 hl oíbule K 400—5-80, 1 kopa drobné
selexiny K 1:00—110, 1pytel mrikveK 8-00—4-00,1 ko
pe okurekK 3-00—400, 1 bečkašvestek K1-60—3'80,
1 bl jablek K 3-20—4-08,1 hl hrušek 400—8-00. Na týd,
trh v Hradci Králové dne 40, srpna 1908odbývaný
příveseno bylo: 1) obilí: pšenice 538 hoktol., dita
808, jejmene 671, ovsa 312, prosa 2,víkve 00, hra
chu 00, čočky 3, krup14, olejky 00, jetel. semínka
180,1 o semene 0, máku 22:/. — 3%)Zeleniny:
petrfelé o kop, okurek630 kop, kapusty 580 kop, cibule
82 hl, drobné uelenimy 610 kop, mrkve 146 pytlů,

blambar 89:/, hd, zelí 840 kop. — 8) Ovoce: jablek
100 hl, hrašek 50, švestek beček 150, — 4) Drob.oa

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod ě
všech kostelních paramentů,f

praperá a kovového náčiní. i
Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku :

n se na požádání franko zašlou.MsješnáB:.8-AcéněAinindění

LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i eelohedvábné v nejmodernějšíchvzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech,

Prýmkářské ozdoby nábytkové,

přísně k nábytkovým látkám seodící jako: sňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM —-.

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
« za nejlevnější cenu nabízí firma 

JAR OTODDAV PRAZE, Jindřišská u.

a
Palmy

stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušce,

Palmy stromovité 3—8 Palmy keřovitě 1—3
metry vysokékusza 6, metrývysokéImesa 3,

3,4—6a.8, 10—15 al.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

76 A
J05. S0UDILA
| zámdřeztářký Av Hradoi Erálové

doporučuje 86 ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářnípk podstavcepod sochy,
i Že, veškeré práce pro pány

truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
Venstvo, že zhotovuje též všecky Části za
řízení kostelních v oborřezbářský
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

MD“ Týž závod přijme hocha
Z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval měšťanskou školu.

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

OslavaHusova . .... . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beraligmu). . . .. ... 8,
Vírajakovíra........ 8,
Husité jindy a nymí . . . .84,
Moderní náboženství Masary
„ keve 8,
Ceskákonfesse. ..... 24,
Svobodnáškola . ..... .16,
Proti Volnémyšlence.. 8,
Inkvisicecírkevní . ...... 24,
Útokprot Masarykana církevkatolickou.. ...... 82,
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradei Králové.

kádná kurhařka
pro menší domácnost v.Berlíně

Vyžaďuje se, aby uměla samostatně vařitia o ao ně
Dobrá doporučení a aspoňčástečná snalost jazyka

němec. žádoucí.

Bližšípovíredakcet, | —==

Nabídky budou přijímány nejdéle do 12. sáří t. p.

Realitní kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Váren atd.

Veškeré předběžné práce jak teohoické,
tak právní vyřisají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemské, tak

nahrnaiční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Záplsné b K.

Telegramy: Kotrč, HradecKrál.

Veedůstojnému duchovenstru
doporučoje se uctivě

Jos. Mikulec
odborná dílna pro veškeré práce

u kostelní a pozlacovačství 1:©
(dodavatel Jeho Bisk. Milosti)

Hradeo Král. č. (48,
(dříve Praha II. čp. 1926)

oidikikdíMKMI

Křížovéossty aBoží hroby v každém'(
slobu a v provedení nejdokonalejším ©

při nejmírnější ceně.

Sposlelní čistění zažlých maloh. I
Odborné porady. nákresy a rozpočty se.:[R

ochotně a bezplatně ibned vyřídí.



M = světlo=
pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odborná dílna pasířská

Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k ahotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduišího donejskvostněj
ího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blakupskou Mílostí rovide«
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
zlatím sa ceny velice levné.

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

Vle zasílámjen poeomé
Vzor y,nákres ihotovés ží4něukáska

se zašlou.

Chudějm kostolém možnosplácet bes přirážek.R“ Staodporačeníačestnýchuznáníporace."i
Prosím velodůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.

Spolkám doporučujirychlé a levné provedeníodznaků spolkových std.

Čalounické
výrobky,jako

divany,

do oken k věšení záclon, veškeré předělávky
sa ceny mírné rabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král., v Pětidomechč. 291,

Kolárky, náprsenky kněžské.
Prádlo pánské a dámské bílé,

barovné 1 trikotové.

Deštníky. — Pasy.
Kopesníky. — Rukavice.

Šněrovašky. — Zdravotní
„Triumfala“.

Veškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krejčí

doporačají v nejlepší jakosti

Fejgl «£ Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice — proti Kostela P. Maris.

Solidní obsluha.
Nejlevnějšípev:.é ceny.

jl P
-© Velkorestaurace |

Choděra-Vacek
se24 VPRAZE,+0.

na Ferdinandské třídě a na Jabilejní výstarůMÉ..A
(© 9

Jest stálým dostaveničkom

hostí = vemkova a dope

roučí se jím co mejlépe.

Postní pokrmy všdy jsou

u pohotově. “*

(renoní
A fonografy,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Ta+i

Hradec Králové.

4 devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna.

+4 Záložní úvěrní ústav *
m | | Záložní úvěrní ústav |

š v Hradci Králové. 8
á - š

Vklady na pokladpoukázky4 ode dne vloženído dne vybrání.

Stavvkladů koneem srpnaK 18,244.04742.

felefonč. 9, Fillálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.

Založeno roku 1868. Řeservní fondy K 800.000—



Kulturní hlídka,
I gonlovi prospěje, přestane-li v

pravý čas. Stařeček Tolstoj na stará ko.ena
má nápady přímo komické. Když byl tázán, co
čeká od nynější kultary, odpověděl, že nic. —
Sepsal brožuru proti utracování zločinců, ale když
suroví baodité způsobem nejsurovějším a přímo
zvířecím mučili nevinné lidi, opatrný stařeček byl
klidný jako hlemýžď v skořápce, aby nepřišel o
popularitu u řvavých živlů. Nedávno byl u Tol
stého dr. Adolf Hese, který popsal svoji rozmlova
se stařečkem v Berl. Tagblattu. Svému hosti řekl
Tolstoj (dle reprodukce „Času“ se dne 1. t m.):
„Mám za to, že lidé nemohou již žíti pod vládou,
která páše násilí. Lidetvo následkem vásobecného
(17) vadělání a vzájemné výměny myšlenek pokrc
čilo tak, že vůbec nepotřebuje vlády.“ No—tohle
už jest vrchol filosofie, které rozamí jen Tolstoj
sám. Zdá se nám, že dr. Hess uveřejnil slova
Tolstého blavně proto, aby ho zesměšnil. T.<ď že
jest všeobecné vzdělání? A zvláště v Ruska?
Právě ta individna, která ge Botva podepsati u
měla, dělala vrevoluci randály největší, aniž měla
potuchy o skutečné, spletité sociální vědě. Nyní i
ve státech nejpokročilejších docela horliví přívr
ženci tak zv. osvícených stran často neznají ani
programa svojí vlastní strany, natož aby 8i mohli
vládnouti sami. Jak to vyblíží v nejpokročilejší
Francii? Přes všecko odporučování osvěty jest
tem mnobo i mladých lidí, kteří ani neznají
jmen vynikajících měst francouzských, jimž json
nezráma jména předních činitelů francouzské ve
liké revoluce, kteří sotva a daleka chápou příčin
nost nynějších útvarů státních. Kcete nyní lidu
francouzskému, aby si vládl sám, odatraňte dle
přácí Tolstého vojsko a nastane ve Francii horší
pěstní právo než mezi divochy. Vždyť i pukro
kové listy přiznávají, jak „osvícený“ francouzský

kovými“ demagogy. A nemusíme choditi ani tak
daleko. Co by se stulo v Čechách, kdyby Jid
náhle byl zbaven vlády? Nemohoa-li Be anl přední
naši politikové ehodnouti, jakou společnou cestu
by měl národ voliti, co budou teprve dělati ne
ayslící křiklouni, ba dokonce lidé, kteří sotva be
podepsati dovedou a kteří se mezi sebou k vůli
různému „politickému přesvědčení“ fackují při
každé příležitosti jako o muzice? Pěkně by si
dovedli vládaoati! Francie, kde vlastně vládu svoji
utvořil národ sám (ovšem popletený svbeckými
agenty), může býti Tolstému nejlepším příkladem,
jak lidstvo nepotřebuje vlády. Ostatně baoditské
čety raské mohly poučiti atařečku až příliš zře
telně, jak jest potřebí silné raky na ochranu lidí
pokojných proti lupičům, kteří jsou uyní rafino
vanější a bezcitnější, než bandité z minulých ato
letí. Kdo chce, aby památka Tolstého zůstala
stkvělá, ten ze Šetrnosti k slábnoucímu starci má
8i nechati takové moudrosti u sebe. Věru se zdá,
te jistí živlové snaží se dotěrnými otázkami Tol
stému uškoditi. A Tolstoj sám má pamatovati, že
jest velmi dobře přestati v pravý Čas a popřáti
klidu duši již hodně znavené.

Jak seo vlastemčí. Lidé, kteří by něme
„ckým židům ochotně paty líbali a svoje krajany
na lžíci vody utopili, honosivě vyblašují, jak veliký
mají cit pro národní zájemy.Lidé, kteří svým proti
katolickým fanatiamem svornému postupu národ
nímu škodí, myslí, že jsou podpůrci atlačovaných
menšin. — V Kroměříži dne 30. t. m. pořádána
menšinová manifestace za přítomnosti a spolapů
sobení vynikajících katolických pracovníků. Různí
řečníci mluvili celkem věcně, přesvědčivě. Kdyš
však dostal slovo pověstný nadučitel Konečný,
útočil na katolickou stravu, která prý lid oblupoje,
udršujíc jej v temnosti a nevědomosti. Ta dr.
Ošťtáda!, který jiš po netaktních útocích dra Strán
ského napomenol, aby řečníci mluvili se stano
viska menůjnového a nikoli politického, vyslovil
protest proti konsavostem Konečného a tábor ros
pasti. Strhl se veliký rámus, Socialista Vaněk vy
stoupil však na řečniště s „zahájil tábor lidu“ za

usté vřavy radého „národa“, načež 8e pustil do

tolíků a Mád — tak že tábor skočil vlastněnárodním skandálem, jaký si jen mobli přáti ger
manisující židé. Konečný a Vaněk jako by byli
schválně židům do rukou pracovali. Samy proti
katolické „Selské listy“ napsaly: „Sociální demo
krat Vaněk zneužil meošinového táboru ku pro
pegandě svých politických cílů. Řekli nám po
táboře přítomní banáčtí rolníci: nedivte 6e, še je
ma Hané takový nepatrný aájem pro naše Národní
Jednoty a menšinový zápas vůbec. Málo aneb vů
bec nepřišli na naše vosnice řečníci, kteří by pra
vou podstatu menšinového boje vysvětlili. Ale my
Dejsme sBAd ze deloza a rádi podáme pomocné
ruky Nár. jednotám, budou-li pracovati v tom
mměru, "v jakém dosud pracovaly a dokud nene
budou převahy takoví páni Vaňel, kteří by s Nár.
jednot rédi učinili semeniště pro svó sáméry. Na
sgitaci sociálně-demokratickou my penět nemáme.
V-těchto mélo slovech je řečeno velmi mnoho a
sloužiti mohou sa výstrahu omém kruhům, které

by chtěly níti z Národních jednot výhradně po
litické spolky.“ Takový človék že chtěl pomoci
menšinám? Vaněk několik dní předtím mluvil na
sehůsi starostů nepřímo proti všeob.rovnému prá
ou Alaso:acímu do obcí a na menšinovém táboru
v lémše městě mluvilsase pro savedení téhoš práva.
Zkrátka kde bylo zcela místno ano nutno vytknonti
politické stanovisko soc. demokratické, tam byl
Vaněk velice opatrný, nesmělý. Na echůzí napoli
tické Národní jednoty vásk spustil všecka stavidla
ihned. K čemu tedy přišli Konečný a Vaněk na
ten tábor? Vlastně súmyslně kasiti menšinovou
práci, vymstíti se Čechům, kteří s ními nesouhlasí.
Takhle prospěli germanisaci více, neš kdyby po
mábali bušiti proti českému národu na schůzi ně
mecké. V jednání jejich byl hotový úskok. To
přece každý věděl, že katolíci a jiné strany ná
rodní nepřišli obětavé spolupracovati proto, sby
Jim za to bylo na místě vynadáno, aby před shro
mážděním bli postavení na potupný pranýř. Pri
mitivní slněnoat žádala, aby tací fanalikové aspoň
napřed oznámili, že budou práskati do spolupra
covníků na poli národním. Pak by věděli katolíci,
jak se zachovati a celý tábor by se scvrkl na
malý hlouček. Chtějí-li Koneční takble pomábati
ujařmeným menšinám, nechť si svolávají schůze
svých lidí vlastních. Katolíci si aspořádají schůze
s těmi, 8 nimiž jest možné slušné národní soužití.
Nedivíme ge pranic, že ujařmení Čechové vytý
kali, že Konečný svojí „menšinovou prací“, vlastně
zbrklým a sobělibým radikálničením víc českým
porobencům uškodil než prospě!, Mají tací Koneční
a Vaňkové vůbec trochu citu k lidem utiskova
ným? O upřímoém vlastenectví totiž při nich ne
může býti ani řeči)

Sjezd sirotčích rad obecních dne20.
srpna v Kroměříči byl mohutným projevem na
prospěch osiřelých dětí a sanedbané mládeže vůbec.
Co se dosud Be strany obcí děje pro ubohou tuto
mládež, jest velmi nedostatečné. Morava na tomto
humanitním poli předhání království České. Všichni
řečníci na sjezdu broměřížském volali všecky
lidi dobré vůle k rozvinutí náležité akce na pro
spěch nešťastných dětí. V přijaté resolucí žádáse :
1.„Zákonité periodické problídky poračenců do skon
čeného 6. roku věku. 2. Rozšíření působnosti rady
sirotěí také oa povinnost oznamovati ©. k. souda
případy otěhotnění nemajetných osob nemaužel
ských, aby soudu umožněno bylo vhodným zakro
čením postarati se o záchranu očekávaného dítěte
a o útulek slebnutí nastávající matky. 3. Aby za
členy sirotěl rady povolány byly jen osoby, které
dobrovolně úfada toma věnovati 8e hodlají, aby
pro každou rada poračenskou ustanovoay a do ní
povolány byly též osoby náležející stava lékař
skému, očitelskému a duchovnímu. Žádáme, aby
úřady dbaly toho, aby přísně prováděn byl zákon
o zaměstnání mladistvých dělníků, jak v továrnách,
tak i při živoostech vůbec, aby přísné zachovávána
byla zákonitá ustanovení proti opilství a koplířství.
Zemský výbor se Žádá, aby se přesvědčil, zdaž jeho
výnos z 30. června 1906 č. 49.617 ve všech obcích
byl splněn a dotyčně, zdaž zřízené rady sirotěí
takó řádně úkoly jim uložené vykonávají. Žádáme
také rozhodně, aby zemský výbor konečně nařídil
potřebnou záchranu slabomysloých a aby nezůstal
mezi posledními ze zemí rakouských, aby zřízoval
ústavy pro slabomyslné, S:rotčím radám doporučuje
se, aby asřizovaly dámeké odbory, jelikož dle da
Bavadních zkušeností projevily řízené odbory
dámské největší pochopení a v konání jejich nej
větších výsledků. Doporučujeme dále, aby se
v každém okrese spolčovaly ve spolky sirotčích
rad obecních, které rozvířiti mohou soustavnou
činnost sirotčích rad obecních a které umožní, aby
sa příčinou založení mobutné organisace zemské
zřísen byl zemský svaz spolků sirotčích rad.“ Ta
kovým doplněním bylo by pomoženo mnobým.

Dychtivě tonží po reklamě. Našiso
kové velice lačně čekají na to, aby se jim ří
kalo vůbec paušálně „nevěrci“. Masaryk sám
se natřásal při známé „disputaci“ několikrát
výrokem „My nevěrci“,. Učiněn na něho dotaz,
kdy ho „Obnova“ nazvala nevěrcem. Odpověděl
hned, že prý kolikkrát. Tak! Z toho jest pa
trno, jak pánové čekají na nějaké neopatrné
slovo katolíka, aby ze sebe mohli dělati lacino
tapené mučedníky. V č. 6. „Havlíčka“ zase se
jeví taková tožba po laciné reklamě. Tam oti
Štěna rozmlava, v níž volný myslitel praví ka
tolikovi: „Nazýváte-li nás nevěrci, bezbožníky,
rouhači, činíte totéž, co činili pohané tehdy
křesťanům, a máte se svého stanoviska pravdu
stejně jako oni... A ještě méně byste měli
zapomínat, še z pravidle ti, kteří jiným sopílalí
pevěrcův, besbožníkův a roubačův, byli v ne
práva.“ — Počkat! Pohané jmenovali křesťany
nezoabohy zcela nespravedlivě. Vždyť přece
viděli, že se křesťané Bobo klaní, že vyznávají
určité náboženství. A jakoo vlastně víra vy
snávají volní myslitelé? Snad to bylo vyzná
ním bluboké víry v Bohe, když si činili při
debatě s katolíky v Prare z existence Boší
pasté poščklebky? Snad tím se jejich víra jeví,
lo inaaticky útočí na všecka dosavadní vysnání,

aniž by jakékoli nové náboženství šířili? Volní
myslitele v ogistenci osobního Boha věřiti ne
chtějí. Byl by tedy pro ně potapnoa přezdívkou
názov „nevěrci“ nebo „neznabohové“? Tento
titol, má-li vůbec v mluvě lidské nějakou c
právněnost, rozhodně přísluší lidem tém, kteří
netoliko w Boba věřití nechtějí, ale zároveň
svoji popěračnost v širokých massách šíří;
tento název přece pro ně není pražádnou pří
hanou, nýbrž konstatováním skatečnosti. A co
říci o těch, kteří sice veřejně neříkají, že jsou
nevěrci, ale kteří kde jak mohoa přece víru
v Bvha podkopávají? Jest to nějakým spíláním,
řekne-li se mu nevěrec? A jen nezaměňovati
pojmy! Naše slova „víra“, „náboženství“ tésně
]:ou spojena se slovem Bůh. Kdo by říkal, že
vyznává náboženství krásy, náboženství dobra,
chce poplésti nemyslící lidi. Slovo „nábožen
ství“ označuje poměr člověka k Bohu; kdo
tedy chce vyznávati přesvědčení bez Boha,ať ne
bere nudarmo slovo „náboženství“ a vyznájedno
duše, že se skutečnými ideami náboženskými
se rozešel, že je chce nahražovati něčím zcela
jiným, čemu také přísluší zcela jiný název.
Který nevěrec chce svoje protináboženské
domněnky lišácky krýti slovem „náboženství“,
jest nejhorším klerikálem. Jen af tudíž pánové
klidně přijmou pravdivé ozaačení toho jednání,
s kterým se přece sami vychloabají. Ovšem
přísloší titul nevěrce, neznabobajen tomo, kdv
dává na jevo, že v existenci Boha věřiti nechce.
Proto na př. židům do synagg chodícím nikdy
katolíci oepřikládali jména neznabohů. Zato
však fanatikové nevěrečtí nestoudně a nepoctivě
nazývají klerikálem již toho, kdo jde do kc
stela, ano i takového člověka, který na rejdy
protináboženské platiti nechce a 8 katolickým
knězem jedná společensky slušně jako s bližním.
Kde by tudíž měla vlastně nastati náprava?

Školský obzor.
Ocelové pokrokové eharaktery? Dá se

velice snadno pádnými příklady dokásati, jak pod
moderně-pokrokový prapor se talí největším dílem
odporaí chlebaři, kteří jsou schopni ze sobeckých
zájmů zraditi vlastní stranníky. Mlaví opokroka,
a přitom bned přemýšlí, jak by se skutečné ob
tížné práce osvětové zbavili a jak by straně kon
servativní zdravou kultorní práci jízlivě kazili.
Ti, kteří nejvíce tleskají modernímu směru „pc
proku“, obratem ruky změní frontu, pozorují-li,
že jinde „z toho kouká víc.“ Někdy jest přímo
komické popatření na ty zaječí hrdiny, kteří pa
náčkují rytířsky jen tenkrát, větří-li příznivývítr.
A po straně, za kulisami, odloží-li padělané braění,
objeví se vám v takovém harcovoíku byrokrat,
vypočítavý Šosák, směšnější, než o jakých píše
Štech ve svém „Maloměstském pepři.“ Jak zocelil
„Čes. Učitel“ při tak dlouholeté vychovatelské
práci učitelsko-pokrokové charaktery ? Sámnejednou
spráskl rukama naj výsledkem těch vyšších „pc
krokově-morálních“ anah. Ovšem do sprostáckých
hrubostí svoje věrné jiš hnáti nemusí. Nadávati
a surově 8e otírati o přesvědčení konservativních
krabů ti lidé dovedou d.st. Leč jinak jest po
krokově-učitelské komando ve svízelíob, Zase jeden
doklad. V č. 45. píše „Čes. Učitel“:

„Není třeba jen mysliti na učitelstvo kleri
kální neb sklerikalisované, ale na tu část učitel
stva, která vědomě a okázale ve vleku klerikál
ním není. A o tu část učitelstva máme vážné
obavy. Tk pozvolnoa prací dokázali mnozí okr.
dozorcové (?) školní, že valná Část učiteletva pro
veřejnou činnost mimoškolní je úplně ztracena. —
Učitelstvo uváděno na půdu prázdného školního
byrokratismu. V této pak mrtvé duševní tišině
byne očitelstvo mravně, klesá rozumově. Zde vzni
kají počátky demoralisace. Z učitele stává se
stublá forma lidská, bez citu a smyslu, ochotná
neplniti se jakoukoliv mizerií životní. Zakazuje-li
se jiš na př. úředně učitelům ten onenlist, pak
v sákase takovém jest i nebezpečný pokyn; pro
jistou část učitelstva bude takový sákaz podnětem
odporu, ve značné míře pak regalativem pro všecko
Jiné a ostatní. Tak Bi vysvětlíme, še intelligence
ve snačné části učitelatva klesá.“

Tím nepřímo potvrzuje „Ces. Učitel“ dvojí
skutečnost: předně, te mnoho dříve smámených
učitelů začíná astříslivěji uvašovati o radikálním
alarmu vrobního vedení a pak že pokrokářští aobct
jsou šikem velice nespolehlivým, nedůsledným.
Reete, sda by nyní dokázali Školní iospektorové
tolik, co jim orgán pokrokovců podkládál Ti soají
učitelský pranýř a třesou se před ním jako osy
kové listí. Ale pokrokářské učiteletvo přes všecky
blysknavé fráze přišlo o ideály; vyvíjí horlivest
leda ze vzteku, zlobného fanatismu, pronějakoa
velikou positivní ideu tátko hledati od ačho vytr
valé apolupracovnietví. A jakmile se jedná o
učitelské! Inísto, tu teď — po zvýšení učitelských

atů (I) — dorede pokrokový učitel tajně pokro

véhokolegů: špinit jen oošl A takový. ohle



bařský mluvač omí zároveň s výtečnou vyško
Jeností mati proti — „devunojaci klerikální“

body, kteří oslavují srdnatost Husovu, o t.m saso
nový obrázek. Pokrokový učitel p. Hradil ze
Zlína hrál v rachu „pokrokovém“ velikou úlohu.
Rozumí se, že brojil proti klášterní výchově v době,
kdy měl sám svoji dcera v klášteře kladenském.
Pak, když nemobl přes všecku starost svoji dceru
vhodně umistiti v šádném učitelském ústavě,
obrátil se jako něžný beránek a uctivým úsměvem
na příborského katechetu Adolfa Fachea, který je
pyní ředitelem klášterního soukromého ústavu
učitelek na Kladně. A jaká spousta příkladů ji
ných! Pověstný nadučitel Konečný, jemuš v Praze
bylo tolik pro jeho „pokrokové mučednictví“ na

esdu učitelském tleskáno, nalesl při vhodném
okamžiku farskov kliku taky. Když pak mu prosto
myslný farář pomohl, oblekl-krzno znovu. Zkrátka
pokrokový lev dovede vždycky šikovně v pravý
Čas pelichati a zase v pravý čas ceniti zuby. 8 ta
kovou armádou dobude pokrokový štáb nejvýše
nové zvýšení učitelských platů; v tom bodu po
táhne celý voj svorně a borlivě. Ale chtít od ta
kových „zocelených povah“ práci jioou?

Ten to řekl upřímně. Na schůzi na Při
laka řekl pokrokový učitel Hradil: „Jsem jen ma
tričním katolíkem a to proto, abych mobli nadále
zůstat učitelem.“ Jen že tak upřímně to měl říci
jiš tehdy, kdyš se na něm vyžadovala přísaba, že
bude vychovávati mládež nábožensky-mravně. Po
krokář pro kns chleba zapře všecko; dovede do
cela hrubě nadávati pomluvačů, na cti utrhačů
tomu, kdo mu dokáže, že jedná podle pokrokář
ského roceptu — jako by takový „pomlavený“
pokládal docela jméno pok'okáře za příhanu.
V „demokratickém“ věku mají katoličtí rodičové
pouze právo na školy platit, ale nesmí se ozvati,
jaké vychovatele pro svoji mládež ei přejí; ba
není jim dovoleno ani vytknonti, jestliče pokrok.
učitel trestuhodně překročuje řád školní dosnd
platný a zanedbává-li pro svůj pokrokový sport
hlavní svoje placené povinnosti. Každý podlehá
kontrole, socialističtí kmáni i kaprálové podlehají
kontrole přímo vojenské. Ale pokr. učitel, který
má býti vlastně zástupcem rodičů, chce býti na
všecky strany nedotknutelný, aby wohl docela
volně sekýrovat i kongervativní kollegy, školním
řádem se řídící a vkládati libovolně jho na šíj
lidem jiným. Pokrokoví učitelé jsou klerikály nej
horšími. Vplíží se klamnými eliby tam, kam ne
patří, na slib náboženský berou plat, ale kde

zabon, tam bojají proti positivnímu křesťanstvívůbec.

Kdo udržuje německé školy v král
městě Praze? K předešle uveřejněným do
kladům připojajeme nový. Josefovská „oě
mecká“ obecná škola pro chlapce a dívky jest
ve ekatečnosti školou židovskou. Dle rozdělení
tříd má to býti škola dtřídní, ve skutečnosti
Je to škola 5třídní; určena býti má pro dítky
josefovské, ale polovina dětí ve skutečnosti
dochází odjinud; škola umístěna je v badově,
kde v učebnách — v případě, že by to byla
pražská česká škola obecná, tisnilo by se
uspoň na 80 dětí — prohání se ce.ých 9, 13—20
dětí; škola vydržovati musí král. hl. město
Praha, matička českých měst a ohnisko všech
našich nár. snah a zde za její peníze odcho
vávají se budoucí stoupenci něm. kasina a
čtenáři „Prager Tagblatta“, Josefovská německá
obecná škola pro chlapce čítala v roce minulém
v 5 třídách — čtvrtá proti všemu práva roz
dělena na A a B —celkem 60 dětí, z nichž
byli 63 židé a 10 Čechů. Po odečtení Čechů a
židů zbývají skuteční Němci toliko 8. Dle tříd
zapsáno bylo ve třídě I žáků 14, ve II. žáků 9,
ve III. žáků 13, ve IV.a žáků 18, ve IV.b žáků
17. Na škole dívčí poměry byly úplně obdobné
až na větší počet dětí českých. Zapsáno totiž

Hur zde žaček 94, z nichž bylo 57 židovek a35 Češek; skutečné Němkyně byly zde pouze
2. — Dle tříd rozděleny byly děti takto: v L
třídě děvčat 19, v II. děvčat11, najednou ale
ve IV.a děvčat 28, z nichž ovšem 12 Češek.
Na celé 10titřídní škole josefovská bylo tedy
v cálku zapsáno 160 dětí, z nichž 49 Čechů,
110 židů a jen Ó Němců. Ze čtvrti V., pro niž
Škola ta zřízenadocházelo ale dětí jen 82,ostatek
se rekrutoval z dětí příslušných do škol jiných.
A sice docházeloz I. obvodudětí40,sII. děti4,
ze VII. dětí 28, z VIII. děti 2, z Dejvic 8.
Tato škola jest tudíž rariton, o které by měli
přemýšleti všichol ti, jimě upřímně na češetví
Prahy záleží. Ve smíšeném území skusí české
děti jako psanci ; zato vlastenecká Praha, která
rozděluje národnostní komanda na všecky strany,
která se pověrčivě klepe před „klerikalisemem“,
k nepřirozené podpoře germanisace ve vlast
ním středu chová se až příliš netečně. Ba „vla
stenci“ pomáhají borlivé.udržovati německé
školy vlastními dětmi, jako by neslyšeli pláč
českých dětí z uzavíraného úsemí a = Vídně.

Také obecná škola německá u Panny
Marie Vítězné vykazuje poučnou statistiku.
V. třídě smíšené bylo mezi 24 dětmi 15Čechů,
ve II. mezi 29 dětmi 19 Čechů, ve III. třídě

oblapecké mezi 25dětegí 30 Čechů, ve III. dívčímesi M děvčaty 18 ek, ve IV. chlapecké
mosi 34 dětmi28 Čechů, ve IV. dívčí mesi

“

87 děvčaty 86 Celek, v V.chlapecké mezi
43 dětmi 18 Čechů, v V. dívčí mexi 4Y děvčaty
41 Češek. Úhrnem tedy mezi 266 dětmi 306
dětí českých. Nečítáme-lí ještě 7 židů,
zbývá skutečných Němců 52. Je možno ta
kovouto školu nazývati školou německou?
A je mošné vůbec, aby ve škole podobné se
naučil německy, což jest vlastně důvodem, že
tolik českých rodičů své děti posílá do škol
německých?

Zkrátka zbytečné německé školy v Prase
udržují židé z českých peněz tyjícl za horlivé
pomocí rodičů českých. Cobylo násilnického
pokřika, když se zřízovalo dívčí katolické (a
to české!) gymnasium na Král. Vinohradech.
„Vlastenecké“ listy docela hrozily veřejným
pranýřováním rodičů těch, kteří by tam dcerky
své dali. Ale v příčině německo-židovských
škol uveřejní se každý rok před zápisem ofi
cielní planý nářek — a dost. Praha, která tolik
mnnifestovala pro práva českých menšin, vlast
ních národnostních nedahů všímá si velice
málo. A přece jak beze všeho hluku, ;bez de
monstrací a násilností by se provedla národní
svépomoc, kdyby jednoduše uspoň čeští rodiče
nesvěřovali své děti vychovatelům německým!

Dvojí loket. U nás byl veliký křik pokro
kovýca a socialistických listů, když se vytklo
dvěma socialistickým učitelům novohradeckým, že
Svoji strannickou politiku zaášejí i na místa ne
příslušná. — Na Moravě zase pokrokovci a soci
alisté protestují vášnivě proti povýšení neorgaui
sovaného nadačitele Mobapla, protože prý týž jest
politickým stranníkem.

Téměř neuvěřitelno. Otisklijsme z „Čecha“
pod tímto titulem zprávuo domnělém studentském
skandálu z nejmenovaného města východočeského,
kterou jsme sami označili za téměř neuvěřitelnou.
Nyní nás utvrdil sám „Čech“, který dle naprosto
věrohodné zprávy sděluje, že pověsti ty byly na
prosto nepravdivé. Mimo to se nám dostalo ujištění
o klamnosti těch pověstí z místa vážného i 80u
kromě, což poctivě konatatujeme. „Čas“, proslulý
řepínským zpravodajstvím, otřel se dne 3. t. m.
v té příčině o pravdymilovnost „Čecha“, ačkoli
„Čech“ svojí poctivou a dobrovolnou opravou

prordymilovnost skutečně dokázal. Zato všakerbenův orgán 8 ochotou otiskoval proti kato
lictvu zprávy nejnesmyalnější a opravil leda tehdy,
když se na něj šlo s heverem. Dobře, že ta sá
ležitost veřejně vysvětlena. Jinak potají by měly
bezpodstatné pověsti průchod dále.m
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kraté hlasovali pro státní rozpočet, poněvadž
v něm byla položka na zlepšení platů děl
nictva ve státních dílnách a položka půl páta
milionu marek pro ačiteletvo. Ovšem nad tím
se pohněvalo velice ústřední vedení, Hádky
z toho veliké, až na sebe začínají prozrazovati
rodí sokové nepěkné věci. Na př. soudrazi ber
línští vyčítají bavorským nemírné pití piva.
No — v Berlíně to jisté není o mnoho lepší.
Rakouští socialisté hlasovali proti rozpočtu,
ačkoliv v něm bylo půl čtvrta milionu korun
pro rodiny záložníků, 4 miliony korun pro rol
niotvo (zvýšení melioračníko fondu) a osmnáct
milionů koran pro státní zřízence; kdyby bylo
šlo po vůli socialistů, nebyli by ani záložníci
ani státní zřízenci ani rolníci obdrželi ničeho

Dobře řekl poslanec Běloblávek: „Co žá
dátevy,sociálnídemokraté,navládě? Najedné
straně žádáte na ní nová vydání, a současně
odpíráte jí každý halíř. Vy nemáte vůbec
práva něco žádat, poněvadž vládě všecko od
píráte“ | — Ovšem že socialisté zahráli si na
oposici jen k vůli „zásadé“. Před hlasováním
schbázelo jich tolik, kolik bylo potřebí, aby
vláda vyhrála, začež se ovšem scojalistům od
mění. Napřed kalafanové blesky a pak prakse
Jiná. — „Rovnost“ vytýkala mnichům rajhrad

m že velmi dobře žijí. Na to jí odpověděl„Hlas“, že socialistický pohlavár Vaněk platívá
v brněnských hostincích první třídy až 16 K

listům na vládě vymáhat čtvrták za 2ha
paklík tabáku za 4 hl! Který farář může tolik
utráceti, jako na útraty dělnických mozolů
utrácí taky-proletář Vaněk? — Bývalý eoudrah
— nyní šivnostník Vyškovský napsal ve „Zpra
vodaji“, že taky-proletář socialista Šeha má
čtyři domy a slušný majetek. Jiný, také v Pro
etějově žijící vůdce-proletář dal syna svémo
dle „Zpravodaje“,60.000K.Vyškovskému,který
dříve horlivědopisoval do rudého „Hlasu lida“,
sase pověděl nyní týž list toto: „Pan pieatel
(článků do „Zpravodaje“, za něhož pokládán
p. Vyškovský) vidí největšího nepřítele šiv
nostníků v třídě dělnické. Dělník prý nadává
na stát, továrníka, šivnostníka atd. a iádný

neví proč A kdo je tomu, pane pisateli, učil?Nebyl jste třeba I vy tím podařeným tlampa
čem, který místo sásadní výchovy nadával
těm samým šivnostníkům, které chcete dneska

zachránit? Nebyl vy jste také tím moderním
žebrákem, který se chtěl dobře přišivil, než
jeho eimulantetví (přetvářka) bylo prokázané P“

Iou, dobře se znají. Proč však rudým
dříve to „tlampačství“ Vyškovského tolik. se
lbilo?* — Jak eděluje „České Slovo“, došlo
ve Floridsdorfa ku stávce povozníků. Stávkující
drožkáři provedli vtipný nápad. Telefonovali
jménem jistého majitele povozů ve Velkém
Jedleesdorfa do sekretariátu soc. dem. ob
ohodních a dopravních dělníků posl. soudr.
Forstnera, tedy svému vedení: „Co si máme
počíti my, majitelé povozů, když kočí nechtějí
sapřáhnouti a dále stávkají?* A ejhle, 00 od
pověděl sekretariát soc. demokratického posl.
Forstnera: „Nechte je jen stávkovat, podpory
nedostanou, peněz nemají a proto jsou nucení
práci opět nastoopiti; my nemáme s nimi co
činitil“ Tudíž stávkující svým Istivým nápadem
přesvědčili se znamenitě o „vřelé lásce“ vůdců
k ubněteným.

Z tajnostisložitého účetnictví soudruhů
přináší „Ces, Sl.“ zajímavé odhalení. Zaohytilo
totiž dopis jistého pražského soadruha, který
píše svému soudruba mezi jiným: „Právě nyní,
co Ti to píši, prchá soudrab Vápenka s admi
nistrace „Práva Lidu“ s 2000 kor., které jako
prozatimní pokladník odcizil a není ani stlhán
soadně. Je to zoufalé. Když některý horník
kolportér zůstane dlažen 60 baléřů, upomíná
me jej veřejně a děláme mu ostudu, a 2000 K
se ani nehledá. Já až ho ani neznal, byl to
nějaký vypráskaný kumpáu, stižený nezhojitel
nou nemocí. Teď se tatlá, že byl obnos daleko
větší“ atd. — Ioa, „Právo Lida“ dobře ví, proč
jest potřebí chytře o rudých defraudantech
mničeti. Hlavní rudý Štáb zvláště nesmí tak
lehce vytýkati Špatné účtování. Vždyť posud
není sám hotov 8 povinnými účty, které měl
jiš dávno eložiti ze sbírky mnoba tisíc horan
Da raněné! Co by dělalo „Právo Lidu“, kdyby
si dali tak na čas katolíci?

Volná láska prý zbědované poměry
zreformuje, Plzeňský „Český Západ“ napsal:
Manželka železničního zřízence pokusila se o
sebevraždu otravou, ponóvadě její choť — zná
mý agitátor sociálních demokratů — příliš hor
livě prováděl zásada „volného milování.“ Ne
dlouho potom, co jeho žena učinila pokus 8a
movraždy, chtěl pan manžel odnésti peřiny ke
své nové lásce, aby ji nebylo zima. Stalo se
mn však neštěstí: sousední ženy, které o zá«
letníko věděly, se shromáždily a velmi bojovně

přijaly vetřelce. Pořádný výprask a putna stadené vody scbladily jeho žár.— Týž list vy
pravuje ze Střížovic u Plzně, že tamější „obr
soudrah“ Hort opustil svojí ženu 8 pěti dítku
toi, zanechav je v největší bídě. — Když nad
soudruh Jelínek, který tolik tepal „znemrav
nělost katolictva“, ojel vlastní ženě s mladou
milovnicí do Ameriky, nezastalo se abohé ženy,
pomlouvané zlými jazyky, „Právo Lida“ ani
slovem. Kdyby bylo poukázalo na skotečný
charakter toho dlouholetého radého redaktora,
možná, že by některá soudrožka nyní přemý
šlela otřízlivěji o volné lásce, o manželské
rozluce. Ale to právě „Právo Lido“ nechtělo.

Jak spoří sociální demokraté. V od
bočce sociálné demokratické na Marianských
Horách, ve které bylo svého času na 1600členů,
uhospodařili soudrazi 600 K. Bylo to ještě za
bývalého předsedy Carbola. Obnos ten byl za
půjčen sociálně-demokratickému spolku řez
nickému na Marianských Horách. Letos vrátil
sociálně-demokratické odbočce řeznický spolek
z tohoto obnosu částku 350 K. Neví se, jak
s těmito penězi bylo naloženo, ale zvláštní je,
že dne 14.srpna přišli k pokladníkovi řeznického
spolku dva funkcionáři „Unie“ a žádali, by
jim ihned vyplatil 60 K, že pojedou na zem
skou konferenci do Brna a nemají prý žádných
peněz. — Teď jest jen otázka, jax tedy sou
drozi naložili 6 těmi 350 korunami. — Dane
16. erpoa moravská zem. konference usnesla se
většinou blasů, aby odborové organisace odváděly
příspěvky politické straně uwoc.-domokratické.
Hezky tedy omějírudí politikové střádati —z ci
zích kapes. Pročmají jen nepolitické organisace
podporovati strannické politické řádění rudých,
stejně dobře placených pohlavárůf — Která
strana má tolik fondů jako radá? Soc. demo
kraté mají fond agitační, tiskový, stávkový,
vězeňský, volební — teď ještě zřídili fond
solidární. Samé to hadice na vyssávání děl
piotva, samé to fabriky na zvyšování rudé
daně. A přitom všem ještě v sobotu postaví se

soudruh8čeplů sbírajedaněmimořádné; teďpo koupení knížecího paláce se teprve 600
druzi naplatí, až se budou ohýbatil Jest to po
třebí, aby kavalírsky placení pohlaváří s tím
větší chutí tloukli do „měšťáckých vydřiduchů
a kněžských blahobytníků.“ Dostane-li se pro
velikoa hrubost socialista do žaláře, žije tam
s vězeňského fondu daleko líp než kdyby byl
ne svobodě. Tudíž četřte, soudruzi, nikoli na
sebe, ale na ta kurášné hrdle, která vytýkají
blahobyt jinému| Jak dlouhose nechají veliké
massy dělnictva vydírati tak velikými radými
daněmi, jakých se nežádá ani v oku)

«
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Prestějovšti soc.demokraté vpodpůrné
1 pokračují. Prohráli stávku, zedníci se

nim obracejí zády, protože po svržení ru
dého jha vede se jim líp než pod patronátem
kavalírsky placeného radého agenta. Proto teď
rodí, jimž vyschlo v míse, zle 50 katí. Zlo se
obořil 26. srpna na pracající dělofky soudruh

Jeho křika přímo sprostě. Dne 25. m. m. čtyři
Červení stáli a novostavby, žádajíce, aby fa

Proto rodá důmyslnost rozhodla ge k jiné kul
tornosti. Lidé, kteří jindy volají: „Buď práci
čest“, zákeřně v noci poškodili hotovou facádu,
poškrábali ji a potloukli. I římsy nad okny
vytlučeny. Na stavbě dělnických domků v Drž
kové ulici strhali lešení, v Dolní ulici strbalí
a zkazili lešení na domku Ferd. Dosoadila.
Před započetím té „práce“ spustili při vycbá
zení ze svého „Děloického domo“ řev tak ohlu
Šující, že se lidé s děsem probouzeli. Jeden
z pachatelů již jest polapen. — m

Ke Všem příležitostem

nejlepší dárk

V.Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní spalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Tráva
nejlepší jakosti se prodá. Koree po 10 K.

Kde, sdělí administraee t. 1.

Dívčí vychovávací

Ústav v Slatinanech

u Chrudimě poskytuje příležitost k řád
nému vedení vlastní domácnosti; vyu
čuje se všem druhům ručních prací,
malbě, šití šatů i prádla, hře na piano,
housle a citeru, řeči německé i fran
couzské. V témž ústavě přijímají se
dívky do školy obecné 1 měšťanské
s právem veřejnosti. Dívky tyto mají
přednost při přijetí do paedagogia
v Chrudimi. Dívky povinnosti školní od
rostlé mohou navštěvovati vyšší 
čovací kurs český 1 německý. Též
připravují se ku zkoušce pro školy
mateřské a ku zkoušce industriální
pro školy obecné i měšťanské, Bližší
informace podávají stanovy, jež se na
požádání zašlou. Pro chudé značná
sleva. V témž ústavě opravujíse roBeha

“ bohorlažebná. “

Ústav nalézá se v rozkošné
j :: | lesnaté krajině.

. «* :

(hrámové svíce
©O0000000000000000

V úvěrníspolečnostzapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1" (proti Grandhotelu) ::

zúrokuje vklady 4',"/, 5%, až 64%,
Záruka K 656.189-57.

Složní lístky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23, března 1907

Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém

i malém dodává rychle a výhodně.

ODOOO0000000000000

voskové"G svíčky a obět.před
dle liturgických před- | BĚLY promíeta pout

pisů vyráběné, nická, prnější pří: o

polovoskovéjj Půoběné,obrásky
(ceresinové) svice pro chrámové

lustry,
velikonoční svíce svíce kostelní ste

(paškaly)8 Mp T
jemikrve a ranami, arinové,
též krášlené s be. zápalkový drát,

ránkemvelikonočním,© svíce obětní -Ba

třínožky hladké, ve všechvelikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

svíčkyke křtu, jou re 4Let Aeon
sv. přijímání a sv. 0sp výro 

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

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlstá medaile.Paříž 1905, zlatá
medalie.Londýn 1905, slatá medaile.Praha 1008,
diplom čestného uznání. Videň 1906, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdar“ a franko.

Všem rodičům,
kterým záleží na mravní a vlastenecké

výchově doer, vřele doporučujeme

seč DensionátS?

nisaře Františka Josefa I,
v Hradci Králové.

Ledničky
patentní pro každou domácnost nepostrádatelné,
přenosné, velice praktické, výtečně led konservující,
s ventilací,silným cínovýmplechemopatřeny,s iso
lací, dodává na každou stanici cís. a král. dvorní

továrna na nábytek

KV. Skuherský v Hradci Králové
proti hotelu Merkur.

Cenníky sdarma s franko. Zástupci na všech místech
bledáni.

000O0000000000000O
Veledůstojnému

duchovensúvu!

JanOlaněk,zů
Konviktaké ul.

olelné na kostálel máštnážtnt“ dovolšte
i doporučiti

sklad vo vlastní

jabo :,
nádobky a

n rn alobu Staré
předměty znovu opravuje v původní

Inkenci ©jem oohni sají a záříběí.Na hotovéna rospočty, nákresy neb cenníky franko.
veškeré a ručím. Největší ba a

sklad vn výroby a, édnutí.Provedenísd nej
jednoduššího donejstk vostnějkko. kostelům úle
va vplacení. Víos uznází po rnos.

robby bezomní.

UDOJ
Prní deský katolický zárod ve Vldni

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
; chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
PAWdeň,
VEL.o., Kaiser

strasse 5., vedle La- 
saritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna.



Doporučujeme

Mešnívína.
Nejdůstojnější Bisku

v Hradei Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a sasflám?v soudkách od 25
litrů výše:
Dalmatská s uherská vína sa 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné I. druh 88 bal,

II. drah 80 hal. sa 1 litr.

ALOIS ČIŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpolci,

©. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klášter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v Čechách.

Vychovávací

a VTNĚDNACÍSAV
vwKocléřově u Svitav

přijímá mejlevmějí chovanky Škole
odrostlé ku vyučování liternímu, něm

čině, frančině, šití, stříhání, kreslení
střihů, vyšívání, vaření, žehlení, bře na

piano, housle a citeru atd.
m M

Prospekt mnapošádóní se zeěle. |
0m UE

Krajina horská,
lesnatá, velice zdravá.

O0

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouskuveškerých

koslel, parameniů
ů, kebe ů

Kovováky máš Pek zeohnách.nejstaršíhozávodu v echách, c. a k. dvorního dodavatele,

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

„| Tisice uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříre nikdy

nebývalou ? ť
Poušila jsem do vyvářky

za 6 haléřů

663 XGODMEBIX KPDXCBDX

Jan Horak,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznámí zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X683MG6DXG6DX663X

X

cs
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Zana JmKnih
zž sj: (J. Sylvaterův

% SÍ | synovec,nástupce)
ba 7, NE AH

d B M umělecký závod—
pro MAlĎU

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 146 st., Malé Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
gwralnímu provedení a

sicei se šelesným
be | rámy, sttčmí vsasením.

Vetkeré ro „ akizry i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznostiku definitivní objednávce.

ORP"Nesčetná veřejné i písemnápochvalná uznání. <Yfi
Založeno roku 1836.

Netlevnějí a nejvisnější

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

dě Jos. Ježek,

b3

Josef Štěpán,

Žádejte cenniky.

odborný pozlacovač pro práce kostelní
v Pardubicích,

doporučuje závod svůj veledůstojnémo ducho=
venstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, šelezných
náhrobních křížů,

zlacéní písma aSrůsných předmětů venku se naje
zajících sa ceayfjmírné. — Taktéž dodávám svolá

nová chrámová zaříze
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a roz shotovuji úploé bezplatně «
k ústnímu j Í dostavím se na požádání taktéž

-© bes nároku Na ceslovoé.
Mnoho pcehvalných uzmání porace a bronzová

státní medailie s výstavy v Pardubicích.

„SR Závod založen r. 1808. "BA

kaCSS EGSOSSA- 056

P. L pp. truhlářům
odporučoji

. svoji výrobu= .„ Intarsií «
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa.

O A 4AKOAOIO IO“

Jediný závod toho druhu ma českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
bandagist

w Hradoi Král., vedle krajskéhosoudu.

Odporučuje vlasiní výrobu a
skrad veškerých drobů bandáží,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční pásy, suspepsoria, puc
čochy a obínadla pro křečové
žily, špěrevačky « přímidla pro
zklivené pateře.

Správy se vyřizují rychle a
levné.

Pcštou zasílá sc nenápadně,
stočí udati druh a míru.

Závod založen roku 1883.

Vyzuameuán zlatou medailí.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvenálky

(dle Ord. listu č. 8., str. 88

dostati lze 1 kus za 3 bal. — 50 kasů
za l K

v biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.KOOKAI

m PI Y aj %DD
SSS)SSS |

V
CGAMGAC- MC

křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků
jen solidní jakesti doporučoje levně

-: první východočeskýuměleckýzávod =,

Jos, Kieslicha
| w Hradol Králové, Jiříkova třída.

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastní dílně na výrobu rámců a pozjaco-va .

Obchod papírnický.
Veškeréčrůhy pájiru, Aeolnípotřehyatd, até,
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Budoucí katolický sjezd.
Jeho Milost nejd. pan biskup Králové

hradecký, dr. Josef Doubrava na IV. ejezdu
českoslovanských katolíků v Praze v poslední
slavnostní schůzi dne 1. září 1908 prosloviltoto:

„Vaše Eminencí, nejužstojnější Páni bi
skupové, slavné shromáždění!

Z nadšení, jež památný IV.ejezd katolíků
českoslovanských v daších tisíců vzbadil, vy
trýsklo hojně tužeb, nadšených úmyslůva vrou
dich přání na další cestu za rozkvětem života
katolického. * ř

Jedno z těchto -přání vyzírá z našeho
„Čecha“ vdeešním čísle na místě úvodním ná
bledem, že několikaletý odklad sjezdů bývá na
Skoda věci katolické, a še příslaší, aby katc
líci častěji se vídali, radili, osnášeli, aby ne
dělil je více než rok jeden .. .; v ten rozum
koačí náhled slovy: „Na ahledanou tedy roku
1909 třebas — v Hradci Králové!*

Než toto dnešní přání rozlítne se ještě
po drahé diecésí mojí. mobu — jsem toho jist
— již v této chvíli býti tlamočníkem oblasa,
jejš tam přání projevené probudí. Troufám aj
tak, neb co bode ohlasem, zaračuje mi předem
biskupská skušenost za pět let v diecési strá
vených, zaručuje mi zkušenost za dnů tohoto
sjezdu, zaručuje mi vlastní doše moje.

Má skušenosbiskupská!? —Ujav se berly
pastýřské, shledal jsem na Královéhradocku
půda zkypřenu, brázdu zaorávu a símě obrodné
Činnosti na roli křesfansko-společenského života
vsliboém rospaku. Akdyž nadešly doby vážné,
doby vaší katolické organisace a pastýřské
slovo mé svalo k pracnému údělu na poli
tomto, steré roce nadšeného klera, tisiceré
ruce věrného katolického lidu po diecési krá
lovéhradecké sáhly činně k vzácnémo dílu, jež
ve výsledku voleb projevilo zlaté ovoce.

Zwiňuje se o věcech těchto, mátn v tomto
slavném shromáždění za povinnost vděčně
vspomenonti zásloh nadšeného svého kleru di
ecésního a věrného Jida katolického.

A skušenos těchtodnů? patřil jeem n
vděčném pohnotí v řadách katolíků, kteří
v neděli stoapali na posvátné Hradčany k bro
běm- ovatých- patronůnašich, do tisíců kato

FEUILLETON
U mohouorientální krásky.

Vzpomíska s cost dro. J. Hojčla.

Patnáctý říjen neslitoval, že bude příliš rů
žový. Nebe hulilo se v šedý plaid mraků podobné
jako moji spolucestující na palubě »Elektrye. Celá
příroda byla v ranních hodinách v ponuré, mrzuté
náladě asi tak jako obyvatel +Elektry«, který byl
příliš časně probusen ze sladkého spánku. Celý
protější břeh i přístavní město Jaffa, ku kterému
jsme se blížili, byl zahalen v bustou ranní mlhu,
Zdálo se nám, že vidíme v těchto parách mlžiny
jiného drubu, kterými bujná obrazotvornost lidská
Jaffu obestřela. Na skálu z muře trčící dal prý
Cefeus král přikovati svoji spanilou dceru, aby tu
padla za oběť obrovské mořské nestvůře, kterou
však Perseus usmrtil a tak princeznu královskou
osvobodil. Ještě za dob židovského spisovatele
Josefa Flavia v druhé polovici prvního století
křesťanského ukazovaly se v Jaffé tomu, kdo chtěl,
zbytky řetězů, kterými byla ona dcera královská
spoutána (!), a ještě za dob sv, Jeronýma ukazo
Vali jaffští místo, skalisko, na němž bylo Andro-.
médě odpočívati| Uměli tedy již tehdy fabrikovati

. sstarožitné památky«! Pompejův důstojník M.
Scaurus docela dal přenésti do Říma kostru oné
mořské obludy, jiš zabil Perseus, a veřejně ji vy
slavoval! Byl prý 40 stop dlouhá a žebro jeji
bylo prý tak veliké, jako žebro indického slona!

Miby se znhnáhla začínaly rosptylovati po
dobně jako se.rozplyaul onen mythus (báj) o
Andromédé a našemu zraku se začala odhalovati
skutečnost. Na obzoru vystupoval obrys města,

kterém ardce naše již tak horoucné prabnolo,
lž šestnáctý den byl dnes naší jízdy, našeho če

V Hradci Králové, dne 11. září 1908,

lických mažův a žen — ových diecesánů, zřel
jsem katolická poslance z diecóse a shledal
jsem se tu 8 přečetnými duchovními z kleru
diecésního; všem zářila radost a oadšení z očí
a touha, státi v předních řadáon bojovníků o
rozkvětživota katolického...

Má duše pak, ta prodchouta vědomím,
jak vážná jest doba, a věrna jest povinnostem
svatým biskupa katolického!

Z takových zkošeností, z takového vědomí
lze mi spolehlivě tlumočiti ohlas, jejž od „ebe
tyčné Bo*žky až po meze sesterské Moravy,
od zelených niv luzného Polabí až po Sněžník
Králický míti bude přání zmíněné.

| Z tisfcerých duší zníti bude: „O přijďte,
katolíci, bratří, do Hradce Králové, na toto srdce
diecése, kde dobrý katolický lid a věrný klerus
se svýmbiskupemsa jednojest svámi vnadšení
a katolické prácí sa Boší čest, na dobro vlasti,
pro věrmost císaři a králi I“

Tak nejd. pan biskap. — Slova jeho pří
jata byla 8 velikým jásotem a nadšením celého
sjezdu. Jsme přesvědčeni, že tak je přijme
také každý katolík, který je bude čísti. Vždyť
veřejných urážek Krista a Jeho církve při
bývá; proto jest potřebí veřejných dostinčinění.
Lid jest na veřejných schůzích lží podváděn,
proto tau jest potřebt veřejného poačení o
provdé. Když moderní pobané proti Bohu
našemu veřejně se rouhají, naší povinností jest
tohoto Boha veřejně chváliti u velebiti; a když
světu lhou, že jiš ani nejsme, na vás jest veřejně
dokázati, že nejen jsme, nýbrž že aás jest
mnoho a že rosterme. Proto „Zdař Bůhbl“ bu
doucímu katolickéma ejezdu roku 1909 v Hradci
Králové!

IV. sjezd katolíků

českoslovanských v Praze.
Svatý Václave, nedej sahynouti

nám ni budoucím!

Bylo by velice dobře, kdybychom mohli
uveřejnit všechny ty nadšené řeči, kdybychom
mohli popsati ten vroucí zápal jednotlivých
referentů a ten zájem o věc u posluchačů. Ale
nemůžeme, skrovnost místa nás oatí postopo
vati velice stračně, takže nemůžeme podati ani

EF]
kání, neší touby, Dnes konečné rozloučíme se tr
vale s »Elektrou«, která nás tak dlouho již ho
stila, dnes, již za chvíli budou plíce naše dýchati
vzduch zemé svaté! Moře jest dosti klidno, není
se nám tedy obávati, že by »Elektra« nemohla
své děti vyloditi a že by, nemohouc zde čekati,
nás zase zavezla zpět do Port-Saidu. Čelo naše
se jen chmuřilo při vzpomínce na to, že zde při
vylodování bývá pekelný ryk a nepořádek, žepře
vozníci žádávají obrovské sumy za dopravu 2 par
níku po bárce na pevninu a že může prý bárka
snadno naraziti ne skaliska, kterými jest přístav
ovénčen, Úchvatný pohled na blížící se město
však upoutal všecku naši pozornost tak, že jsme
neměli ani kdy obavami se znepokojovati.

Starý Hebrej spojoval se jménem Jaffa pojem
krásy, takže bychom nechybili příliš, kdybychom
přeložili název tohoto města slovem »Kráska«,

»Jest to věru kráska«, pravil jsem k svému
kolegovi, když jsem spatřil nevysoký, kuželovitý
chlum na samém břebu mořském a na vém ve
vodorovných věncích se vinouti řady domů a
domků orientální i evropské fagony.

sJest to věru kráska, která tu sedí na ska
lisku a koupá nohy své ve vlnách mořských dnes
poněkud do šedozelená zbarvených; lebounká
mlha, která se kolem skrání jejích vznáší, dodává
jí nového kouzla, jest jakýsi jemný závoj, kterým
tato výchoďanka vnady avé zakrývá.«

»Jen ji nepřechvaltela varuje mě můj přítel.
sPočkejte, až budete viděti svoji krasavici z blízka|
Nevím, zdali řeknete, te její úzké, křivolaké a
špinavé uličky jsou vábící vnady,«

»Elektra« zatím povolovala ve svém cvalu
víc a více, až konečně se docela zastavila.

»Proč zastavuje tek daleko od břehu Pa táši
se, »snad z dcty před vznešenou výchoďankou ?«

Inserty se počítají levně,

Olmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XIV.

setinu té rozsáhlé látky, která byla zpracována.

Prof. Drápalík„pojednal o stanovisku katolíkůk národnosti. Mezijiným pravil: „Nejsme prý
upřímnými vlastenci, jsme prý škůdci svého
národa. Jsme jimi nebo ne? Nedá se katoli
cismus a národnost vůbec sloučiti? Srovoáme-li
pojmy obou, nenajdeme ani jediného znaku,
který by je oavzájem vylučoval. Bylo to právě
křesťanství, které uchránilo nás osada polab
ských Slovanů. Za to však boj proti katolicismu
vždy dál se u nás roku v ruce se živly cis
záckými. V zájmu spravedlnosti, v zájina or
Ganisační práce prosíme nejdůstojnější episkc=
pát, aby postaral se o to, by církevní úkony
národnostních štvanic byly ušetřeny“ Další
řečník byl řídící učitel Václav Špaček, jenžse
znalostí odbornou pojednal o thematu „O ro»
dině“. Dp. Jiří Čadek řekl ve svém referátu
„0 klerikalismu a náboženství, jakožto věci
soukromé“, také toto:

Proč proti nám bojují? První výtka: „Kle
rikální panovačaostl“ Jednu panovačnost má
církev, a ta jest věčným znakem a vlastností
její. Je to svatá soaha panovati duším; horli
vost upevniti království Kristovo v srdci ná
roda; aložiti každému břímě zákona Kristova,
podmaniti každého pod sladké jho lásky k Boha
a k bližnímu. Tato panovačnost je nám vlastní,
ona nezná mezí, protože „není z tohoto světa“|
Jsme prý nenárodní. .

Pak mluvil p. prof, Náběle.. : Exaktní vědy
a náboženství. Po něm promlavil proslulý náš

pracovník, Bohem nadaný řečník vadp. dr.
Šulcs HradceKrálové.Uvedlvesvémthemata
40 liberalismu a 800. demokratismu“:

„Mnoho se mlavilo a psalo o dvojčatech
Siamských; byli to srostlí blíženci, takových
zrůdných lidí bylo a jest více. Ačkoliv jsou
srostlí z téhož rodu, povahou se velice různí.
A takoví dva blíženci jsou liberalismos a 80
ciplismns demokratický. 1. Povahou jsou velice
různí. Věci nejdůležitější v životě hmotném.
jsou: majetek, práce, výdělek. A v těchto zá
kladních věcech se rozcházejí. Dle liberalismu
náleží vše jednotlivci, proto libsralismos slove
také individaalismus; dle socialisma náleží vše
společnosti, societas, a proto slove socialismus.
Dle liberalismu je hlavní individuum, a spo
lečnost jeu potud je důležita, pokad prospívá
individuu; dle socialismuje hlavní věef spe

»Nikoliv, zastavuje zde proto, poněvadž jest
Jaffa obehnána na straně západní po celé fronté
řadou skalisek, Na severu jest sice průlina, ta jest
však zanesena pískem tak, že jen malé bárky o
nepatrném ponoru mohou proplouti, aniž by oa
mělčině uvázly. Vizte v dáli ony balvany, vystu
pující z moře, které nedovolují lodém takovým,
jako jest oElektra«, se přiblížiti. Vizte, kterak
moře do těchto balvanů pere a bílou pěnou je
zaplevuje. Všimněte si tamto úzké uličky mezi
dvěma kamennými sloupy, s moře se vynořují
cími; tímto portálem as pět metrů širokým,který
zde sama příroda sbudovale, musíme na té bárce
projeti. Nareziti na některý z těchto balvanů by
byla věc málo příjemná; překlopení bárky zname
nalo by při nejmenším ochlazující mořskou lázeň
a ztrátu zavazadel, která bychom pak velmi těžko
na dně mořském bledali. Případně by se tu mohl
člověk vykoupati tak důkladně, že by se probudil
po koupeli ne onom svétě,«

»Utopí se tu mnobo lidí?«
oČestěji se bárka převrhne, ačkoliv zdejší

barkáři jsou velmi obratní s zruční; životy lidské
se však obyčejně zachrání; jsou však případy, te
tu někteří cestující skutečně nalezli hrob na dně
mořském. Mezi těmito vyvolenými mohli bychom
býti dnes my; stačilo by nám až do smrti uto
nouti jen jednou.«

»Jest tedy tato orientální kráska jako prio
cezna v zakletém zámku; kdo se chce kní do
stati, musí se nejprve potýkati s kamennými ti
tény a rváti se s mořskými vlnami.«

»Skoro máte pravdus. »Nebylo by možno
zasypati onen prub moře mezi pevainou a oněmi
skalisky, vybudovati pořádné hráze, zkrátka vy=
stavěti tu pěkný pohodlný přístav ře

sVaše. myšlenka není nová; byls již více



lečnost, a individuum jen potud jest důlešito,
pokud prospívá společnosti. Proto liberalismus
soukromý majetek hájí, socislismns ho prohla
šuje za krádež; liberalismus bájí msdo za práci,
socialisemns ji jako člověka nedůstojnou odsu
zuje, poněvadě dle liberalisma pracuje jedno
tlivec, náloží výtěžek práce jemu, dlesocislisma
má pracovati společnost, proto výtěšek práce
patří společnosti.

2, Jsou stejného rodu. Říká a píše so, že
otcem socialismu je liberalismus, ale není to
pravda, otcem obou jest bytost, která není ani
rodu mužského, ani ženského, nýbrž je rodu
středního: je to moderní pohanství a jeho in
karnace moderní pohanstvo. — Jak liberalismus
tak i socialismus chtějí odstraniti rozdíl meri

mužem s ženou v životě n i politickém, a chtěly by tudíž očiniti vlastně všecky
lidi rodu středního.

8. Jsou erostlí : a) zevně, Dějiny dokazují,
že když ee objevil liberalismus úplný, ihned
povstal socialismus, ale tytéž dějiny učí, že
socialismus mění se v liberalismaa. Účinky
obou jsou stejné, zničí střední stavy, lidí skla
mou, ponšvadž učení obou je v životě skuteč
ném nemožné.
“ b) jsou srostlí vnitřně, neboť «) mají stejný
rozum, nebo jak oni mluví mozek, učení spe
kulativní o Boba, o člověku, o životě, o ná
boženství; fB)stejný cit, čili srdce, oba hájí
naprosté kastovnictví a pro strana protivnou
citu nemají.

y) stejnou snahu nebo šaladek, oběma je
věcí hlavní, obou jest nenasytný, touží jen po
pošitolch hmotných.

Jsou zavržení hodny oba, ale socialismas
snačně bojí, výkvět obou: zabrání papežského
státu, které trvá 38 roků.“

Poslanec Václav Myslivec mlavil o kře
stanském socialismu, dp. Rybák svou vědeckou
řeší skvěle dokázal, že křesťanství je nábo
ženstvím budoucnosti. P. dr. Kolísek poukázav
k dojemnému sobotoímu přijetí Slováků mo
ravských přešel k vylíčení trudných poměrů
Slovače uherské. Pravil: Mám-li za uherské
Slováky pronésti pozdrav tomuto slavnému
sjezdu, mohu tak učiniti oním památným vo
láním: „Avo,ti, kteří zemřít mají, tebe pozdra
vajil“ Postavení Slováků aherských, kteří se
hlásí ke svojí sladké slovenlině, jest i v obleda
náboženském velmi ubohé. Heslo „Za tá naša
slovenčina“ není jen pouličním heslem poli
tickým. Heslo to zavírá v sobě všechny du
ševní tužby a kultoroí potřeby lidu sloveu
ského, tedy i zájmy nábožensko-mravní. Aheslo
to ve všech svých směrech jest ubíjeno. Řečník
uvádí drastické, úžasné případy.

Dále praví: Aby nepřítel pracovníky lida
slovenského mohl enáse ubíjeti, vymýšlí ci
proti nim pomlavy, že jsou to bořiči, kacíři,
odpadlíci. To všechno není pravda u pracov
níků slovenských, jakým jest dobrý katolický
knéz a upřímný Slovák Andrej Hlioka. (Nad
šené provolání Sláva.) Svědomí kázalo mi,
sbych se o jeho působení jaformoval na místě
samém.

Uprostřed záři bude pořádán v Pešti
sjezd katolíkův uherských. Prosím, aby splno
mocněním vašeho ejezdu byl sjezda peštekému
poslán pozdravný přípis v tom směru, aby
jednání ejezdu uherského prospělo katolíkům
všech národností v Ubrách.
(R O
kráte pronesena, víte však, že turecké vládě schází
na podobné věci — peníze. Vláda prý nechce
kasiti výdělek zdejším barkářům, který by samo
sebou přestal, kdyby veliké parníky zakotvovaly u
semého břebu.«

*Toť jest přece se stenoviska státního vše
obecného hospodářství důvod malicherný; mohiť
by se stát jiným přiměřeným způsobem postarati
o jejich výživu«.

»Poslyšte tedy jiný, pádnější důvod, proč
vysoké porta nechce tu míti pohodlný přístav,
Kdyby zde byl zřízen moderní přístav, byla by
Jaffa v případě války nepříteli přístupna a tím
Palestina mu otevřena, kdežto nyní jest tu váleč
nému loďstvu těžko rychle vysaditi na břeb massy
vojska.c :

»Má Jaffa veliký strategický význam ře
»Musí míti, poněvadž od nepaměti bývala vždy

opevněna a poněvadž opět a opět bylo o ni bo
jovéno. Ne méně než dvanáctkráte byla v minu
losti se zemí srovnána, vždycky však zase znova
postavena.«

»Koupala se tedy často naše kráska vlidské
krvi Ďe

»Ano, brodila se v-krví Amorrejských, Foe
ničanů, Filišťanů, Egyptanů, Israelitů, Assyrů;
krví ji skrápěli Ptolomeovci, Seleukovci, rekové

makobejští, Římané, Arabové, křižáci.c
»Nevyváží důvody obchodní význam Jaffy

strategický? Myslím, že by řádný přístav zde vy
budovaný značně přispěl k obohacení poddaných
říše ottomenské.«

»Obchodní význem Jaffy pro obyvatelstvo
Judska pochopil a ocenil již Šimon Makabejský,
který »mimo všecku slávu svou dobyl ješté Joppe,
eby bylo přístevem, a učinil průchod k ostrovům
mořským« (I Mak. 14, 5), t. j. přístav zdejší u

Dále mám prosbu s výsvu na všechny
účastníky tohoto sjezdu a jejich přátele. Pro
sím, abychom se všichni přidrušili jednak
k modlitbě, jedmak k práci sa lid slovenský.
Přidrošme we k sbožným prosbám lida slo
venského.

Bože, sveta Stvoriteli, Teba se kloníme,
sa národ náš ubědeny, o pomocprosíme,
svet ten šlispe, čo to nám dáváTvoje dobrota,
Boše svaty, trojjediny, dopraj nám života.

Vedle modlitby přidrušme 0e ku prácí za
lid elovenský. Pomáhejš ušlechtilým snahám

slovenskýmpra jak mo prostředkydovolojí.Milojme své drabé bratry elovenské|
Kdž za součinnosti modlitby naších duší

a práce našich rakou naše bratry slovenské
brzy potěší v plné síle a celém rozsahu to
evangelium, které se chudým svěstuje, totiž
evangelium lásky Kristovy a pravé svobody!
(B.ořlivý souhlas.)

Dp. Konečný promluvil o volné myšlence,
p. Šafránek o otázce rolnické, p. Astro otázce
dělnické a dále a dál sune se ten řad řečníků
elovutných, z nicbě vidíme Voňavku, Dostálka,
Jelínka, Dvorského, Hoffmanovou, Žáka, Be
ránka. Živý rozruch s sájem způsobila výborná
řeč vldp. dr. Reyla „O tisku“, ve které theore
ticky i prakticky řeší tuto vysoce důležitou,
životní otázku naši, Praví: Piův opolok se
z jara 1906 ustavil ve Vídní, a ns podzim 1906
jako samostatná organisace v Čechách, pak
rozšířil se po rakouských zemích s neoby
Šejnou rychlostí a za 20 měsíců vykázal po
divubodné výsledky.

Vídeňský epolek Piův založil 320 míst
ních odborů, založil si svoji kancelář, s níž
zaslal 370.000 měsíčních správ a 360.000 le
táků. Dvěma listům, „Vaterlandu“ a „Beicho
posta“, poskytl podpory po 71.000 kor.

Ale i český Piův spolek za 18 měsíců
vykazuje slašný úspěch. Vydal na podporu tisku
českého 11.807 kor. a uložil zálobu 9461 kor.

Abychomexistenci katolických listů nenad
nili, nepodporojme a nečtěme listů víře ne
přátelských. Nestačí list pouze odebirati, nýbrž
téš platiti.

Jiná podpora katolického tiska záleší v tom,
že mu poskytneme správy o různých událo
stech s našeho bydliště.

Žurnalisté katoličtí nesmějí igaorovat po
žadavky, jaké se kladon na moderňího žšurna
lista. Forma zevní má býti uměleckou, ohla
zenou a důstojnou myšlenky, kterou list za
stává. Nic nemůže více katolický list zprotiviti
v očích Ihostejného čtenáře, jako nalezne-li tam

stice.
Abychom měli šurnalisty vědecky i umě

lecky vyškolené a mravně silné, je ovšem
nutno, abychom je řádně platili. Od pouhých
zásad nemůže býti ani katolický žurnalista živ
s pouhou kritikou neb udělenou radou nikomo

poskytoouti jenom list dobře prospívající,
K tomu podávám návrhy:
1. Založte svaz katolických novinářů —

kovejte ajezdy, abyste se znali osobně.
2. Pořédejte kursy ročně, kde by jednak

ovičili se dopisovatelé a dorost novinářský,
jednak šířil se duševní obsor praktiokých no
vinářů.
NÍ

pravil tak, aby umožnil a usnadnil obchodní spo
jení mezi Judskem a Evropou. Dnes by přístav
zasluboval tím spíše rozšíření, poněvadž se tu
obchod v poslední době neobyčejně rozmnožil.
Snad až nebudou Mladoturci vrchu, nabude též
Cefibrad více rosumu. Ročně tu kotví nyní na
půlpáte sta parníků a tolikéž lodí placbetních.
50.000 lidí sem ročně přibude a 700.000 tun
zboží se proveze; cena jen vyvezeného zboží sc
páčí asi na 13 millionů franků.«

»Co se hlavně vyváží Pe
»Obilí, vlna, víno, olivový olej, hlavně všek

světoznámé jaffské oranže. Tyto a jiné plodiny
dovážejí se do Řecka, do Ruska, do Francie, ano
i do Anglie a do Amerihy.«

sA dovážejí se z Evropy asi různé výrobky
průmyslové ?«

v+Á00.c

Zadíval jsem se na chvíli do zpěněných vln
mořských a přemýšlel jsem, kolikkráte as viděly
člověka umírati, kolikkráte as byly semy krví
lidskou zbarveny.

Stačí připomenouti jen dvě události. V brdin
ských dobách bojů Makebejských za nejdražší
poklad — za svobodu náboženskou i národní vy
zvalo pohanské obyvatelstvo Jafly své spoluobčany
původu židovského ke společné přátelské vyjíždce
na mofe. Židé, nic zlého netušíce, vstoupili oa
přicbystané loďky se svými manželkami a dítkami,
Zrádní bostitelé všsk je odvezli na blubinu a zde
je v počtu dvou set utopili. Za tuto zradu dostalo
se Jafti hrozné nočaí »illuminace«. Juda Maka
bejský, zvěděv © tomto ukrutném skutku, spácha
ném na bratřích jeho, přitábl s „vojskem k pro
radnému městu a za temné noci »přístav lodí za
pálil « loďky spélil, ty pak, kteří od ohněutekli,
mečem pobil«. (II. Mat. 12, 6.)

8. Piův spolek rosdělojš spravedlivěpod

pory listům, O7 tevsnikla odůvodněná řevní
vo. če upolek Sádojšsprávnéúčtyv 6 kdo o ve

dení podniků apřispivoj jsa k zvolobeníletů,ale ne do kapes ladatele.
5. Piův spolek založiš podpůrný, nemo

censký, invalidní i starobní fond pro katolické
novioáře.

Denní tisk stal se hotovou velmocí, s kte
rou musí každý státi, každý jednotlivec, každá
náboženská společnost počítati.

Katolický lid, vysbrojený moderní tiskovou
zbraní, nebude jenom úspěšně hájiti vé nároky
oa svou existenci, nýbrž bude rzoci podstoupiti
vítězný boj se savilou žurnalistikou, podlamu
jící všecky opory pravé civilisace a mravnosti.
Dnes badiš všeobecným přesvědčením všech
katolíků, od strážeů Siona až do posledního
katechumena, že se neadržíme v tiskové zá
plavě nevěry, leč budeme-li se brániti tiskem.

Reč vldp. dra. Fr. Reyla vyvolala bouři
souhlasu a debattu. Po té mluvili p. dr. Tam

b, posl. p. dr. Myslivec a posl. vldp. dr.
orský. Řeč toboto „aby všichni jedno byli“

důstojně zakončila pořad řečí programových.
Co říci o ejezda?
Jest věc zvláštní a nás v Čechách s těmi

ojezdy. Mluví se, mlaví, řeč jako vodaplyne,
aplyne a facit není žádný. Nemyslím tako
sjezdu katolického lidu českoalovanského. Byl
bouří očistojící vsduch, byl zúrodňojícím lijá
kom, byl očistou, byl smírnou obětí. Pro nás
utiskované má takovýto den projevu naší skryté

síly důležitost ohromnou. Zvedáme besděkyhlavo po sjesdě, dýcháme volněji, je nám
čisto, lehce, všichni jedno jeme. Hospodine, po
milaj nyl

Dopis z Prahy.
Čeští Kestřámkovi lokajové. Pan Kestřánek,

ředitel železářské společnosti, zafoukal stude
ným vichrem ve sbor našich obecníchstarších.

Vodárenská správní rada neobjednala po
trubí u železářské jeho společnosti zejména
prý proto, že úsilně germanisuje. Nu, a pan
Kestřánek se rozlobil a hodil na veřejnost
pumu udání.

V celé aféře, jež tak citelně otřásla naší
veřejností, uplatnil se svým pokrokovýmzpů
sobem Masarykův „Čas“. Jeho vídeňský dopi
sovatel zašel si k p. Kestřánkovi, jenž ve vy
počítavé sdílnosti mu oznámil: „Politická vaše

veřejnost, přes to, co se událo v Praze,dečistší než naše německá v Rakousku“ „Čas“
tento výrok Kestřánkův vytiskl hodně tučně
s patřičným naznačením mezi řádky: „Hle,
jaký ten Kestřánek jest řízný chlapík a jak
dovede i Němoům v oči posvítiti!“ Znamení
myslitelům z „Času“ však vymknula se důle
žitá okolnost, jež soudnému čtenáři rozhovoru
s Kostřánkem hned vtírá se do mysli: Nuže,
když p. Kestřánek chce býti takovým bojcem
proti korupci, proč již dávno některý takový
skutek z německé společnosti neodkryl a proč
v mravní své vyvýšenosti pochutnal si teprve
na českém člověku?

Tento germanisátor velmi zalíbil se
„Času“, jenž, aby to tak čtenáře netrkalo, u

O
Ze války židovské byly tyto vloy zase svědky

krvavého drametu. Moozí šidé, kteří uprchli z
měst Římany rozbořených, utekli še do Jaffy a
učinili z ní středisko mořských loupeží. Nastavěli
si lodí a lapali obchodní koráby mezi Egyptem,
Foenicií a Syrií, takte moře toto stalo se v krátké
době = jak svědčí sám Josef Flavius — obchod
nímu loďstvu nepřístupným. (O válce židovské
III. 9, 2). Vespasián, uslyšev o tomto lupičství,
poslal ihned oddíl pěchoty a jízdy, aby v aoci
se smocnili Jaffy. Židovští piráti neosmělili se
klásti odpor, uprchli na své lodice, odrazili od
břehu za dostřel římských střel a zde na širém
moři přenocovali, Z rána však zdvihl se prudký
tak zvaný »černý« vítr severní, který rozdmul
hladinu mořskou tek, že vysoké vloy se bnaly
proti skaliskům a zde se odrazivše srážely se v
krutém zápase se svými družkami, které se bnaly
směrem opačným ke skaliskům. V loďstvu pirátů
nastal divoký zmatek. Rozzuřené vlny, jako by
samy chtěly pomatíti se za jejich lupičství, hnaly
v divém vzteku lodi jednak na skaliska, na nichž
se ovšem úplně ztroskotaly, jednak bnaly lodi
semé jednu proti drubé tak, že navzájem na sebe
narážely a s příšerným praskotem se tříštily. Marno
bylo všeliké volání o pomoc, všeliký nářek...
Příboj vlo přeblušil vše. Někteří vidouce, jek
zonfale zápasí jejich drubové ve vlnách o život,
v sebevražedném úmyslu nalehli ns své meče.
Jestli-že se přece podařilo někomu dostati so aa
břeh, byl ihned bez milosrdenství od vojáků tím
ských po břehu rozestevených usmrcen. Viny
dlouho si "vášnivé brály s mrtvolami svých obětí.
Když se byly s nimi do syta nabrály, vyvrbly je
na břeh, Bylo jich napočítáno 4200.

«



“

vádí, jak prý Kestřámekmnohotoho ví a io
německé společnosti„Vtučněvytáštěnémtomto
výroku Kestřánkovu vidí náš pokrokový mre
vokárce všechno ospravedlnění, ač za podob
ných okolností českému člověku dal by
obuškem do hlavy, na "pranýři do peslední
žilky by ho rozpitval a neodvolatelně odsoudil.
Vizte, jské mraky kadidla kolem Kostřánka
se advihbají: „Znám pana Kestranka dlouhá
léta,“ dí dopisovatel „Času“, „zdálo se mi
dosti často, že tento vysoce inteligentní, snad
i geniální muž, světa znalý technik a obchod
ník, nalézající se v tak šťastném neodvislém
postavení, má před svými německými soukme
novci pramálo respektu. Pan Kestranek jest
muž v nejlepším věku, elegantní a imponující
postavy, živých a pružných pohybů, krásných,
pátravých, otevřeně do světa hledících očí.“

Tak vida, našinec zdravého úsudku roz
poznává v panu Kestřánkovi obyčejného ob
chodníka, jenž pro nezdařený obchod dovede
"se pohotově mstít a jenž podezřívá české stu
denty, že chodí po závodech ne za účelem
studia, nýbrž aby byli pohoštěni a napojeni,
kdežto „dopisovatel „Casu“ určuje v něm člo
věka vyššího, ba skoro nadělověka, který dívá
"se na okolí své sotva pozorovatelným náde
chem ironie a jemným pohrdáním. Hned by
-chom řekli, že to o něm psala spřízněná duše,
tak nějaký Machar. Kestřánek udělal si pověst,
a :po stopách jeho přiblížil se k němu člověk
a holedbavě na veřejnosti měří jeho velikost.
Pojďte a klaňte se Kestřánkovi a jeho osob
nímubásníku!Nechcetepočhbopovat?Pak ovšem
nerozumíte asi aristokratickému ideálu a nále
žíte -mezi nezasvěcené. Či myslíte, že vtipný,
přimykající se člověk zasedl ke stolu, napsal
několik frazí, s nimiž jest spokojen a jež jsou
pěkně sestaveny a dodělají se úspěchů jen mezi
hlupáky? Nebo zlomyslně se ptáte, co to asi
vynese?

Myslete si co chcete, ale tolik asi připu
stíte, že tato podivuhodná přítažlivost p. Ke
střánka jest novou zvláštností realistických
Katónův a že v ní přibylo opětně měřítko, dle
kterého možno oceňovat jejich přímost a po
ctivou českou demokratičnost.

Ostatně osobní básník byl tak naivní,
že nepoznal, kterak byl p. Kestřánkem navna
zen jako vrabec na hrozny. Kestřánek mluví,
píše do novin a rozkládá o všem možném, jen
aby posornost veřejnosti odvedl od hlavní bolesti
svá, totiš od kartelu. Slovem, Kestřánek dopisova
fe „Časy“ samydlil oči. Záležitost pražského

potubí dokazuje totiž, jak úžasně železářskýartal lichvaří a jak ubíjí domácí podniky.
Kartel hromadí miliony a všemi možnými pro
středky pracuje k tomu, aby překazil každou
soutěž. Ale zadání dodávky firmě francouzské
dokázalo, že soutěž jest možna a že při sou
činnosti rozumných národohospodářských hlav
kapitálová vyssávající síla kartelu že'ezářského
může se omeziti a stlačiti. To ovšem dobře
vědí noviny německé a židovské, v nichž p.
Kestřánek má oddané a ochotné žoldnéře,kteří
chápajíce situaci s náramným hlukemvrhají
se na Českou apolečnost, aby podstata věci byla
zakryta. Z toho jest patrno, že i dopisovatel
„Času“ musil by pravdě porozuměti, kdyby
jen trochu rozamu měl, a kdyby nechtěl býti
úslužným lokajem německému kapitalistovi.

Kulturná člověk „Nár. Listů“. Všechny ne
přátelské časopisy věnovaly katolickému sjezdu
pozornost mimo „Národní Listy“, a věru bylo
nám po nich skutečně až smutno. Však nic
méně úlohu svou vykonaly později. Skoro týden
p. H. (Hladik?) v „Nár. Listech“ se krčil, při
pravoval a sbíral dech. Konečně vykročil —
ne rytíř ducha, zápasník pro pravdu, slušnost
a spravedlnost, nýbrž vyrazil nenadále s indi
ánským pokřikem člověk pomalovaný valečnými
barvami, z nichž rudá vynikala obzvláště, o
zbrojený v pravé ruce klackem a v levé veli
kým křivákem. Péro namočil ve spodních sto
kách, ve kterých se obyčejně plaví intelekt
vzdělavatelů ze „Záře“. Feuilletonista z „Nár.

muziku, kněze, papeže, církev, citáty z filosofi
bartolomějskou noc, travičství, jedy, krev, mr
tvoly a co ještě všechno! Divíme se, že s tímto
aparátem nevystupuje na výstavě v začarova
ném zámku, kdež rozhodně mohl si vydělati
pěkný peníz, neboť takové věci skutečně roz
třásají nervy a vzbuzují husí kůží těm, kdož
v takových dráždidlech hledají svého rozkoš
niotví Jinak ovšem p. H., pokud se snažil
mluviti vážně, zdá se míti neobmezenou dů
věru v rozum a učenost své fysické a duševní
bytosti, která lačně lapá po hanopisech, v nichž
Plamenný vztek proti církvi katolioké slaví
své orgie. «

Pokud se týká chyb několika papežů, sluší

podotknooti, že my katolici jich nezakrýváme,
ale tolikaspoň můžeme po vzdělaných lidechžádati,abylišíapomluvynohromadíliaabyshu

tečné sávady sli jaho ogitační prostředek
proti čáříbvíbatohoké. Hrabání v minulosti ostatně
dokazuje jen nedostatek důvodů, o které by

Neznalost nestranného dějepisu patří k těm
zlým pravdám, jež zračí se plně na naších
svobodomyslnících, jakmile rozhovoří se o církvi
katolické. Tak na příklad dějiny noci bartolo
mějské každému, kdo se chce poučiti, vypra
vují, že vraždění Hogenottů nenařídil nikdo
z papežů, nýbrž Kateřina Medičejská. která i na
Colignyho objednala vraha Maureverta. Pro
plán vraždění Hugenottů získán Kateřinou i
král Karel IX Bartolomějská noc byla politio
kým činem francouzského královského dvoru,
hlavně matky královy, ženy bezbožné, která dle
výroku papežského nuncia Salviatiho ani v Boha
nevěřila.

Nikdo z biskupův ani z kněží nebyl
spiknutí proti Hugenottům zúčastněn. Naopak
katolíci, jako Vicomte d' Orte, Montmorin, Jan
biskup lisieuxký chránili života Hugenottů i
proti rozkazům samého krále. Zmíněný biskup
na příklad, obdržev královský rozkaz, pravil:
„Nečetl jsem v evangeliu, že pastýř krev syých
ovcí dává prolévati, ale že Život svůj za ně
dává.“ Král Karel IX po vraždění, aby pravý
stav věcí zakryl, oznámil panovnickým dvorům
i papeži, že prý proto ztrestal Hugenotty, jelikož
prý ukládali o jeho život. Papež však i v tomto
ohledu krveprolévání to pokáral. A teď si pře
čtete, co napsal v „Nár. Listech“ p. H.: „Krev
kacířského admirála Colignya, prolitá pro slávu
Madonny, jest největší chloubou starců pamujících
ve Vatikáně.“ Tak se dělá svobodomyslná hi
storie! „Moderní myšlenka“, vykřikuje p. H,
„triumfálně postupuje od vzkříšení inteligence
a bádání v době Renaissance k Velké Revoluci
a Darwinismu.“ Pan H. totiž těmito drnčícími
a otřelými frasemi žene útokem proti nábo
ženství a dogmatům.

Však co jest ta moderní myšlenka? Vý
pomoc z nouze a nedostatek jasnějšího rčení.
U svobodomyslníkův a u p. H. jest novým ná
boženstvím, které nám denně ohlašují, jehoš se
však nemůžeme dočekati. Nemohbou-li náboženství
nového utvořit, aspoň o něm prorokují, promě
ňujíce malomoc v naději. Chce-li se p. H. onou
moderní myšlenkou nasytiti, budiž mu všeho
štěstí přáno, podá tím aspoň prvý důkaz člo
věčenstvu, že lze nábožensky žíti z prázdného
slova. Nezastraší nás také p. H. „Velkou Re
volucí“, třeba ji psal velkými začátečními pís
meny. Dnes po důkladných studiích Tainových
vidíme v ní hrozně málo velikého a vyrostli
jsme již z dětských kalhotek, ve kterých vězí
ještě ti, kdož, vyrážejíce zbožné povzdechy,
posud se jí oddaně klanějí. Darwin dnes také
není již žadným trumfem. Pan H. asi zaspal
všechno to, co bylo moderními vědci v Dar
winovi seškrtáno a co opraveno, a proto neví,
že podstatná myšlenka vývoje svědčí pro ná
boženství a nikoli proti němu. Chce-li p. H.
vědět, i věda se vyvíjí a pokračuje. Má-li kdo
o zjevech, jež zajímaji ducha a společnost, něco
kloudného mluviti, nestačí vznášeti se na kří
dlech fantasie a tu a tam něco povrchně
uškubnouti, nýbrž jest mu 8 láskou ku pravdě
všestranně se přesvědčovat. Toho ovšemu p.
H. neshledáváme, neboť jeho péro ovládáno
bylo zlobou. Pan H. mluví sice proti dogma
tům, ale staví proti nim své dogma nemocné
domýšlivosti a moderní vědoucnosti o záhadách,
o nichž nic neví. Jest úžasno, když takový
povýšený kritik chlubí se ještě dness. pře
svědčením, že bohy vynalezl strach, povstalý
ze zjevů přírodních. Dnes, kdy nejpřednějšími
mysliteli domněnka tato jest dávno opuštěna,
postačujíc tak na nejvýš tuctovým socialistic
kým řečníkům!

Pan H., jenž tak mnoho rozplývá se jindy
duševní delikátností a vybíravě píše o fran
couzské a anglické noblese, svým vášnivým
feuilletonem vysvlékl se úplně a ukázal se
v nedbalkách. Duševní květy, jež podal, mohou
se rozvíjet jen v nižších polohách ztuchlých
zákoutí a vlhkých stínů. Zejména když na
konci svých řádků nazývá Pia X otylým pa
pežem, dokazuje, co může v důsledcích své
„moderní myšlenky“ napsati inteligent, jejž
zároveň prosíme za odpuštění, že o něm tak
zvučnéhopojmenováníužíváme...

Obrana.
(3)O pohlavnívýchově mládeše. Po

léta zastávají v „Osvětě lidn“pokrokoví učitelé
náhled, že dnešní očividná demoralisace mlá
deše je saviněna nedostatečným poučováním
mládeže o životě pohlavním. Jakkoliv škola
moderní je po 40 let jiš v rukou liberálního
učitelstva, takše mohli tito pánové dávno jiš
ukászati, co umějí, a školu dle své cheti si u
praviti, přece svou sřejmou malomoc ve mravní
výchově svádějí na středověké církevnietví,
které prý život pohlavní prohlásilo sa něco

bříšeého, takže se nestmí o tom před dětmí
mluviti. Nábled. tento, jsko kdo ví jakkoomou
drost „Osvěta lido“ snovu ohřívá v č. 96. vo

statí, která počíná slovy: „Vlivem středově
kých názorů církevních bledělo se až do ne
dávnana život pohlavní jako na něco nečistého
a hříšného, o čemž se nemluví a co je zaha
leno rouškoo přísného tajemství. Ve smyslu
tom byly vychovávány dítky v naprosté ne
vědomosti o životě a aktech poblavních, s oby
čejně joo slepé náhodě bylo zůstaveno jejich
buď částečné nebo úplné poučení. Jako všude
v životě i na tomto poli může panství náhod,
býti odstraněno jen poznáním.“

Církev ovšem řídila se hlasem av. apošt.
Pavla, jenž pří-ně odsuzuje pohlavní výstřed
nosti a poučuje věřící, že nečistota je hříchem,
jenž nemá býti ani jmenován mezi křesťany, a
proto vždy považovala církev nezřízený pc
hlavní život za hřícb. Z opatrnosti pak před
možným pohoršením maličkých poskytovala
církev poučení o pohlavním životě jen spoře
a nepřímr, pečujíc raději o to, aby dospívající
dítko cvičilo se v eobekázní a silnou vůlí bylo
vysbrojen> pro i útokům probuzené tělesnosti.

U liberálních pokrytců ani toto sporé a
pečlivě obalené církevní poučení o poblavním
životě nenašlo milosti a bylo problašováno za
zkázu mládeže. Není tomu dlouho, co v „Oav.
lidn“ nějaký přepjutec odsozoval v biblickém
dějepise příběh o pádu Davidově, jakožto de
moralisojící. Jest tomu jen několik let, kdy
tábor „Osvětě 1.“ blízký hřímal proti „ligari
únské“morálce,která dospělé a v manželství
žijící lidi poučaje o životě pohlavním. Byli
jeme toho svědky, že cizoložní poslanci hráli
si ve sněmovně na obhájce cudnosti proti „li
guriánské“ morálce, a teď naobrat „Oav. lidn“
vytýká církvi, že mládež udržaje v nevědomo
sti o věcech tak důležitých.

Rozamný člověk pochopí, že poučování
z úst svědomitébo vychovatele daleko lépe
poslouží mládeži, nešli hlas oplzlé literatary,
ale uzná také, že běží o rozsah a formu to
hoto poučení, které v knždé době a v každé
třídě mládeže nemůže býti stejné. Vdnešní době
jistě nemusil by vychovatel býti tak skoupým
na slovo, protože liberální tisk líčením smy
Šlenýchbanebnostío kléraa řeholíchpověděl
mládeži více, nežli vůbec by ge jí v tom věku
pověděti mělo. Ale byl by to čirý nerozam,
kdyby někdo se domníval, že rozmuožením
rozamového vědění o pohlavním životě zastaví
se mrsvní úpadek mládeže. Daleko lépe vycho=
vávala církev, když eice spořila v pončování,
ale dbala více na výchovu vůle, a těší nás, že
právě „moderní pedagogové dovedou oceniti
tisíciletou praksi výchovy církevní.

Slovutný universitní professor v Curychu
dr. Foerster píše o tomto předmětě: „Jest
velmi charakteristické, že v našem rozumovém
věku celé hnatí pohlavně výchovné počalo po
hlavním poučováním, tudíž působením čistě ro
zumovým. Označil bych jako velii nebezpečné
poblouzení v těchto věcech, že se tak jedno
myslně přišlo na myšlenku, že pohlavní zdi
vočení a předráždění moderní mládeže jest
výsledek nedostatečného poučení v poblavní
otázce — skutečná příčina spočívá přece jen
v hrozném úpadka vzdělání charaktera a ve
všeobecné požívačnosti doby.

Co tady znamená pouhé učení? Není-li
člověk vychován ve vyšším názora světovém,
činí jej poučení leda zvědavým na to, co zaml
čuje. A mimo to platí pro nadšence pouhého
poučení slova, jež vkládá Ovidius do úst Medei:
sVidím lepší vzory i chválím —následaji však
horších ...“ Pouhé poučení neposkytuje ochrany,
nepředejde-lýse sálenáskýchpudůvšeobecnoua účel
nou výchovou povahy, především silným cvikem
vůle. Aby vůle byla připravena ma příchod pudu
pohlavního, jest tolckráte důlešitější neš
rosumová. Ani nejbohatší zdravotnické vědo
mosti o nebezpečenstvích pohlavního života ne
pomáhají nic, nemá-li člověk síly, aby v 0
kamžiku pokušení jednal podle své vůle. Proto
jest ochrana mládeše před pohlavním
spíšeoláskaly nešvědění.Říkáse zajisté
právem, že vychovatelské pončení chce půso
biti právě proti nečistému poučování z ulice
— zapomíná ce však, že pohlavní pod sám jest
uličník, který si také z nejlepšího poučení vy
birá především to, co jej dráždí a popichuje.
Proto i nejlepší poučení vede notně k sesflení
dráždivosti pohlavní, pak-li se proti arsosti
smyslných padů nezakročilo již dříve způsobem
docela jiným. Výchova pohlavní musí 6e pře
devším státi výchovou vůle. Tím nebudiš po
učení odpírána jebo nutnost, ale celkem bych
vykázal pohlavní výchově toliko vedlejší úlobu,
satím co má u mnohých moderních vychova
telů úlobu hlavní“ (Dr. Foerster: „Pohlavní
mravouka a výchova“. Překladem Urbánkovým
v Melicharově knihovně 1908, utr. 83. a n.)

Pedagogovéz „Osvěty lidu“ měli by teké
Běco jiného čísti, neš-li jen „pedagoga“ Bobla 
a jiné slovutnékapacitys tábora social

B si tolik v očích rozamnýchlidí neškodili.



Klerikální tmu. Pod tímto násvom
Kramářův „D.:n“ 9. t. m. píše o pověrčivém
obožákovi z moravské .Řečice, který uvěřil
Jisté stařeně, že krávě jeho někdo učaroval.
Naradu stařenjna neprodal mléko, nedovolil
sousedce navážit vodo, aby se kráva probrala,
Jeho žena sbírala plachtou rosu. Prý takový

„klerikálnípověrečný ubožák nosí bezpochybyna krkn půdu se genem a ne blavul“ Tak —
tak! Ten ubožák byl jistě kleri«álníl! Kdy jen
doslechl od kněží, že 1. lidé tajně kravám ča
ruji, že 2. k vůli zmaření kouzla nemá Se nic
Jinému prodávati ani dávati že 3. má se sbí
rati rosa k vůli nápravě? Mluv, liberále! My
zatím sdělajeme, že proti pověrám a čárům
tobo drubu bojovala cirkev v zemích korany
české od počátku pokřestění našeho národa,
že arcibiskap Arnošt z Pardobic vystoopil proti
těm výstřednostem 8 radikální a velice úspěš
nou rázoostí, že sám Tomáš Štítný proti věření
v kouzla a čáry velmi pěkně psal. Zato ošak
sa dobyprotestantsképřeklase s Němecdonaší
semě veliká spowsta pověr nejkomičtějších a nej
strašnějších, tak še málokterý obyvatel afrických
lesů věřil a věří takovým mesmyslům, jakým tehdy
věřili „reformovaní“ Cechové. Kdo nemá času na
sbledávání humoristických pověr z původních
pramenů protestantských, ať si aspoň přečte
stručný náčrtek a odsouzení těch nesmyslů
a výdělečných kšefteřů o rnoderutho historika
Denisa. A Arosné pověry v lidu českém tehdy št
řilá € protestanté jinak inteligentní, učení. Zbytky

„s těch pověr uvásly zde — jak patrno — dogad.
A nemohou za to katoličtí kněží zrovna tak,
jako za nynější velikou pověrečnost protestant
ského lidu oěmeckého (popsanou bezohledně
pastorem Geradem) nemohou vzdělaní kazatelé
protestantští nynějšího věku.

A ještě dotaz. Vždyť tak dlodho uvědo
movala lid moravský lidová strana dra Strán
ského. A takový výsledek? Nebylo by Jepší,
kdyby moravští lidovci a pokrokáři místo ne
stoudného lhaní o církvi raději pomábali kněž

sira poj skutečné pověry výše označenéhosu

Politický přehled.
Brány zemského sněmu království Českého

otevrou se již následující týden. Z toho i ne
malé starosti ve straně mladočeské, která na
své pověsti velmi dotčena událostmi vyplynu
lými ze zadání potrabí k pražskému vodovodu.
Ve schůzi výboru strany této 5. t. m. přijat
návrh, aby uznána byla naprostá eprávnost
postupu posl. Jos. Brdlíka, posl. dr. K. Kra
máře a ministra obchodu dr. Fiedlera při jed
nání sředitelem pražscé železářské společnosti
Kestřánkem. Súčastněný v aféře té poslanec dr.
Černohorský dal akčníma výboru strany mla
dočeské mandát říšský k disposici, kterýžto
výbor usnesl 8e vyhraditi gi v této záležitosti
konečné rozhodnutí po úplném zjištění skut
kové povaby celé záležitosti. Při schůzi vý
bora atrany mladočeské debatováno také za
přítomnosti ministra dr, Fiedlera o politické
situaci, při čemž ode všech debaty se súčast
nivších členů byla konstatována nespokojenost
nad chováním vlády k českému národa.

Císař nepřijal žádost ministra orby dr.
Ebenhocha za propuštění, což se také očeká
valo, ježto by jeho odstoupení mohlo míti za
následek rozvrat v celém ministerstvo.

V Solnohradě měli politicky důležitou
schůzi rakouský ministr zahraničních záleži
tostí bar. Aehrenthal « italským ministrem
Tittonim, Schůze je novým projevem politicky

svorného Knop Italie a Rakouska ve ršechotázkách, týkajících se těchto spojených říší.
Jednalo se ta o všeobecné situaci v Evropě,
předevšímvšak o událostech v Turecku.—V těchto
dnech přijat mocnářem ve slyšení bar. Aehren
thal a také následník trůnu, což se vysvětluje
tím, že se arcivóvoda súčastní německých ma
névrů a mimo to bude míti i letos vrohní ve
dení rakoaských manévrů v Uhrách.

Událostí dne jest, že mocnář opustil zá
tiší išlské a odejel do Pešti, kterážto cesta
souvisíasi spolitickousituacívUhrách.Jedná
se tu především o volební opravu, která stala
se nezbytnou a jež působí maďarským politi
kům těžkou hlava. Maďarští vůdcové se totiž
obávají, že z volební opravy vzejde panují
címu plemenu maďarskému velké nebezpečen
ství, ať již bade všeobecné volební právo sebe
rafinovaněji přistřiženo. Do Pešti savítali i
mivisterský předseda bar, Beck a finanční mi
vistr dr. Korytowski,abyse súčastnili společné
ministerské konference. Na programu jsoui
přípravy ke svolání delegací, ješ se prý sejdou
v posledních dnech září.

V Turecku vrmáhá se nespokojenost v
kruzích úřednických. Tak v Oařihradě demon
strovali propuštění úředníci proti ministra vy
učování, a Školní personál hrozí, že sahájí
stávku. Tisk nabývá v Turecku nebývalé po
sornosti, časopisy množí 8e jako houby po došti,
a nastávající politikové pomocí tisku chystají
ee nabýti velkého vlivu.

Otáska uznání nového sultána marockého

Mpley,-Hafida, jejž. Němonko zjevně, podporujíhrosí

Nejvíce dotčené mognosti Framciea Španělsko

dohodlyse, aby od nového sultána žádány brzáruky00do smlouvyalgeciraské,pak obledně
všech smluv, jež Marokko uzavřelo, atd, Moley
Hafid má své nastoupení oa trůn oznámit všem
mocnostem, jež podepsaly emlouvo algeciraskou,
a převzíti všecky závazky, které učinil svým
časem sultán Abdul Aziz. Proti některým těmto
požadavkům staví se Německo, které by z ne
utěšených poměrů marockých samo rádo pro
sebe a na úkor především Francie kořistilo..
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Veškeré

dobíniy
pro všechnyústavymá stálo vovydá

níchsobválonýchapředepsaných

nové | anfikvární
v hojné zásobě na skladě.

První véhrad knihkupectví
nakladetetství vandvanát a závodude

ohdan Melichar
v Hradci Králové. a"

(Bývalý závod Pospíšilův.) Zalež. r. 1808.

Seznamy zdarma. — Objedná lsují
y obratembok vy uj 60


a“

OE Stoleté trvání závodu jest jeho nejlepším
a doporučením.P

Zprávy místní a z kraje.
Neohůze městské rady dne 7. sáří.

Žádost p. Rud. Skály za udělení koncese ko
prodeji jedů postoupí se městskému zastupitelstva.
C. k. okresním hejtmanstvím předložená žádost
za vyjádření o vzoru maximálních sazeb komi
nických postoupí se živnostenskému odboru. Při
stoupí se k resoluci přijaté obecním zastupitel
stvem města Roudnice v sezení due 26. srpna t. r.
na ochranu českých menšin. Výroční zpráva škol
ního lékaře za školní rok 1907-8 postoupí se místní
školní radě.

Královéhradecký spolek ženskv Dřízmě. Spolek paní a dívek „Anežka“ 
nikl jako jiná léta mariánskou pouť do ladného
údolí Dřízny u Přepych. Hradecké poutníky u
vital na pokraji obce s četným zástapem místních
věřícíchvedp. vikář Uhlíř, načež imposantní průvod
vedl a měj sv. obětoval vadp. generální vikář Megr
Frýdek, jenž při svém vysokém věku neopomene
nikdy použíti příležitosti, kde se mu naskytá, ku
svelebení úcty mariánské, Všichni účastníci vděčně
si cenili tuto namáhavou oběť zasloužilého církev
ního hodnostáře. O významu místa poutního pro
mlavil vldp. dr. Reyl, duchovní rádce spolkový.
S povděkem přijali bradečtí poutníci též vřelé u
vítání, jakého se jim dostalo bodrým obyvatel
stvem místním. Poutní místo Křižovka v idyllicky
vábném ndolí Dříseňském náloží k nejpůvabněj
ším místům České vlasti. A kdyby cesta k němu
byla achůdnější, stalo by se jistě celému kraji
místem vyhledávaným.

Zábavný večírek pořádá dne 30. září
ve dvoraně Adalbertins odbočka Všeodbor. sdru
žení křesťanského dělnictva 8 organisovanou mlá
deší křest. sociální s pestrým programem. Hodba
třebechovická. Začátek o půl 8. hodině večer.
Vetapné: osoba 30 haléřů. Po vyčerpání pro
gramu volná zábava.

n

professoři pp. B. Kaorre na c. k. reálce v Hradci
Král., J. Novákna reálce v Náchodě a F. Vacek
Da reálce v Kostelci n. Orl.

Jmenování. Professor na stát. gymnasiu
v Hradci Králové p. Ed. Procháska ustanoven na
stát. gymnasiu v Jindř. Hradci; p. Jos. Hostovaký
ze stát. reálné školy v Karlíně jmenován suplen
tem na stát. gymnasiu v Hradci Králové.

Velký elektro-blegraf s vlastaí elek
trickou centrálou přibude do Hradce Král. Před
stavení pořádána budou od 18. do 19. t. m.

Měst. Klicperovo divadlo v Hradel
Králové. Akadem. spolek „Dobroslav“ v Hradei
Král. pořádá v neděli dne 18. září 1908 ve pros
pěch českých škol ve Vídni za laskavého účiv

l.....--..
"=

kování mladé gonerace Umělecké družiny drama
tloká divadelní představení -e; úvodní -přednáškou :
o 84.: Praybyssewském od Jiř. Koráska se Lrovio::
„Pro štěstí“. Drama.o třech důjstréch ol Slam“
Przybyasewského,Přeložil. Adolf Černý. Režišér

„ Arch. St. Loula. Začátek o půl 8. hod. večer,

Podprodej lístků Jaskavě převsalo knihkupootríp. B. E. Tolmanana. Velkém náměstí.: .

Úřední hodiny.pět o. k. poštovnímúřadě v Hradel Výnosem o. k. ředi

telatvípode a telegrafů v Praze stanoveny bylyúřední hodinypři c, k. poštovním úřadě v Hradei
Králové, vneděli a dny sváteční počínaje 15. zá
1908 následovně: Slušba u- přepážek pro při
mání a vydávání pošty listovní, peněžitých zásilek
a zásilek pošty povosné trvá od 8—10 hodin do
poledne. Došlé noviny budoa se po 10. hodině
dopoledne vydávati vtelegeafním oddělení. Slušba
při telegrafu a telefonu trvá od 8—7 hod. večer.
Úřední hodisy pro slažbu poukázkovou spořitelní
a při pokladně v neděli se vůbec zrašují, ve svátek
8e. omezují na dobu od 8—10. hodin dopoledne.

Svate-Jenefská jednota katol. mu
žů a jimochů na Slesském Předměstí
pořádá za soočinnosti organisace mládeže křesťan
sko- sociální dne 13. září 1908 v hostinci p.
Špryňara „U nádraží“ o 2. hod. odpoledaí veřej
nou spolkovou schůzi, na které badoa řečniti pp.:
J. Sabula z Hradce Král. o uančení z dějin,
Fr. Šafránek z Dol. Města o požadavcích ven
kovského lidu a Jar. Astr z Hradce Král. o hospo
dářském boji děloictva. — Po přednáškách solové
výstapy, kuplety a koncert hudebního kroežku
katolické jednoty z Třebechovic. O půl osmé ho
dině večer věueček. Vatapné odpoledne 30 b,
taneční odznak 80 b. Vstupenky na odpoledne
u důvěrníků strany.
-© V Třebechovieleh zemřel 8. t. m. v 67.

roce věku svého p. Aug. Mrha, měšťan a bývalý
mistr zámečnický. Pobřeb konal se 10 t.m
v Třebechovicích,

4 Dobřemle. Prosím, doplůtezprávu svou
o svěcení naší školy i naším srdečným díkem dp.
Kyselovi, faráři « Kratonoh, jenž churav a při
nepříznivém počasí obětavě slavnosti se sůčast
nil a ku jejímu lesku přispěl.

Vykopávka kláštera v Podlašících.
Z podnětu ndp. biskupa Doubravy roshodl se
archaeologický sbor musea království Čsského r.
1904 podaiknouti kopání na im:stébývalého bened,
kláštera v Podlažicích u Chrasti. K uskutečnění
projektu došlo teprve letos počátkem arpna. Bohu
Žel pro nedostatečnostprostředků: jmenované insti
tuce s pro chudost archaeologických nálezů sev
kopání po 14 daech mělo ustati. Jen benevolencí
ndp. biskupa Doubravy a porozumění několika jedno
tlivců jako: továrníka p. Heiselera, p. děkana J.
Kobra, lékaře pana MUDra. K. Schmoegra, vinár
níka p. Sobotky a stavitele p. F. Šťovičkas Chrasti,
kteří slíbili hmotnou podporu, lze děkovat, že mož
no v kopání pokračovati, Vlastní klášter, t. zv.
klausura, jest již odkryt a poskytuje nejednu za
jímavost. Vykopávka ostatních budov bude snad
podporou jmenovaných umožněna v příštím roce.

Agrárnická svobodomyslnost ma
Chrastecku. Jost zajímavo pozorovati přímo
komickou zlost agrárních zemanů, opováží-li se
někdo jinak jednati a smýšleti, než jim jest po
cbuti. Uni prý bojují s volnými mysliteli za svo
bodu! Za jakou? Jasyk agrárnický křičí o 6vo
bodě a ruka agrárníkova drží zároveň chomout,
jejš chce jiným voutiti. A jaký chomout! Dáti
jim moc, bned by snámi katolickými rolníky orali
hůř než panští Francové. Zpupnost našich agrár
níků věru již přesahuje všecky meze a napíná
trpělivost naši přespříliš. P. starosta Dvořák přes
to nechá se komandovati tím, co se v agrární
kachyni uvaří. Pan M., velice horlivý agráraík,
jest zle dopálen nad rozkvětem strany naší a to
zvláště katolické mládeže. Tahle zapíjel velikou
zlost, tloukl pěstí do stolu; však se té černé bandě
nesmí státi nic po vůli. A oč šlo „svobodomyalné
mu“ pánovi? Naše mládež a udružení katol. děl
niotva pořádaly minulý měsíc taneční večírek. Když
jeden našinec šádal o povolení, p. starosta, aby
jako agrárník ukázal svoji svobodomyslnost, povo
lení nedal. Chtěl žadatele docela vyhodit. A tak
naši musili proti svobodomyaloosti zelené hledati
ochranu svojí svobody u úřada vládalho, jakkoli
jest známo, jak dříve agrárníci i a Práškem proti
„vládnímu jhn“ protestovali. A vidal C.k okres.
hejtmanství najednou svým rozhodnutím zelené
pány poučilo, jak 8e má rosuměti svobodě. Vy
řídilo totiž žádost příznivě, aniž se ptalo zelené
strany po pravidlech svobody, My víme, proč ná
jednou ta sgrárnická zlost! Naši nechystali zá
bavu u p. Slavíka, který ve své svobodomyslnosti
odepřel nám místnost v době voleb. My zvláště
odporučujeme našincům hostinec p. Kličky, který
jest agrárníkům silným trnem v oku. Tam si pře
čtete i naše listy. Náš pan policajt cbudák na
komando ů obstarává kolportáž agrární
okých tiskopisů; chodí od čísla k číslu, maje pod

padím balík „Cepu“ a jiných tiskopisů. Jak pakdyby si katolíci vzpomněli, aby jim také nosil
jejich listy? Či Jest placen jen speněz agrárních?
Ovšem jinde obecních zřízenců, obecních a okres
ních peněz umějí vynžitkovati agrárníci pro svoje
strannické zájmy ještě více. Pak ovšem atrana



Jehce uje.“ Teď však všecko sypání

(o oMaběníkok skřípou v.:caksemi,- Vozejček
-selený začíná vásaouči -na křivotaké, bahnité ij
»nlěl. Již lepší agráraci hybojí sami veřejně. A
" přoto, katolíci, jen bez bázně ú'ku předu!Spojme

Be všichni vpevný šik pod prapor Sratováclavský;

jenž a je Máji.„y nadějeny raný- ngřárníkům a jejich volpomyšleskážským p
ní Vítězství bude rozhodně naše. ,

Z Holehlav. V nedělidne 7.t. m. o 3.
bod. odpoledníslavnostněposvěcenabylav vašem
děkanském chrámu Páně vocha B. Srdce Páně.

- Světítelem a kazatelem byl vidp. P. Alois Jemelka
s Hradce Králové, který doprovázen byv do chrámu
Páně četnými drušičkami, spolkem růžencovým
a katolickým, po vykonaném svěcení slovy nad

-šenými, přesvědčivými a dojemnými promlavil
k věřícímu lidu, klada mu ns srdce, by zachoval
si av. víru a Často poklekal před tím Bužským
srdcem, které lidi tolik miluje. Slova výmlnvného

«kazatelo na nás působila hlub kým dojmem. Pobož
nost pak skocčena zpívanými litaniemi kB. Srdci

-Páně a av. požehnáním.— Z chrámu P. odebral se
„katolický epolek s praporem do Smiřic, kdež opět
vldp.P. A. Jemelkapromluvilo nutnostikatolické

- organisače, nemáme-li býti překvapeni uskutečně
ním snah nepřátel, totiž odstraněním náboženství

„ze-škol, rozlukou manželskou a odlukou ofrkve od
státu. Pan řečník probral tyto tři bodya dokázal,
že provedení jich znamená odkřesťaněníspolečnosti

lidské. Hlubokým dojmem ua všechny působila
slova řečníkova, když pravil: „Neznám vás, ale

„přicházím k vám jako přítel váš. Nechci ničeho
od vás, ani od uvěta, který jsem opustil, abych
Bobu sloužil. Je mně líto lidu, který je sváděn
na zcestí, a proto ten lid chci pončovati, aby po
znal, co ho může učiniti šťastaým.“ Dp. řečníkovi
za ochotu, s jakou k nám zavítal a uvolil ae ještě
přijíti, vzdáváme vřelé díky. Všechny členy kato
lického spolku, zvláště muže vybízíme, aby horlivě
se předuášek súčastňovali a v horlivosti, s jakou
započali svaté věci slonšiti, aby neochabovali.

„Protiklerikální“ poslanec ma Ji
-čímsku. Dle agrárního „Venkova“ v sobotu 16.
srpna pořádala okresní agr. organisace okreau ji
čínského v Konecchlamí, ve farnosti Lužanské,
tábor lidu na oslava zrušení roboty. Významné
této slavnosti die „Venkova“ účastnily se Četné
sástupy občanetva místního i z okolních obcí, ano
i z obcí vzdálenějších. Dostavili se sártupoi agrár
ních organisací. Hlavním bodem elavnosti byla
řeč zemského poslance p. Fr. Vaňka, který, pře
rušován jsa častým bonřlivým soublasom tisíců
shromážděných, promluvil u mohyly p. Viléma
s Konecchlamí o atrpení našich předků. Pan ps
slanec tolik odporačovaný před volbami do sem
ského sněma jistým pánem na katolické poradě
v Jičíně, mimo jiné pravil, „že dějiny národa
českého nejsou net ohromným sápasem lidu čes
kého za svoboda svědomí proti Římu.* Nebo:
eStarati se bodeme, aby vědomí o svobodě ná
boženské v lidu stále šířeno bylo.“ To již nám
postačí ! Tyto a podobné fráze, jimiš p. poslanec
ee oháněl, nám jasně dokazují, že je smýšlení
protikatolického. Sám svým přičiněním nedospěl
sa několik mésíců k významným pro nás slovům

nesmíme věřiti Římu“, tedy musil již před vol
bami do zem. sněmu býti téhož smýšlení. Pak ten
pán, který ho katolíkům na předběžné poradě od
poručoval, nemohl míti pravdu. Žáiný se p. po
slanci neozval, nikdo ho neopravil, ani snámého
přítomného p. poslance Zázvorku nikdo nenpozor
nil, že v mnohém se mýlí. A proč? Poněvadě v
okresu „jičínském a libáňském nen! katolických
Oorganisací, není katol. uvědomění. V těchto okre
sích se může lidem lbáti o církvi katol., mobou
8e předhazovati mascám lidu největší nábož. ne
smysly a dějinné nepravdy. Není nikoho, kdo by
povetal a mluvku před posluchači opravil anebo
se lši usvědčil. Jinde naši lidé za naši věc
bojují! Nešetří žádných obětí, nepřátelského tisku
8e nebojí, pořádají schůze, kde lid nábožensky
uvědomují a seznamují se stranou katol. lidu. Ale
v těchto okrealch? Ó básní lidská, jak divné je
tvé jméno! Či enad je tu neporozumění? Vymlou
vati se již nelze, odvolávati se na to, „až ti vyšší
sačnou“, již nikdo z katolíků nemůže, když ve
řejně kardinál, biskup, kanovník obhajuje kato
lickou věc a staví se v čelo boje sa katolická

ráva, jak na velkolepém katol. ajezdu v Praze
sme viděli s slyšeli. — Tolik jame uznali za po

vinnost svolati do Čarokrásného okolí Jičínského
a nejen tam, také k Turnovu, Sobotce, Boleslavi
atd., jako ozvěnu na článek „Venkova“ se dne
30. srpna 1908, str. 6, č. 204. — který pojed
nával o táboru Konecchlumském, aby naši lidé
uslyšeli a pro organisační práci kat. se rozhodli!

Katolická márodaí Jednota v Nov.
Bydžově koná v neděli dne 27.sářípod patro
nátem J. O. Emanuela braběte Monedorfa s Cho
tělic slavnost svěcení apolkového praporu. O 10.
bod. dop. seřadění slavnostního průvodu ve spol
kových místnostech „u Zlatého anděla.“ O půl 11.
bod. slavnostní průvod do děkanského chrámu P.,
kde bude slavnostní kázaní a slavné služby Boší,
nato svěcení praporu. O půl 1.hod. odp. společný
-oběd „u Zlatébo anděla.“ O 2 hod. odp. důvěrná
schůse ve dyoraně Kopečku.“ O 8. hod. več.a
sábavnývečer„u Žlatéhoazděla.“Ktéto vý

ucitrě sváti všechnyvotectěné p.t. přátele a příz
nivce a všechny katolické organinace, aby přítoni

prapor ještě přispěli: p. -Králíček 5 K, p. Krato
cheíl 4 K, dp. Josef Valenta, administrátor děk.
v Kopidlně 1 K. Výbor vz.ává uetivé díky.

Z Nov. Bydžova. V katol. jednotě měl
již po dvakráte přednášku dp. Jos. Tomek, kaplan
v Čouší u Mostu, návštěvou zde dlící. Mluril z
bohaté své zkušenosti o poměrech děloíckých a
náboženských v kamenonhelné pánvi severních
Čsch pannjíolch a slovy přesvědčivými vybízel
k nutné organisaci. Příští neděli 13. t. m bude
opět přednáška dp. Jos. Šmejkale. Zdat Bůh!

Zápis do IV. roč měšťanské školy
chlapecké v Hampolel konatise bude 13.
14. a 16 září. Přihlášky přijímA již nyní ředitel
ství školy. Jelikož frančinnje ve I. ročafka předi
mětem nezávazným, mohou tam -stoupiti absolvent,
z kterékoli školy měšťanské. Čtvrtý ročník jest
velmi dobrou předpravou pro ústavy učitelské, pro
školy průmyslové, obchodní akademie i ka praxi
poštovní.

Sjezd katolického lida v Želívě.
První velkolepý sjezd na Českomoravské vysočině
pořádán byl dae 6.září t.r. v Želivě u Humpolce,
Zájem o sjezd byl všeobecný, což nejlépe patrno

ného Přibyslavska a Polenska. Vellké zástupy lidí
přicházely do Želiva již v ranních hodinách; na
táboru napočítáno přes 6 tisíc lidí. Nejčetněji za
atoapeny okresy bumpolecký a pelhřimovský. Přes
30 žebřinových vosů přijelo z různých osad mezi
jinými z Vintířova, Arnoštovic, Božetic, Nového
Rychnova, Nové Cerekve, Dolních Kralovic, By
tětic, Pelhřimova (katol. spolky), Mašovic, Lipnice,
Věže, Skály, Humpolce (katol. spolky), M. Paseky,
Přibyslavé, Hořepníka, Vadína, Podébab, Něm.
Broda; se Světlé přišlo okolo 200 věrných kato
liků. Sjezd započal slavným kázaním dp. Voňavky,
který úchvatoými slovy vylíčil dsilí nepřátel od
trhoouti kočze od svých oveček; po kázaní slon
žena mše av. odJ. M. ndp. opata Salesia Roubíčka,
O 1. hod. odpol. vyšel ohromný průvod s hudbou
na tábořišté, kde zapěna hymna papežská. Sjezd
zahájil avolav. vldp. farář Cyril Valenta ze Želiva;
zs předsedu zvolen pan Váňa, starosta z Kališť,
místopředsedou p. Honzl z Komorovic a zapiso
vatelem p. Tkadleo z Votavšat, Promlavil nejprve
p. J. Novák, seleký syn z Chvojnova, „O robotěa
jejím zrušení“, p. říšský poslanec Milo Záruba
přeavědčivými slovy „O politické situaci a činnosti
říšské rady“, p.Fraat. Šupka „O dů'ežitosti tisku
v životě veřejném“a dp. ModestusVoňitka ©
organisaci mládeže.“ Řeči všech pp. řečníků pro
vázeny byly hlučnou pochralou a potleskem. Nato
následovaly pozdravy z okregních organisací: Za
okres Čáslav přinesl pozdrav p. J. Rut s Hostou
lice, p. Kuměta z Příbramě, dp. Odo Vorlfžek, ka
techata, za Hompolecko u katol. spolky, p. Jou.
Nonza sa Ledečsko a p. J. Zavadil za Pelbřimov
sko. Veliké pozornosti těšila se naše mládežv sel
ských krojích. — Pozdravné dopisy a telegramy
zaslali: říšský poslanec p. Šabata, literátský sbor
z Něm. Brodu, rolník Dočekal z Bakové u Při
byslavě, vldp. rektor Nývlt z Hradce Králové, ví
deňští Čechové a zemský poslanec'p. Adam z Ča
chotína. Sjezd ukončen na počest císařského jabi
les rakouskou bymnou. — Po sjezdu pořádán pro
naše milé hosty koncert a zábava. — Bylo by
přáním, aby takový sjezd pořádán byl každor:čně
na Českomoravské vysočině, neboť náš kraj byl,
jest a bude katolický, kdyby nepřátejé sabe více
se namábali vyrvati nám to nejdražší, totiž víra
ze srdcí našich. Zavilost nepřátel byla patrna
ztobo, že usilovali falešným: zprávami o tyfu atd.
náš sjezd rozbiti, ale nepodařilose jim to; ba na
opak náš lid poznal ještě lépe, jakými zbraněmi
agrárnízi a pokrokáři proti katolíkům bojují. —
Sjezdu budiž všechna čest a sláva!

„Podvysecké Listy“ kutnohorskévěno
valy v 36. čísle vzácnou pozornostkatolickému

sjezdu českoslovanskému. Úvodníky„P. L“ měly
svého času dobrý zvuk a jistý význam tím, že do
nich psával dr. Pacák. Bude-li je však psáti
člověk, který nezná ani postavení strany mlado
české v místě, kde list vychází, pak význam je
jich klesne pod nala. „Podv. Listy“ volají národ
do sbraně proti klerikálnímu nebezpečí. Podivno,
že někdy mají v očích mlhu. Jak je tomu dávno,
co v Kutné Hoře srovna pod okny redakce krá
čel průvod sociálních demokratů? Proč pak ten
krát nevolaly po jednotě národní? Známo přece,
kdo je vůdcem sociální demokracie. Při poslední
pražské manifestaci za menšinové školství orga
nisace katolické tak četným účastenstvím proje
vily svoje smýšlení -národní — ale sociální dem.
tam nepřišli. Na říšské radě těch sedm obáva
ných poslanců katolických přes všecky útoky
mladočechů i agrárníků přece zasedá A nimi vo
apolečném národním klabu — poslanci pokrokoví,
národně i sociál -demokratičtí aikoli — a při
tom ve jménu národnosti „P. L.“ volají do boje
proti „klerikálům“| Volsti pak do boje proti
„klerikálům“ v listě, jenž bývá problašován sa
orgán dra. Pacůse a kutaoborské radnice, jest
přímo směšné. Zapomněla již slavná redakce na
to pověstné číslo 41 po zemských volbách na

katna.orakých.nářešíeh2- „Většlma:poeb> 6?
hlasů zv dr. Pacák, jen blagy klerikálními 
průšel dr. Pacák“; tak. Jioty straně mla-“

Řodssképrotivo Národní noolálově“nociální de-,
mókrati postáfvíli kandidáty ové; je 41 :a
údce ná bylb di Ě, KĚjet“

pot VATon ott
půnobih = |měl to te a údty pro zaslhušilého pracovníka

nod io nebylkatolíjis 9) ollald“20
by „P. L“ měly mítí ke straně katolické aspoň
tolik ohledu a slušnosti, kolik mají ke stravě
80€-demokratické. O poslední alavnosti eociálaě

demokratické ani nemukly, bs ještě uveřejnily
Její program; proti katolickému sjezdu najedgou
věnovaly celé dva aloupče. Smíme snad dovolá
vati se toho, by list. „tvobodomyslný“| měřil

Intelligence židovaká
býti sdražena v Jednotě českých tidů, smí-li ju
telligence evangelická míti v Hoře Kutnésvoje
s.ražení „Cheičický“, nevadí-i to jednotě ná
rodol, je-li v Kutné Hoře odbočka mezioárodní
„Volné Myšlenky“, pak nemusí snad hořekovati
svobodomyslný orgán, že v Praze ustavilo Bo
„Sdružení katolické int Iligence.“ A konečně
myslíme, že vůbec není spravedlivo, eby takto
psal orgán kutnoborské radnice, když + pro
tivných stran stále se vytýká, že nynější vystám
a věsšina radniční udržována je pomocí plných
mocí, které od katolických voliček jsou sbírány.
Či myslí „P. L“, že necháme si všecko libit a
naše „chvalně známá“ trpělivost že nikdy nepraskne?

Z Kutné Hery. Katolická jednota av.
Vojtčeha pořádá v neděli 18. září měsíční schůzi
a přednáškou ve spolkové místnosti „u Rohlfků“
ve 3'/, hod. Přednáší dp. Josef Mašrna, kazatel
u sv. Barbory: „O povionosti dospělých ke škole.*
Vatap volný pro členy a jimi uvedenéhosty.

Na e. k. jubilejní reálce císaře a
krále Františka Josefa L v Kostelci
m. Orl. konati so bude zápis a přijímacízkoušky
žáků do I. třídy dne 16. září od 8—10 hodin.
Zápis žáků ze škol měšťanských aneb « jiných
škol středních konati se bude dne 14. září od
8-—10hod. Bližších zprávlse si vyžádati uředi
telství ústavu.

Z Chetěbořska. Dne 30. září bude
v Nové Vsi u Chotěboře o 2. hod. odpol. katolický
tábor. Řečniti bude říšský poslanec Prokop o ro
botě, poslanec V. Myslivec o politických a ná
boženských poměrech, Modestne Voňavka 0 orga
nisaci mládeže. Přátelé, agitajte pro hojnou náv
štěva tohoto táboru a dostavte Be v počtu nej
bojnějším!

Vlastenecká horlivost nár. sociálů
z Policka m. M. Tito lidé jsou u nás tak nad
šenými vlastenci, že nestačí mrskati vlastní krev,
české katoliky, kteří jim svým náboženstvím přece
prenic neabližují. Takové sápání, takové surové
přezdívky mejí býti dokladem vlastenectví červeno
bílých! Kdyby s toutéž horlivostí s.oušili věci
národní, 8 jakou siouží svému saviléma vzteku,
udělali by ovšem pro věc národní lépe. Naši slav
nost svěcení praporu nasvali ti „svobodomyslníci“
„troufalostí římako-katolických klerikájů.“ A pro
tuto slavnost sháněli horečně tracschůzi. Naši cír
kovní slavnost nazvali v témže čísle „Lid. Proudů“
Jednoduše „legrac..“ Bezpochyby proto, že ti lidé
si potrpí na různé legrace eplš než na vážnou
práci. Nestoudně lhaly „Lid. Proudy“, že v Polici
je 90, pokrokovéhoobčanstva a jen 69, „stou
penců katol. tovaryšů.“ Ať se jde někdo podívati
na ty jejich „pokrokové schůze“ ze všech sil shá
něné a pak do kostela. Pravdou jest tolik, že ve
liký počet váženého občanstva uepřistupoje knám
zjevné a nevdsoudí rázaé řádění červenobílých z té
příčiny, že se bojí aprosfáckého pranýře a vyjeve
ných nadávek, Pěkní jste vlastenci, když surově
spíláte poctivým a pracovitým českým ženám „ne
beských kozl“ Pliváte tak ne lid český, ačkoli
jindy tvrdíte, že jej chcete hájit. Znamenité po
máháte právům žen, kdyš do nich tak pohrdavě
kopete! Napsali jste o „provokaci stoupenců řím
ských otrokářů.“ My ovšem různým Klofáčům a
jiným podobným „stoupencům husitů“ -otročiti ne
budeme a to vás pálí, Soad zotročujemo vás? A
že bylo požádáno c. k. hejtmanství za zesílení
četnické stráže, to uení ostuda naše nýbrž vaše,
protože dobře známe vaši „mírumiluvnon“ povahu.
Jest to banba, že musí katolík k ochraně svého
pokoje volati proti evobodomyslaíkům (1!) stráž
bezpečnosti. Ještě se amějte, že hostinský s námi
mnoho nepochodil. Inu, ta brdia červenobílých
jsou vyprablejší, žiznivější; ta byjistě vypilavío.
Kdo hodně a dloubo vydrží křičet, zavlažaje čas
těji. Kvitujeme nadávky „černá soleň, stadení
bratři, římští pochopové,“"Takovými nájezdy jen
nám pomáháte a sami aestapojete do bahna. Vy
byste nás moc pěkně přivedli „do stop ryzího
ktosťanství Husova“| Půjdeme přesvaše nadávky
statně vpřed a uridíme, kdo zápas déle vydrží.
Nebojíme se a jsme si vítězstvím jisti.

»OBNOVUx« V FRAZE
VOŽibnévlci a 0prodeji menia p. M Vla na
V >
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| Pranůšnk Píša,
knihkupectví a antikvariát

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 195.

Velký.výběr kudobnín a psacích potřeb.
Prodej obrazů. Seznamy zdarma.

Různé zprávy.
Joraelité začínají býti upřímněj

úlmi. Co všecko se nabájilo o assimilací židů!
Nyní po tak dlouhém úsilí, aby židé s národy,
mezi nimiš žijí, splynuli, najednou v Černovicích
v Bukovině konala se židovská porada za tím
účelem, aby chaldejsko-německá jasyková směs,
již židé užívají, stala se řádnou spisovnou řečí
šidovskoa. Dr. Birnbaam mluvil mezi jiným: „Již
toru několik desítek let, co 8e mnozí z nás touto
otázkou zabývají. Z počátku myšlenka ta badila
smích u židů samých. Inteligence židovská, pří
znivá myšlence národní, přijímala ji od národností
jiných, ale své neměla a k vlastnímu národu ži
dovskému nechovala se s velkou láskou. Nepo
chopovala, že národní inteligence netoliko musí
býti s národem svázána srdcem, nýbrž musí také
a ním žít, dýchati s ním v tétéž kulturní sfóře a
svůj dachovní život musí čerpati z duše národa.
Nechtěla rozuměti, že mlaviti jiným jazykem než
národ, snamená jej opustit. Ale zpenáhla vyrostlo
nové pokolení, které jiš ukázalo více porozumění
pró řeč lidu židovského a začala Be rozvíjeti také
Šidovská literatura. Nyní je sapotřebí vypracovati
pravidla tohoto nového spisovného jazyka, dáti mu
pravopis, mluvnici, skladbu, aby byl uznán za
zvláštní mluvu.“ — V naší zemi ovšem ještě dlouho
bude jejich obcovací a spisovnou řečí němčina.
I židé narození v čistě českých krajích dokazají
stále lásku k svým českým odběratelům ostenta
tivním němčením. Dr. Birnbanm svým návrhem
postavil se na stanovisko správné. Jest žid Něm
cem anebo m? Neusmějeme se, když ně
mecky mluvící šid se chlubí „svým“ Goethem a
Schillerem nebo když česky mlavící žid 8 po
chlaboa hovoří o „svém“ Husovi, Komenském,
Palackém? A největší drzostí takového žida jest,
pomáhá-li pokrokářům vylučovati české katolíky
z národa. To jest zjev přímo komický, jemuž
málo co jest rovno. Co teď budou dělati židovské
listy „Prager Tagblatt“, Neue freie Presse“ a
Jiné, které přímo fanaticky hájí „německoudržava“
proti Slovanům? Odporučovalo by se, aby jedno
duše židé přiznali, čím vlastně jsou; i se mají
sa svůj původ, ergo sa své předky stydět? Dále
se odporhčuje, aby národy (zvláště slovanské),
s jichž potu žijí, nedráždili drze ostentativní pod
porou jejich utiskovatelů. Tolik český člověk může
žádati, aby židé u nás velmi dobř. žijící zacho
vávali se k naší národnosti aspoň spravedlivě. Ho
rojí-li často dosti blučně pro svobodu vlastní,
nechť přejí svobodný, plný národní šivot ilidu
českému.

Byl Shak katolíkem ©Todo
kázal věhlssný anglický Jesnita Darlington v Lou
dýně jiš před mnoha lety. Totéž dokásali kapi
talár Rauch a spisovatel franoouzský A. Rio. Pře
čtěme si jen jeho drama „Kupec benátský“ a po
známe hned, že Shakespeare při jeho spisování
jeví se jako vzor katolického emýšlení. Ano již
r. 1846 protestantský spisovatel Carlyle nazval
nesmrtelného tohoto syna Anglie „výkvětem středo
věkého katolicismu.“ Tu pudáno několik dosti dů
ležitých dokladů, že Wil. Shakespeare byl kato
líkem, ač protestanté rádi by si ho přisvojili.

Zákou kolemisační zaveden nedávno
v Anglii. Zákon tento ukládá obcím, aby pro lidi,
kdož by se chtěli na kousku vlastní půdy usadit,
měly v sáloze všdy nějakou půdu. A přihlášek
novýchochotníkůzemědělsko- zahradnickýchje
tolik, že žádná skoro obec jim nestačí vybovět a
nemůže tolik půdy skoupit, aby všichni byli aspo
kojení. A to je v zemi tak průmyslové, v níž by
člověk myalil, že obyvatelstvo už pro jiného než
pro továrnu a dílnu ani smysla nemá. Touha po
návratu k půdě je však i tam, jak patrno, silná.
O0ž teprve jinde!

„ o Sémdenti za nádenickou práci. 0- omerických studentech známo, že po dobusvých

praci rakou ových ají ci mnosl na
šivobytí. Praenjí v různých řemeslech a sároveň
studují, a přes to pro i I saměstnavatelé bývají
8 nimi spokojeni. A letos na návrh professorů
gymoasijních v Krakově odhodlalo se několikstu
dentů přes prázdniny najmout se na obyčejnou
práci nádenickou. Jedni šli ao továren, drazí do
lomů a vápenic, jiní opět ma regulační práce při
Rudnavě, atd. V továrnách dostávali mzdy 60 bal.
—1 K, ve vápeokách 1—2 K, a na pracích re
gulačních až 4 K. Studenti vrátili se s prací ve
velí a zdraví, a mzdu vydělanou uložili si na své
potřeby. Také v Hradci Králové při regulačních
pracích na Labi zaměstnán jest po'celé prázdniny
Madající, který v chudobě a osiřelosti své odká
sán jest sám na sebe. Jako prostý nádeník lopa
tou a motykou střádá na živobytí, na studie.

Moderní putování mokamedánů. Nu
nové trati Mekka —Medina byla 1. září zahájena
Jízda. Budou tedy už i mobamedáni moderně pu
tovat k brobu Mohamedovu. Jest nyní možno
s Damašku jetí drahou až do Mediny. Délka nové
trati obnáší 1500 km. Dalších 300 km do Mekky
vystavěno bude ve 2 letech. Drába postavena byla
blevně k vůli mobamedánským pouteíkům,jichž
každoročně do Mekky putují statisíce. Dráha po
stavena byla ze sbírek, z tax a svláštních daní
vypsaných na stavbu této dráhy.

Spolek střídmosti v Berlímě savádí
právě a sice hlavně v chadších čtvrtích výčepny
mléčné, které jsou zařízeny co nejátolněji. Pitím
mléka získalo by i u nás obyvatelstvo především
samo na sobě, ježto Čistémléko- jest: výšivoým
nápojem i pokrmem, prospělo by i své kapse,
ješto jest mléko lacinější než lihoviny, a povzneslo
by se i zeměděletví, ježto by rolníci byli nuceni
chovati více dobytka.

Ženy ve službě sendní. Ministerstvo
spravedlnosti zřídilo u semských a krajských soudů
instituci dozorkyň vězňů ženského poblaví, kteří
jsou buď ve vazbě vyšetřovací anebo ve vězení
u soudů dotyčných, a to z důvodů, že mužští do
zorci své olužby cekonali bez závady. Nová tato
instituce vchází v život jiš 1. září t r, kdyu
větších soudů nastoupí fada šen službu. Takové
dozorkyně byly ve Vídni již před rokem ustabo
vovány. V Praze u zemského soudu zaměstnány
budou prozatím jen tři, ponejvíce dcery dozorců
vězňů, a to jen jako síly výpomocné. Opatřeny
budou stejnokrojem jako vídeňské jejich kollegyně,
a teprv až jestli se osvědčí, bude služební jejich
postup upraven jako a mužských dozorců.

Vyhlídky vystěhovalců do Chile
v Americe. Dle sdélení c. k. ministeria vnitra
byl nedostatek pracovních sil, který se stal citel
ným krátce po neštěstí zemětřesení, v krátké době
posíleným stěhováním se do Chile odstraněn. Mimo
to hospodářská krise v drabém pololetí roku 1907
vypuknuvši způsobila, že dělnictvo nejen nebylo
hledáno, nýbrž v spoustách propuštěno. Následkem
toho mzdy po neštěstí zemětřesení značně stoup
nuvší opět velmi poklesly, kdežto drahoty živo
bytí stále přibývá a ceny potravin dosáhly výše
ještě nebývalé. Za těchto okolností jest pochopitelno,
že většina přistěhovalců, kteří běbem roka 1907
do Chile přibyli, po krátkém pobytu zemi opět
opustili. Osadnictví s, očívá skoro výhradně v rukou
koncessionářů, z nichž však mnozí svým závazkům
nedostáli, tak že cbileká vláda viděla se úucenou
smlouvy 8 nimi zrašiti a koncčessejakoš i půdy
jim odejmouti. Solouva chilská = italským jedoa
telem vystěhovaleckým uzavřená, dle níž se tento
jednatel zavázal dopraviti do Chile 30.000 při
stěhovalců, ještě jest v platnosti a první zásilka
přistěhovalců má již brzy dojíti. Za vylíčených
okolností musí rozhodně od vystěhování do Chile
býti srazováno, bez rozdílu, jde-li o dělníky či
osadníky.

Poláci v Berlimě bydlípočtemasi 80.000
blav a mají 60 epolků, ale jen asi 30 cisíc Poláků
jest uvědomělých, pevných a spolků asi dvanáct
činných.

Pradědečkom a otcem najednou.
Výměnkáří Janu Halamovi v Polské Bystré, 78le
tému starci, narodil se v posledním týdnu syo, a
také starcova voučka dala v stejné době život
statnému klačíku.

Čeho třeba v každé obel. Prodává-li
hospodář dobytek od oka, zpravidla prodá daleko
pod cenou. Správný a poctivý prodej děje se toliko
dile váby. Neošidí se ani řezník ani hospodář. Onen
ví, co kupuje, tento ví, co prodává. Toť obchod
křesťanský, obchod poctivý. Prodej dle váby je
však možný jen tam, kde mají způsobilou vábu.
Třeba tedy v každé obci řádné váhy dobytčí, již
jednotlivec arcié sám poříditi si nemůže. Zde třeba
sloučení všech držitelů dobytka v družstvo, kteréž
pak snadno váhu společným nákladem pořídí.
Ostatně pokročilá obec by měla míti rábu obecní,
jiš za přiměřený poplatek by mohli všichni pří
slošníci obce užívati. Podobně třeba všude též váhy
obecní na obilí. Zváží-li si bospodář, dříve než
Jede na trh, na obiloí váze obilí a starosta stvrdí

správnost nb PR ti růsní vydřiduchovénebudoumoci provozovati tak nestydatých rejdů, nebudou
zcela veřejně okrádati rolníka při odvádění pro
daného sboží. Vába obilní v každé obci je ne
zbytné potřebná. Neméně potřebný jest v každé

měrů z mlékašeníjiš nekyne šádoucí
Čím je dnes mlátička a plah v polaření,
odstředivka v mlékaření. Dánskéma a bolštýn
skému rolnictva odstředivka pomohla k blahobytu.
Řiďte se dle tobo, občané, a ukašte skutky sobě
prospěšnými svon pokročilost.

© září na dóšťt věje, ta se sedlák směje. Ozve-li
se v září hrom, obsype se mnohým květem strom.
Podzim na strakaté kobyle jezdí. Po svatém Ma
touši (21.) čepice na uši. Na sv. Maurice (43.)
nesej pšenice, budeť samá metlice. Na av. Václava
každá pláňka dozrává. Po hojných deštéch v září,
osení se simní daří. Bouřky v září svěstují mooho
sněhu v simě. Padají li před ovatým Michalem
(90.) žaludy, nastane brská zime. Počasí na Matky
Boží uarození celé čtyři neděle se nepromění.
Nestěhojí-li se vlaštovky před Michalem, není až
do vánoo zimy. Na pěkcon zimu nepřistavuj stodol.
Sv. Michal všecko s polí spích+l. Je-li sáří mlhavé,
následuje úrodný rok. Čehosrpen nedovaří, toho
září nensmaží ; ale také: Září víco vaří. Hřímáli
pu av. Bartoloměji, bade ješté teplo; když před
Jiřím, bude zima. Pěkcé růže v zahradách věstí
pěkoý podzimek a pozdní zimu..

Bílé perličky měly by se u Dáschovati
proto, že jsou drůbeží nejužitečnější. Maso je nej
cennější, peří se dobře zužitkuje do peřin, vejce
jscn hledaná, a perlička od jara do zimy při vol
ném výběhu do polí a pažitů takméř sama se vy
živí bmysem, červy a zelení. Snáší průmérně 100
až 120 vajec. Špatně kvoká, proto je lépe volit
plepici za kvočnu choulostivých kuřat, jež vibka
a zimy nesnesou. Jakmile však řádně se vypeří,
neškodí jim aai nepohode, a zimu naši snášejí
bes pobromy.

Dobré stavivo získáme, jesiliče vy
spělé stromy v září zkácíme, po korunu oloupáme
a necbáme pak ležet do zimy. Zeleň korany vys
saje v kmeni ještě nabromaděnon mízu, jež prýští
do korony a tam pozvolna se ztráví. Kácení 80
má konatí sa jasné pohody. Nejlépe však pochodí,
kdo kácí stromy v prosinci, do jara nechá je
oloupané vysychat a k jaru pak odveze na pilu
neb do skladiště. Stromy před kácením asi Ž m
u země oloupané v létě a v jeseni kácené posky
tojí také dobré atavivo, jež nepuká a rychle ne
práchniví, a to zvláště dřevo z půdy méně úrodné,
z poloh větrných, vyšších. Nejméně dobré stavivo
je z úrodných nížin za větrem vyrostlé. Čím úrod
nější, živnější půda, tím více dřeva, ale tímtaké
Špatnější stavivo, zejména jestliže Bo kácí v létě.

Vzkříšení. Kaleadářkatolickéholidučeskc
slovanského. Kalendář tento právě vyšel nákladem
„Č-ské sekoe diecésního komitétu“ v Č. Badějo
vicích. Část redakční řídil Dr. K. Slavík. Kalendář
již svým zevnějškem se zamlouvá. Barevná obálka
ozdobena jest obrazem vzkříšení Lazarova, jež mé
býti symbolem našeho vzkříšení národního adu
Řevního v nynějším hnutí katolickém. Mimo Ól
obrázků jest do kalendáře vložen vícebarevný
obraz Panny Marie ustavičné pomoci. „Obsahová
část jest uspořádána tak, uby kalendář stal 80
nejen zábavnou, ale i otitečnou koibou pro kaž
dého čtenáře. Uvádíme jen některé články. Dr. A.
Bráf : Národohospodářské potřebyčasé. R.Stránský:
Jest církev katolická zpátečnickou, nepokrokovoa?
JiH Čadek: Bylo-li třeba strany katolického lidu
v Čechách. O. Šusters: Zemědělské rada pro
král. České. Th. Dr. K. L. Řehák: Byl na Bílé
Hoře poražen národ český? J. V. Chmelat: Svor
ností k blahobytu a Zpříjemněte si domácnost. T.
B'ába: Ze šivote českého katolického lidu ve
Vídni. Dále otázka šivoostenská a děloická, jak
zlepšiti naše posemky,patří-li náboženstvído po
litiky atd. Přitom ovšem nezapomenuto nijak D8
sábava, jak viděti jest z řady pěkoých vášných
i žertovných povídek. Aby bohatý obsah mohl býti
do kalendáře pojat, muselo vydavateletvo značné
překročiti objem dosavadních kalendářů, t.kže
pouze poučná a zábavná část „Vzkříšení“ čítá 134
stránky, ač kupní cena jeho není vyšší neš kelen
dářů ostatních. Jame jisti, že kalendářem „Vzkří
šení“ dostane se našemu lida do ruky opravdu
pěkná a cenná kniha, po níž rád sáhne roloík,
dělník, živnostník i intelligent. Cena poštou 1 K,
v tubých deskách 1 K 20 b. Na 5 ex. šestý ná
davkem. Objednávky přijímá jedině: Česká sekoo
diecésního komitétu v Č. Budějovicích, na niš
necht prodavači kalendářů se obrátí.

Útnina slepých dívek. Nejnešťastnějším
člověkem jest zajisté slepá dívka, jež vyjde z ústavu
slepých dítek na Hradčanech — aneb ani se tam
často jako dítě nedostala — a mosí, opuštěností
svou aucena, býti živa boď z milosti svých chu
dých příbuzných neb což nejhoršího, je-li odká
zána na obec, aby dům od domu — Často bes
průvodčího — a kde bo má také vzíti? — si vy
prošovala sousto k ubájení svóho již tak přesmut
něho šivobytí. A je mnoho těch ubobých slep
dívek! Ale jsouce roztroušeny po obcích našich
zdá se, jakoby ani nebyly — i svět o nich neví
a nikdo na ně nemyslí — a přece jejich u věčné
tmě a nousi trávený život volá o pomoc! Neš kdo
je vyslyší? Mnohá obec avěří ubobou dírku ně
Jaké šeně, dá jí několik haléřů denně, a sa to ji
má tato ošetřovati, Čistítí a vůbec se o nl atarati.
A tak nemusí-li se ubohá tlouci hmatajíc od čísla

«



cena celé daj,měsíce — ba létavysedati, často
úplně nočinoě,v nějské jizbě prachudéa tu rodle
věčné tmy, mnohokrát novlídných slov, často ústrků
trápí ji nejhrosnější tlv — nuda, neustálá nečio
post a to věčné uvažování, že jest zde na světě
vlastně velkým břememem sobě i jiným. Tu často
a často ce táže ta mošťtastná: Proč já nevidím?
Proč mně není dopřáno Božíbo avětla? Proč já
nemohu se těšiti zkrás velebné přírody? Atd. A
nikde není útěchyplná, koaejšivá odpověď. A což
stibne-li dívku slepou k jejímu velkému neštěstí
ještě nemoc neb jiný neduh? Ta není bídnějšího
tvora pod tím Božím sluncem než taková bídná,
opuštěná slepá dívka, A pro takové, většinou opu
štěné, na své chudičké přátele snad neb na obec
odkázané slepé dívky zřizuje se dútulna, kde by
tyto našly čisté přístřeší, drahý domov, láskyplné
srdce ošetřovatele a 00 nejblavnější, příležitost
k saměstnání, by v tom, čemu se v ústavě nevi
domých dítek naučily, pokračovaly a se zdokona
lily, by si pak aspoň částečně živobytí opatřiti
mobly a ten svůj přesmutný los trochu si spří
Jemnily. A jestliže některá « nich ani tobo štěstí
Da světě neměla, čím více takové slepé dívce jest
potřeba útulny! Útuina tato má býti jedním z těch
ústavů lásky na pamět a oslavu GOletéhopanování
Jeho Veličenstva. Touto myšlenkou veden věnoval
podepsaný kněz ne ařízení takové útolny vše, co
má, ale i to je k poštu tolika slepých, po celých
Čechách rostroušených dívek pro začátek sotva
postačitelné. Proto vzhledem k této tak lidumilné
věcí prosí podepsaný jménem těch slepých, ubo
bých dívek, jež volají: Smilujte se nad námi aspoň
vy, přátelé naši, neb ruka Páně těžce dotkla 8e
nás — a pomoste nám! — „Útulna slepých dívek“
nalézá se při Jubil. ženském Aaylu cís. a král.
Alžběty, jenž stojí pod osvědčenou správou „Dru
šiny blabosl. Anežky“, která pro ni zatím, než se
tato útalna někdy na vlastoí dům zmůže, nejen

uvolila. Prosí se, aby dary: jako trochu póří,
prádlo a libovolné roční příspěvky zasílány byly
na adrestu: „Útulna slepých dívek“ při Jabil.
ženském Asylu cís. a král. Alšběty, Praha-III.,
ostrov Kampa ameb: Ludvík Seyvalter, farář v Če
čelicích p. Byšice.

Zástupci města Paříše zavítaliminulý
týden k návštěvě města Prahy a výstavy, kdož
byli 8 "největší pozorností a okásalostí přijati.

Mozinárodní sjezd obchodních ko
mser sahájen v sobotu v Praze na výstavišti za
přítomnosti arcivévody Karla Františka Josefa,
ministra obchodu dr. Fiedlera, ministrů býv. dr.
Randy a dr. Fořta, místodržitele br. Coudenhove,
a machých jivých. Zastoupeno ta 18 států, vedle
velikého počtu jiných delegátů. Arcivévoda uvítal
sjesd česky, francouzsky a německy. Na nvíta
nos připravil arcivévoda účastníkům kongresu
v královském hradě na Hradčanech ve Španěl
ském sále večírek, při čemž arcivávodoví před

Hr i členové delegace municipální rady pa6.

Čerstvé semo a oves kožůmnedávejme,
leč smíchané = pící starou, dobře vyleželou. Za
4—6 týdnů je seno i oves dobře založený a hodí
Be za píci. Po čerstvém seně a ovsa kůň ochoraví
kolikou, otékají nohy, zemdlí, potí se a často i
zhyne. Z toho plyne poučení, že se nemá čerstvým
senem ani ovsem krmiti, dokud 60 nezaleží, to
Jest před 6—6 nedělemi po sklizni.

Nové lemky zakládejme všude, neboť u
nás místo obilnictví třeba zavádět a svelebovat
dobytkářství, a to bez dobrých lačín se nedá
provádět. Na louky vyberme pozemky úrodné a
lebce přístupné, byť i poněkud odleblejší. Ani
suchopáry neúrodné, ani mokřiny se za louku ne
hodí. Pošemek dobře vyhnojený a hluboko sky
přený sbaví se plevele pěstováním okopanin
pačef se pohnojí struskou Thomasovou anebo ji
ným hnojivem, hojně kyseliny foaforečné a vápna
obsahující, a traviny do řídkého ovsa hodně huatě
Vysejeme časně s jara, dokad je vláha v půdé.

(Zasláno).
Na růsné stížnosti P. T. účastalkůsvláštaího

vleku s Oclicka, še v reforátu „Čecha“ o průvodu IV.

ujesdu katolíků českoslovanských v Praze moché sa
aloužšilé Orgopj0a0e byly úplně pominnty, sdělují nařání maobých, de S orgamisace v soudním

ostelec n. 0. súčnatnílo se celkom 378, ze soudního
okresu Žamberk 271, ze soudního okresu Rychnov
n. E. 318, se soudního okresu Opočno 369 účastníků.
PH této přílešitosti všem vdpp. ivelect, pp.sa ochotu
a usnání písemně j ústně projevenéi všem pot
častníkům ze vzorný pořádek děkuje srdečně

Josef Novotný, pořadatel.
Koetelec n. Orl., 7. sáří 1008.

(Zasláno)
„Ty, kdož obecenstvo ve Smiřicich protimoěpo

pesují idivým tvrzením, že při převoze pí. Hosové
ne hřbitov v Pouchově jsem obdršel 6 K a mrtvola
jsem po městě nevyprovodil, dovolají
následající“ vyprov ovolají ei oposorniti na

„- 4, Koném vědy to, zač jsem sádán, Avičtyřikrát
jsem se tásel, mám-li obřady jen vdomě vykonat sob
mrtvolu po městě vyprovodit, a
čeno, de stačí «ýkrop v domě.

2. Má-li katolický kočs vésti pohřební průvod,
musí napřei nesen býti kříš; kříš však nikdo Beob
steral, čímě opět jsem byl atvrzen v domadní, 8: pří.
buzní zesnulé vi nepřejí, abych pohřební průvod vedl.

9. Jsem ochoten vyplatití100 K tomu, kdo mi

kdo bylvlestně tak velkomyslnýasa „poský
odměnil mé 6 korunami. Obyčejně za výkrop

váme 1 K, ale tentokráte jsem neobdrželani ba
ba ami mně zikdo sepoděkoral, Mojí odměnou
ty Wi a pomluvy, které o maěvo Smiřicíeh byly

PEčh
$=y.

kaplan v Holohlavock.

Českému studentstvu!
Ve dnech nadětaého jásotu a manifestací

Čechů-katolíků za víru a vlast — ve chvílích, kdy
odpůrci sami doznali, že strana Kristova mohutní
a dílo že její zdarem musí býti korunováno —
ze trvání sjezdu, prodehnutého pravým bratrstvím
a láskou hřejivou,

přickáziny K Českým studentům,

kteří cítí národně a vyznati víru cyrillo-metoděj
skou ee neostýchají. Voláme k Vám: „Kašdý, kdoš
stejně smýšlíš, vkroč v náš střed!“

Drazí kolegové! Žijeme v dobách nábošen
probusení a márodmího obrození. Nastává

veliký moment v šivoté lidstva — třídění duchů
na dva tábory. I v našem Českém národě a jeho

studentstvu jeví se proudy jo: křesťanskýaprotikřesťunský — mauka Kristova a Uinauka
antikristova.

O duševní i fysickou existenci českou vede

oh sloduch proti Tomu, Jehož válí každý nášjednotlivec i celý národ žije — — Ano, přeje si
Všemohoucí, abychom žili, vždyť vyslal vám v trp
kých dobách své kněze, aby pro znovuzrození
Čechů pracovali,

Neprobudili jsme se se spánku proto, abychom

opět snad klesli v zapomenutí a opovržení, aleabychom, žijíce ve víře předků, praepvali pro blaho
a existenci národa, abychom zajistili si lepší bu
doucnost po smrti fysické — —

Proto se probouzímenábožensky|
Jestliže dílo všech nás má s úspěchem vsdo

rovati budoucím přívalům nepřátelské zuřivosti,
jest třeba, aby budoucí intelligence t.j. naše stu
dentstvo se zúčastnilo ruchu zmíněného.

Studenti, bratři! Voláme Vás do svého středu
ku tiché práci, k studiu, k sebezdokonalení pro
budoucí boje za práva náboženská a národní!

Kdoš s Vás eltí sílu pro práci lidovon —
jsi ném vítán.

Kdož toužíš po klidném studiu v obora kte
rémkoliv, nalezneš pomůcky v našem středu.

Kdoš máš vlohy a pérem vládneš, i u nás
se uplatníš v krátké době.

Zveme Vás ardečně k našemu prostičkému,
mile břejivému krbu — ke krbu společnému všem
katolickým slovanským akademikům.

Kéž srdečná slova naše jsou Vámi pojímána
tak, jsk námi cítěna a vyslovena!

Podejme si ruce k epolečné práci!
Uzavřmepravé studentské bratrství|
Zasvětme mladistvé životy našé Bohu a vlasti!

V brálovsté Prase, ve dnech ujezdu 1908.

Česká Liga Akad.«
Ing.C. JanSedlák, ©JUČ. Josef M.Hromek,

t 8. předseda. t 8. místopředseda.

Přihláš má informace udílí koll.
Hronek,Čen Prahy. E

Panu J. FHlávkovi,
malíři církevních obrazů

Praha- Král. Vinehrady,
Čelakovakého ulice číslo 9.

Zaslaný oltářní obraz ev. Bartoloměje jsem ob
držel a neodpovídal jsem proto ihned, poněvadě jsem
jej chtěl viděti, jak so na oltáři vyjímati bude.

Nyní prosím, přijměte můj nejsrdečnější dík sa
oltářní obraz, jenš předatihl moje očekávání, an jsem
nemyslil, še by za tak levný peníz a tak v krátké
době mohlo býti tak pěkaé dílo provedeno.

Obraz je velice pěkně provedený, svláště výras
tváře sv. Bartoloměje šlechetný- apoštolský, krátce

Prtašed se Vám jak v koloritu tak i v perspektivěvýtečně.

Škoda,de haličtí kněží takmálo o Vás vědí,
neb zbytečeč naše polské peníze do Maichova posl
lají, kde, jak sám jsem se přesvědčil, sa drahé peníze
dostane se nedokonalé práce.

Místo vyhazování peněz Němcům měli bychom
Slované ví jemně pročeš bud

Vkovdem svýmsnámým vřeleoporašonak

Jose! Kotorbeki, probošt.

Kamionka Wielka v Haliči, 18. srpna 1908,

La hospodyni
přeje si nasťoupiti vdova po ingenieurovi, 38 let
stará, snalá práce domácí i v hospodářství a dobrá

kochatka. — Nejraději na faru.
Bližšíudání odělíadm. t. |. ——————ó

Ca
Fotografie
! nejlepší I

Zvětšovánípodobizon vkrásném
platinovémzpůsobu, vprovedení

nejumělejším.

J.F.Langhans,
o. a k. dvorní W fotograf

v Hradol Králové.

Svatební skupiny.

| Makněmnéné
Elektrické

v= světlo=
pro továrny, hotely, domy,vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Taatalové,Vol

frámové, Edison, za Ceny tovární. Skladlustrů a osvětlovacích těles jakož i veške
rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradei Králové
Jiříkova třída č. 254.

W Továrna na cottagováamerická u

KARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

splátky. nos |

a P, T. duchovenstvazvláštnívýhody. uStatek
Z volné ruky se prodá

s úplsým sařísením hos m, dobytkem
i letošní úrodou. Patří k němu asi 50 koreů do
brýchpozemků; budovynovějšíz kamene,kryté

taškami a břidlicí. | —

Bližší edělí

Jan Černý
v Byzhradci č. 35. P. Solnioa.
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proti kotelu Merkur. o Nejlevnějšípevi.éceny. 0 HradecKrálové.

Censíky zdarma a franko. Zástupci na všech místech |

Maa (poeepřhihiiěitiéé jé
VeEašpěti £ Městskáspořitelnave Vys.Mýtě

zúrokuje veškery vkladyi

Trávai my1iz 13 koroů luk

bčě ©

dnem 1. dubra 1908 počínajíc.

BADRRDU DOBDE NNSODKU o A

| Deškeréškolníknihu =
do c. k. gymnasia, lycea, reálky, učitelského ústavu, do obchodní akademie, školy zámečnické, měšťanské
chlapeckéa dívčív Hradci Královéa veškerýchškol obecnýcha středníchv místěi v celém okresu [71

chová stále v největší zásobě na skladě

| východočeskéknihkupectvíB. E, Tolmana
| v Hradci Hrálové

Telefon č. 17. na náměsti, vedle lékárny páně Hubáčkovy, Založeno r. 1862.
Stálý přísežný znalec c. k. krajského soudu v Hradci Křálové.

Kde vydání staršího lze užívati, chovají se též
| opotřebované knihy na skladě vovy
enssn dáních.ne'novějších.— Zásilkyna venek poštou

vyřizují se obratem a franko. — Seznamy na po- notesů, denníků atd.
žádánízašlouse zdarma franko,—Prvý sklad

BEU08

o. k. školního knihoskladu u Praze. Podmínoyodběruvelmimírné4 příznivé. —ONO

S s 0 ————

Majitel: Pelitlché dražstvo tiskové vHrodei Králové. —Vydaratel azodpovědnýredaktor Antonín Peshmeu. —Tiskembiak. knihtiskáznyvHradelKrál

Www

Největšískladvšech Školních po
mů cek, globů, atlantů, kalendářů,psacího

a kreslicího náčiní, slovníků, map, hodebnin,

L



Josef Bonaventura Piter. :
-Jeho šivot a působení.

Píše Fr. Kolel.

Jos. B. Piter (Pitter) narodil se 6. listc
pada r. 1708 v Třebechovicích v č. 262 n. (26.
st.) jsko syn Václava Pitra, staršíbo radního
a hrnčíře, s první jeho manželky Alžběty, dcery
Jos. Lochmana.

Prvním jeho ačitelem byl Jan Vondra
v Třebechovicích (+ 1730), který bo učil lite
rataře a hudbě. Matčinýmbratrem byl Eleu
terios Lochmao, kněz řádu sv. Fraotiška, ka
zatel v Hostinoém. K učemupřišel mladý Piter,
prose ho 8e slzami v očích, aby mobil zůstati
pod jeho péčí. Nechť prý otci o tom dopiše.
P. Lochmano, přesvědčiv 66 o velikých sohop
nostech chlapcových, skutečně otci dopsal. Po
evátcích svatodušních r. 1721mladičký Píter
v 18. roku, kdy právě škola vychodil, byl do
veden od matky do Hostinnébo, kde se bo
újec ojal; opatřil mu strava s oděv. Dal hocha
ovíčiti v bodbě a učiti němčině. V hudbě a
zejména ve zpěva 8e Josef brzy zdokonalil tak,
še tamní ředitel kůra Josef Lassius měl v něm
snamenitého altistu, nadto psk mu svěřoval
braní varban i správa kůra. Němčině se na
učil mládenec v 5 měsících; a takóho strýc uš
den přede Všemi svatými r. 1721 dovedl do
Broumova k opatu Otomaru Zinkovi, svému
příznivci. Opat, vyzkoašev chlapce ze zpěvu a
budby, vyslovil mu spokojenost a přijal ho n8
stávajícím školním rokem na fandaci do klá
štera co altista. Zároveň Piter navštěvoval la
tinaké školy. Píše o něm Aleš Habrich, převor
rajhradský, že ve 4 letech odbyl všecko, k čemu
jiní potřebovali 6 let.

Dne 21. září 1728zažádal Piter o přijmutí
do kláštera a už v den Šimona a Judy (28.
října 1728) byl oděn řeholním roucbem, ničež
hned nazván Bonaventurou. Noviciát, čili „skou
Šení ducha, zda z Boha jest“, trval do 30. říjaa
1729, načež připuštěn k prof-ssi; složil v 21.
roce svého věku slib do rukou opata Otomara
Zinka. Předtím již byl jako novic v klášteře
polickém. Nato poslán jako benediktin k sv.
Markétě učit se filosofiia bohosloví. I byl „inter
primos excellene“ (vynikal mezi prvními).

Doe 1. listopadu1733mělprimicia zůstal
bned v Břevnově kazatelem u sv. Markéty už
do r. 1736, kdy povolán do Broumova za pro
fessora „in homanioribas.“ [ psal 8. října 1736
rodičům do Třebechovic: „Nyní dnem i nocí,
když mi obecná kázeň a řeholní pořádnost do
volojí, v čtení kněh své občerstvení hledati
musim; nato pak jiná díla předsevzítí masím,
chtěje aspoň naše předky kláštera následovati,
kteří v spisování a skládání a přepisování
koěh dnili a nocovali.“

Hýbl praví v „Rozmanitostech“ r. 1818
(8. svas. str. 7. a 18. Matrice Třebochoviceu
sium fliorom Musae): „Pitr vyslovil zásadu, že
se musí historie na sákladě podstatných pra
menů vzdělávati, a tudíž také aby se ty pra
meny sbíraly a veřejnosti podávaly“.

Od prázdnin r. 1736 poslán byl do klá
štera polickébo (Police o. M.), kde mládeži
vštěpoval počátky latinské řeči. Spolu měl úkol
sastávati faráře v duchovních věcech, kázaním
ee zaměstnávati a „Tovaryšstvo Matky Boží
bolestné“ říditi. O tom píše r. 1787 rodičům:
„Chci po svátcích dát tisknonti knížku „bratr
skou“ za dnšičky, ale nevím, zda-li mi čas
postačí. Ale uhlídají poličtí, že jak P. Bona
ventare « Police vykročí, všecko hynouti bude.
Dost jsem se ve dne v noci napracoval. (Což
ale při tom vystáti musím, jské závisti, jaké
outržky atd., to ví sám Bůh. Ale nechme poy
štěkati; také štěkali na Krista Pána. Jest-li to
tak na zeleném, co Da mně sncbém ?“

Kono-m r. 1737 vrátil se P. Bunaventura
do Broumova, kde se stal nejprve professorem
filosofie. Pak povolán do Břevnova, kde byl
profeseorém theologie mladých duchovních
svébo řádu.

R. 1740 v Polici v klášteře byl převorem
P. Filip Ebrenechild (Němec)a předsedou „Bra
tratva Matky Boží bolestné“ P. Bonaventura
Piter. „Vy byste najraději všeckopočeštil“, slobil

A na Bonaventuru, „snad aby ifen PánI jenom Čechem.“ — „Ó,to by byl tuse
úb“, odpověděl Piter.

O velikonocích r. 1740 na květnon oeděli
pojednou ozval se s kůru svučný tenor mlad
šího kantora po česku: „Utrpení Pána našeho
Ježíše Krista podle sepsání av. Matouše. Za
onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým:
Vite, že po dvou dnech veliká noc bude aSyn
člověka srazen bude, aby byl ukřižován.“

Toť bylo cosi vzrušajícího, neslýchaného,
řekvapojícího! Po prvé, co byl klášter klé
terem, zpívány pašije po česku. Opět bylo

Pitrovi onášsti různá příkoří pro jeho velikou
lásku k rodnéma jazyku; sase na něho útočil

pe.

představený kláštera. Píter ma tehdy klidně
odvětil: „Mám lástu čnárodu ak. olastia la
svatá ldska činí mne shovivavým, smášelivým G
dává každému odpušiční.“

Uchýliv ae do Břevnova, po delší čas byl
upoután na lůžko; a tehdy právě r. 1742 jmc
nován vicesaperiorem (místoředitelem) a „sboru“
polického praesesem (předsedou). O nemocí svojí

p dne 6. října 1742 otci svému z Police dořebechovic: „Nebát se pantáta, není již tak
zle 8e mnou, jak sobě myslíte; to jsou naše

vičný křik z kůro a sedění v pokoji. Že moe
to ale víc bere nežli někoho jiného, zapříti ne
mohu. Co se dotýká vojny, my u velikém

vypadli Francouzové z Prahy, doruzili k av,
Markytě, hřmotně zvyvráceli dvéře i okna u
kláštera a co nalezli, vše pobrali a celý klášter
vyplondrovalí, tak še velšké knihy v Prase po
krejcaru a po grešli prodávali. V Markytě jsou
Jen 4 dachovní, drozí jako vyhnanci po panství
se bídně potloukají.“

R. 1746 zbaven byl Bonaventura v Policí
supprivrátu (vysvobození [), načež zase byl pro
fessorem theologie v Břevnově; ale ještě téhož
roku povolán do Broumova, kdež ho opat
Benne jmenoval sekretářem,bibliotekářema archi
vářem všech bened. klášterů koruny České.

Tu se mu otevřelo široké pole vědecké
činnosti, touha ušlechtilého srdce byla vy
ploěna. Hýblovy „Roz manitosti“ z roka
1818 píší o něm, že byl první sběrat| pramenů
historických (ovšem v tehdejší době). Habrich
a Pelzia dí, že Piter vědy s toužebností
po vědách zvláště náklonnost k vlastenecké
historii měl a prázdné chvíle na čtení hi
storiků vynakládal. Když teď Piter přehlížel
koihovny iarchivy a srovnával původní písem
nosti i diplomy s vypravováním dosavadních
bistoriků našich, poznal, jak netoliko Často
daleko se od pravdy uchylují, ale jak jest i
nejvýš potřebné tbírati původní prameny his
torické. Ta začal pilně sbírati a rakopisy si
přepisovati, tak že veliké množství materiálu
si nashromáždil, jejš obmýšlel tiskem cěkdy
vydati.

Pomezí statku břevnovského beztoho skrov
ného a pak „Exemptio“ (výhrada) byly příči
nou, že sotva měli řeholníci dostatečné pro
etředky k celoroční výživě. Proto podána žá
dost k dvor. kanceláři do Vídně o konečné
rozhodnatí, Bonaventurovi svěřeno jednatelství.
Vlastad konány k vůli tomu tři schůze kon
venta v Broomově A los padl vždy va Pitru.
Šel nerad, vymlouval se na cbatrné zdraví,
nechtělo se ma od bistorických studií, ale ko
nečné z lásky k opatovi a ka kláštera přijal
nesnadný ten úkol. Někteří konventnálové ani
ho nechtěli postit do Vídně, jako by předví
dali, že milý bratr se k nim již nevrátí; pla
kali 8 ním, když odcházel.

Pelzl dí, že Bon. předvídal dle tehdejších
okolností, že to zaměstnání sotva dopadne dle
vůle opatovy; ale poněvadž Bon. opatovi pří
sabal dokonalou poslošnost, zanecbal na jeho
říkaz započatých historických stadií a do
idně se odebral v března r. 1766.

Při prohledávání knihoven a archivů ví
deňských nalezl Piter mimo jiné registrum
Vladislava krále, které tehdy bylo pokládáno
za velmi důležitý dokument, Když svůj objev
edělil nejvyššímu c.k, archiváři Toulovi z Ro
senthala, získal si jeho velikon příseň. Pro
středniotvím Toulovým dostalo ae Pitrovi čest
ného titulu ©. k. českého historika. Tím mu
sjednán volný přístap do kabinetní cís. bibli
oteky.

Y záležitosti kláštera bronmovského vy
mohl si audienci u samé ojsařovny, která, se
znavši jeho učenost, ráznost, výmluvnost a
šlechetnost, učinila jej svým dachovním rádcem
a zpovědníkem; sama ma zavěsila na hrdlo
zlatý řetěz s drahocenným křížem,

Téhož roku odporačila ho ofsařovna za
opata do Rajhradua, zaslavší tamnímu konventu
svoje „votam“ v ten rozum: „Zvolte si koho
chcete, ale na Pitra mého nezapomeňte |“ Atak
byl dne 25. května r.1766 Piter po odstoupení
Aemiliána© Matějského ©zvolen | jednohlasně
iniulovaným proboštem, prelátem a opatem.
V Rajhradě pod jeho obrazem čteme: Bona
ventora Piter, Bobemus Altopontensis, praepo
sitos Rajhradensis postrosigostionem D. Aemi
liani anno 1766die 25. maji ex S8ecretario
reverendissimi domini visitatoris Brzevnovien=
sis gua sctoalig agensoausarum Viepnae cano
pice electus (co sekretář nejdůstojnějšího pana
visitátvra břevnovského jakošto činný jednatel

rocessu ve Vídni kanoniockým způsobem svo
eD).

Piter nalesi klášter rajbradeký v dlazích
a peal o tom 1. srpna r. 1757 do Třebechovic
otoi: „Po mém předku nenašel jsem nežli samé

dlaby . . . kteréž vymazati jsem se vnažil ...

mnoho neprospívalo. I psal Piter znova otci
17. dubna 17581 „L já jsem již přes9000 musel
vypůjčiti a všecko skoro obilí na profiant dáti,
že sotva mám pro svou a avých potřebu“ —
A ta potřeba byla o prelátů veliká. Jak Peolzl
dí, jest to starý obyčej, še prelát musí přijí
mati návštěvy a dávati hostiny, večeře a hry.
Vtom osidle také ae nacházel Piter a psal otci
16. července 1760: „Nm můj svátek (Bonaven
tury 14. července) měl jsem hostí na dvě stě.
Na ten den jsem položil kámen grantovní
k mostu kamennéma přes řeku Švarcavu k mě
stečku Rajhrada, kde prve byl dřevěaný.“ Vů
bec panství potřebovalo velikého zvelebování
a to vyžadovalo zoačné námahy Pitrovy.

Piter vystavěl v Rajhradě důkladný dvc
rec, při něměi pohodlné obydlí pro dachov=
ního, aby v tamějším kostele v čas rozvodnění
řeky Švarcsvy mohl konali bohoslažby pro
farníky před řekou bydlící. (Dokonč.)

Kulturní hlídka,
Proroctví slopóho mládence. Viděli

jsme v „Čes. Světě“ vyobrazení pana spiso
vatele H. v prazvláštní posici. Vyobrazen s ma
derním kloboučkem, ruku na očích. Pod obrát
kem vysvětlení: to prý takhle přemýšlí o pc
stavách nového románu. Vrchol pozérství!
Čipera tenhle p. H! Rozumí reklamě. Snad
myšlenky té lví hlavy uvázly příliš ve epleti
mozkových blan. A proto tehdy místo románn
presentoval pan H. aspoň sebe, aby veřejnost
na jeho ženiální postať hned tak nezapomněla.
Zatím tedy svojí fotografií tenkrát užasléma
českému světa hleděl ozoámiti, že aspoň pře
mýšli. Zda přemýšlel při tom fotografování na
nové postavy anebo o t.m, jak fotografie do
padne, to nechť p-soudí laskavé sami naši
čtenáři. Neovidíme-lí z jeho póra žádného
grandiosního díla, aspoň budeme míti podc
booku, jak přemýšlí. A galerie našeho amění
i tím bude oboh.cena značně, Pan E. tadíž
přemýšlel, rozjímal se zrakem zastřeným, aby
se ženiální daše nepletla zbytečně všedním
světlem denním a tím :ópe upoutala svoji po
sornost k nádbernému jiskření neobyčejného
mozku.

Slepci bývali u Athéňanů velikými věštcí.
Proč by tedy titán H. také na chvíli nezastřel
učí svých k vůli přivolání dara věšteckého?
A jedoa jiskra ze lví hlavy té padla dae Ď.
t. m. do fenilletonu „Národ. listů.“ Umělec se
urakem zastřeným si zaprorokoval korážně jako
slepý mládenec. Zda by za to jeho proroctví
dala aspoň Iutristka zlámanou grešli, to pc
souditi může uvášlivý člověk z obsaba pro
rootví tobo mládence 8 přivřenými víčky.

Tedy p. H. ve své špásovité kritice kato
lického ojezda píše: „Náboženství je v úpadku
(toble je trumf proti sam:ma Masarykovi),
církev zmírá (ož moc a moc dloaho, jak pa
trno, pane H.), přes to, že klerikalismus (který?)
nepíná poslední (!?) síly, 8 divokou energií
(pozor! neračte si nás plésti se řvavými 800.
demokraty!) bájí zbytky (jen kdyby takové
zbytky zůstaly dosad mladočechům!) svých
držav, mocně a obratně organisoje a fanatisuje
své prořídlé čiky.“ (Neshoustly ty šiky nyní
až příliš, že se jeví u mladočechů tak veliký
hočv?) Muž se zastřeným zrakem citaje ve
svém blabokém zamyšlení bezmyšlenkovitě tato
slova Monodova: „Horečně se hledají důvody
pro víru. (Zatřený zrak nevidí, jak pádné dů
vody pro víru jsou sde již od stvoření světa,
jak právěnárody po svém odvrácení od Boha
svojí bezradností, nejtážšími zločiny a barbar
ským unásilnictvím byly živým dokladem, jak
jest potřebí víry). Je cítit, že starobylé základy
víry křesťanské, autorita Církve a Písma, spe
kulace theologická a mystické jsou navědy (11)
zničeny . . .“ A muž s okem zabsleným mrá
kotoa tmy dokládá věštecky: „Beznadějná je
křečovitá námaba tboologických a dogmatických
odpůrců moderní myšlenky (ale které, jen které ?
Všdyť jich jest tolik a každá chce něco jiného),
triomfálně (!!) postupující od vzkříšení inteli
gence a bádání v době Rensissance.“ Prý moo
papežská„nebudejiš probuzenak životu...
Je to pouze mrtvý, neškodný (ať vám za to
socialisté nenadají |) fantom, jenž povstává
občas « hroba minulosti a nestraší již anj
malé děti.“

+Po tomto vážném prorootví vystapujeme
překvapením ze sávorek, protíráme sí v úžasu
zcela otevřený zrak, zda dobře na ty řádk
vidíme. Co? Církev že nestraší jiš ani malýc
dětí? Vždyť přece eami stateční soc. demokrat
ji spílají ve vzteka „bestie“, „kanalie“, všdy
tvrdí, jak náš stát jest sklerikalisován, ujař



mován od církve; vždyť pokrokářští učitelé
ejegicky vzdychají každou chvíli, že reakce se
přitožuje, že ženiální decxtenáctiletí mládenci
paedagogiótí pro tu církev nemohou dáti prů
chodu svým velkolepým, spasitelným myšlen
kám. Proč jen tak barbarské utlačování kato
lických dělníků, proč sarové plivání do tváří
pokojného katolického průvodu, proč vyjevený
křik, aby se náboženství vyloušilo ze školi
s rodin? Proč jen agrárníci spojují se 6 vol
nými mysliteli proti té „hydře“ a slostí se ne
oltí nad vzrůstem xatolické strany? Proč proti
„besmocnéma suverénu bynoncí říše“ podni
kají ee útoky přímo zběsilé? Přece poslední
okamžiky takovým bynoucím neměl by mo
derní inteligent strpčovati tak nespravediivým
karabáčem.

Ejhle denník, který tak dlouho porážel
církev a aloušil mladočechům proti ní —
a který jest nyní airotkem! Jakže dloubo
trvala strana ta, která rouličnými cokrátky
chtěla celý národ církvi odlouditi a sama

vládnouti duším českým stále? Orgán Wranytak brzy zbankrotělé chtěl by co nejdříve ví
děti naprostý bankrot církve, aby měl společ
níka v neštěstí. Ubozí trosečníci, kde je to
vaše duševní obrození, které jste slibovali ná
hradou sa idey náboženské?

A še jest spekulace theologická a mysti
cká navždy zničena? Právě tam, kde materia
listické zásady zdály se přímo triamfovati, vědy
jako čarovným proutkem vykouzlen odpor ši
rokých nezkažených davů, které s tím větší
vroucností věnovaly se mystice. Neví nic muž
„přemýšlející“, co nyní platí ve Francii veliký
moderní mystik katolický Hello? Nevidí, jak
Vídeň, tak dloubo otravovaná židovsko-liberál
uúimirejdy, znovu ee kloní k mystickému roz
jímání o věcech nademyslných? Nepozoruje,
jakvtěch českýchkrajích,jež bylyproticírkvi

opuzeny, šíří se rychle aspoň mysticismus

Jiného ráza? Snad by měl P H. věděti, jakúžasně zaplavuje kraje, dlouho zpracovávané
materialistickými socialisty, pověra spiritisti
cká. Spiritistický mysticiamus sice vede na
zcestí, ale mysticismem, třebas blouznivým a
nezdravým, zůstává přece. A při šíření toho
moderního sjevu odváží se tvrditi p. H., že
spekulace mystická jest navždy pohřbena. 'lé
ovšem zvonily omíráčkem různé politické je
pice jiš dávno mnohokrát. A kdekoli vzali
materialisté lidu víru, tam nastoupila pověra.
Ten „mrtvý, neškodný fantom“ nadělá liberál
ním chlebařům nesnází ještě mooho, čím dále
více. Až liberální frázisté i se svým sadama
ným prorokem budou pod drnem, 8 úsměvem
budou vzpomínati vítězní katolíci na věštby
slepých mládenců, na něž by nyní novsadil
nikdo ani pótník.

Mladečeši rofermují a to hodně po
hodlně. Minulý měsíc Kramářův „Den“ ko
rmoutil se nad tím — ovšem z nezištné lásky
vlastenecké — že se posílají od českých kato
liků peníze velice bohatému papeži, jemuž prý
se vede dobře. Kdyby takový povzdech vyšel
z úst důkladně zfanatisovaného rudého hocha
16letého, mnoho bychom se nedivili, Ale orgán,
který má z vyššíhostanoviska vósti k stříslivému,
uvážlivému nazírání! Vzpomeň si, liberále|
Ta mladočeská organisace šířila se jen pomocí
vzduchu? Ty máš nejlépe věděti, jakých ná
kladů vyžaduje kterékoli sdružení. Což ty
mladočeské příspěvky? Co znamenala kontrola
povaby peněžních ústavů? Co ty tačné diety
mladočeských předáků a ještě tačnější sinekury,
udílené mladočeským byrokratům k osobnímu

rospěchu? A tyto oobdary přece nebyly
k vůli udržení mladočeského stroje v chodn
ani nutné. Vzpomeň si, jak se „zakrváceli“
mladočesko-vlasteneckou prací dr. Herold, dr.
Vašatý a jiní. Ti viděli, že není výposnějšího
obchodu nad obratné vlastenectví. A což ten
kavalírský poslanec, který ústy tolik pomábal
jiným, rozhazoval penízejako knížea pak na
jednou uprostřed slávy své poškodil věřitele
závratnými dluhy? Předáci mladočeští spotře
bovali obrovské sumy jmění národního i stát
ního pro sebe. Katolík sem tam sašle uějaký
dobrovolný příspěvek do Vatikánu na úhradu
církevních potřeb a přitom platí méně, než
musili platiti sami čeští bratří. Bylo by hoto
vým pokonšením Boha, kdyby katolíci místo
práce a obětavosti jen se modlili v domnění,
že Bůh sám se má o cfrkev starati. Katolíci
vědí, že Bůh zbytečných zázraků nečiní, žeza
sabuje výbradně tam, kde lidská námaha by
bylai při nejlepší vůli slabou. Vymáhají-li
socialisté na chudých dělnících daň přímo
krutou (což jim vlastenecký orgán odpouští),
nemusí „Den“ zazlívati katolíkům, že si pla
tí příspěvky vlaetní. Evangelíci přece sami
musl platiti daleko více. Vyžaduje-li i malý
apoleček od svých členů příspěvky, nechť si
každý rosamný člověk rozváší, co všecko
třebují kanceláře obrovské společnosti ofrkovní.

A buďte bez starosti! Papsž sa sebrané příepěvky má se asi tak dobře, jako mecenáš
lávka. Rozhodně těch peněz neužívá k vý

stům do drahých lázní, k velikým útratém

plosovaím a k pořádání kratochbvilných honů.
ozhodně vede se líp těm, kteří pod pátro

nátem mladočeským s prominutím záslah uchvá
tili zvláště v Praxe velice výnosné a pohodlné
úřady. Zmiňujeme se o tom proto, še dne 9.
t. m. znovu rýpe „Den“ do „mrtvé raky, věčně
hladově nastavená“ No — no! Aťse podívá
»Den“ na roku mladočeských advokátů-předáků
a nechť se samyslí, zda tito lidé dali na vla
stenecké a kulturní účely aspoň desátý díl
toho, 00 dala jen v Cechách „mrtvá ruka.“
Mladočeši přece jako velicí ostravidové by
měli věděti, jak značný počet mladočeských
radikálů má jen co mrtvé ruce děkovati svoje
pěkné postavení. Měli by věděti, že na př. na

víc, než všecky ostatní strany dohromady.
Ovšem že pak mladík, který vystudoval za
kněžské peníze, odvděčuje ge horlivě církvi
nestoudným lhaním o

černém utloukání vzdělanosti“ a pod. Zdá se,
že mladočeský skomírající tisk obstarávají
pacholata zo školy paní Fráze.

Školský obzor.
Kdo udržuje německé školy ?

Stůjtež zde nové příklady. Na c. k. německé
reálce plzeňské bylo v uplynulém školním roce 283
žáků, z nichž bylo židů 102. Iraelité s Čechy či
nili 166 žáků, pravých Němců po odečtení 2 Ma
darů bylo tam jenom 50, tedy necelá pština
všeho žactva. Tamtéž na německé obchodní
akademii mezi 163 žáky 81 židů a 27 Čechů, a
na dívčí něm. obchod. škole 61 šákyň, z nichž 12
Češek a 12 šidovek. — V Dobřtáj mezi asi 4000
obyvateli jest sotva 30 Němců a pouze asi 5 ně
meckých dítek. A přece tam jest německá škola.
Pro koho? Tamější židé téměřvšichni posílají své
dítky do ní. V Mladé Boleslavi si vydršují židé
německoa náboženskou školu; podobně v jiných
ryze českých městech. V Praze ai založili židé ně
meck.u vysokou čkolu přo výchovu rabínů. Pak se
diví, še Český národ k nim valné důvěry nemá.

„Hlas Národa“ dne 4. t. m. k takovým zje
vám poznamenává: „Poukazováním na tyto okol
nosti nebodláme projevovati nějakou zvláštní péči
o výchovu židovských dítek, ponechávajíce ji ú

plně rodičům, ale — jest přece známo, že židé
si velmi Často naříkají na český antisemitiem a
pranýřují bo buď jako ovoce plemenné zášti neb
označají za jeho původce „klerikalism“, Ve sku

tečnosti věsk není vionicí ani plemenná zášť, o
níž mluviti Ise Snad jea u jednotlivců, ani „kle
rikalism“, o kterém nelze na příklad mluviti
v Mladé Boleslavi. Sami židé zaviňují, že p: blí
ženo jest na ně „přes prsty“ a to tím, že ae hlavně
Votázce národnostní úmyslně odlišují od celku.
Nikdo sice od nich nežádá, aby 8e zdobili slovau
skými trikolorami neb pokřikovali od rána do ve
Čera „na zdar!", ale nejvíce bouřívá a odpor k nim
vzbuzuje, že jakmile ocitnou se dva neb tři po
hromadě, zapomenou úplně ua českost okolí a
mluví — německy. A vrodině totéž. Slo, dvě stě
let šije židovská rodina v ryze českém městě, ale
za její prahem mluví ge Česky pouze se služkou.
Německý časopis, německé kuiby ... jsou stále
v rodině a důsledně také neláska k české věci!
K udržování tohoto stavu přispívá hlavně německá
výchova židovských dítek, jíš dáván jest základ
německo-náboženskými školami. A jedině z těchto
zřídel prýští český odpor k židům, kteří nesnaží
96 ani dost málo reapektovati jednolité národnostní
celky, mezi nimiž provozují obchod — svůj hlavní

Masarykovská podpora zdárné školní kázně.

V čís. 207. „Času“ sděleno: „Na prostějov
ské reálce působí katecheta P, Bayer. Několik
žáků páté třídy kreslilo na tabuli Águry někte
rých klerikálních výtečuíků, kteří s0 aúčastaili
prostějovakého klerikálního sjezdu. P. Bayer se
k tomu trefil a pachatele prý udal. Z chlapeckého
žertu načechraná (?) velezráda (??) a uráška ná
boženství. Nastalo přísné vyšetřování, které skon
čilo špatnými známkami z mravů a hlavnímu vín
níko ukázány z Ústavu dvéře.“ Zpráva ta hodně
překrncuje skutečnost. Ale jiš z ní je patrno, jaké
stadenty chce „Čas“ hájiti. Podle vlastního do
snání Herbenova orgánu nevyspělí hoši zneužívali
Školní síně k vychratnutí jízlivosti proti katolictvu.
Co by „Čas“ říkal, kdyby malovali hoši karrika.
tary židů? Spráskl by ruce nad „fanatismem“, nad
„0vocem klerikálních štvanic.“

Leč skutečnost byla daleko horší, než jak
pověděl Herbenův denník. Dane80. Června totiž

nakreslili někteří žáci V. třídy prostějovské reálky
sebválně před náboženskou hodinou veliký modrý

kříž „Ba bílém kroalicím papíru, poaměšně jej o
věnčilia opatřili nápisy zlebčujícími průvod katol.
politické jednoty pořádaný na počest jubilea císaře
pána a nynějšího Svatého Otce. Účastníciprůvodu

měli modrý kříž za odznak. C. k. okr. hejtmanství,
dostavši vyhrůšky od národních socialistů, povolalo
k průvodu četnictvo. Žáci pod kříš nakrealili čet
níka v plné sbroji v roztrhaných kalhotách s kří
šem před nosem. Ačkoliv někteří žáci chtěli všecko

smazat, drazí křičeli, aby ee to nechalo, aš ka
techeta přijde. Poněvadž takových demonstrací se
už více opakovalo, musilo 60 sakročiti ©Po save
deném protokolárním vyšetřování byli vinníci bla
sováním konference potrestání. Ti, co dostali sá
konnou známku, dostali ji zároveň za nedovolené
kouření. Vyloučen nebyl z ústavu nikdo, pouze
hlavnímu vinníku, jenž už před tím měl zákonnou
známku s mravů, poradilo se, aby se „do ústavu
nevracel.“ Pěkné to tedy byly „chlapecké žerty“!
Tu byly dokumentovány zavilé, předem rafinovaně
promyšlené jíslivosti hochů, kteří vsáli do sebe
slepou zášť protikatolického tisku již v tak mla
dých letech! Nebyl by učitelský sbor pro smích,
kdyby takové fanatické dráždění mlěky spolkl ?

Pékné ušlechtaje pokrokářská kaltural Takovému
uličnictví přece katolictvo ty chlapce rozhoduě ne
učilo. A „Čaa“, který měl rázně vystoupiti proti
surovým nezbednostem podobného druhu, ještě
„ubohé broučky“ litoval. Uličaíci, s kterými by
slošný učedník nechtěl mluviti, jsou najednou —
pokrokovými mučedníky.

Zase doklady o přímé páteřipokrokářského
učitelstva.

Smrtkova „Škola našeho venkova“ v č. 9.
píše: „Ano, je pravdou, že jednotlivci z učitelstva
ještě dnes bohožel dožadují se kněžské protekce;
ale to nejsou pokrokáři, Mberálové; to jsou ticho
šlápkové, kteří o schůzích obyčejně scházejí, nebo
z opatrnosti nikdy nepromlavi.“ — Mlavwí tudíš
Smrtkův orgán o tichošlápoích organisovaných, 34
psaných v pokrokářském seznamu. Odečtou-li se
vásk tací chlebařští tichošlápkové, kteří hlavně se
bojí promluviti proti radikálním, nesprevedlivým
výstřednostem, kolik zbývá těch skutečných pu
krokářů? Ještě však lépe osvětlujedůslednostpo
krokářského učitelstva tento učitelsko-pokrokářský
povzdech. „Když se jedná o to, aby učitelský syn
neb dcera byli přijati do katolického konviktu
nebo ústavu učitelského, ta liberál, pokrokář i 80
cialista najdo kněze; kočz se vymlouvá, že nemá
žádného vlivu, ale žadatel nedá pokoje, dokud mu
není vyhověno. A us schůzích řeční: Zničte vliv
klerikálů, nebot užívají svého mocného vlivu
k vlastnímu obohacení a rozšiřování tmy“

Tyto fádky jsou už jasnější a upřímnějšínež
slova Smrtkova orgánu. Odkud taková „krystali
sace pokrokovýca charakterů“? Není učedníknad
mistra. Učitelé vidí, jak sami vůdcové starají se
pečlivě o vlastní zisk, jak radikálničí proto, že
jim to bodoě vynáší. Učitel J. Slabý v „Moravské
Orlici“ doznal: „Učitelstvo vedou nyní lidé větši
nou mélcí, velkohubí, fanatičtí, frásovití.“ Jak
mohou 'tací vůdcové tudíž povznésti charakter ve
dených?

„Pokrok“ (ranoouzských beznáboženskýchol.

Sám „Čas“ dne 8. t. m.napsal: „Franoouzská
veřejnost byla poslední dobou značně rozrušena
sjevem, jejž nutno nazvat nanejvýše smutným
v zemi, kde více než dvacet pět let škola je po
vinná, bezplatná a beznáboženská. Vojenské úřady
zaznamenaly, že nemálo nováčků je dosud ne
gramotných (neumějících psáti) anebo jeu a obtí
žemi čte. Počet těch, kteří nenmějí psát a po
strádají úplné nejjednodušších vědomostí,jepřímo
ohromující. Mnozí vojáci vůbec nevědí, kdo byl
Napoleon, nemají potuchy o tom, 00 je to repu
blika, a domnívají se, že v čele francouzského
státu dosud se nachází císař, po kterém bude
vládnout jeho syn. Aoketa, podnikoutá francouz
skými důstojníky, ukázala, že 1, (dvě pětiny) no

ků nevědí, že Elsasy- Lotrinsko patřilykdysí
Francii a ještě větší počet není s to udati, kdy
tyto provincie byly Francii urvány. Jaká to rána
pro profesionální vlastence, kteří dosud tvrdívají,
že celá Francie jako jeden muž vstane ve vhod
ném okamžiku, aby ci navrátila uzmuté provincie.
Francouzští vlastenci lepšího zrna, jako Lucius
Descaves, F. Buisson, Victor Marguerite a j. vo
lají po nápravě a ualéhají, aby prvním krokem
na této cesté bylo zavedení povinného doplňova
cího vzdělání vojáků v kasárnách. Kašdý voják,
dříve než opustí plak, má se podrobiti svláštní
skoněce způsobilosti: kasárna mají doplnit, 00
nevštípila škola a co bylo opomenuto hříšaou ne

Su avostí, Něco je shnilého pod krovem třetí republiky.“
Tak tedy sám „Čas“ potvrsuje pádně to, 00

už dávno dřív napsal „Čech“ a pak též náš Jist.

Učitelé francouzští ovšem mají důležitější práci
než učiti děti čtení a psaní; vtloukají do dětí
slepou zášť vůči náboženství Kristem zjevenému,
rosšiřují oplslé psmflety, bndí v dětech veliký
odpor k armádě. Zkrátka staví budovu odvrcha,
základů si nevšímajíce. Pěkný pokrok v nejosví
cenějším vtátě! Kolem hluboce zamyšlených filo
sofů, velebených daleko v cizině, obodí tisíoe du
ševních šebráků, kteří ani čístí neumějí! Zkrátka
obraz, který se u nás teprve vyvinuje, ve Francii
jest dovršen. U nás i pokrokový učitel přecesepoň
něčemu děti naučí, protože se trochu bojí inspekce,
Ale sklon k francouzské praktice má veliký. Kdyby
mu byla dána úplná volnost, po níž tolik křičí,
přestal by se starati j o primitivní vsdělání dětí
a oddal by se bezasdmým štvanicím s největší
ch... Prý je něco ahnilébo pod krovem třetí re



„tpebliky! Ale vždyt přece „Cas“zvláště poslední
„epokrokové“kroky Fread valic velebil, vždyť

j AAA p oskámu národa za vsor! A teď Si norioDa vše . Nyní každý lebce pochopí,

poč savilí zednáři tolik stáli i o zrušení u:mých náboženských škol; v těchto školách
totiž děti se naučily mnohem víc mež ve školách
státních. Zkrátka nepříčetnémavzteku a žárlivosti

, pevěrců byl obětován pokrok skutečný.

0009000000000 c00000000

G. k. místodrž. konoossovaná

pěvecko-hudební škola

LUDVÍKA UNEPRA

a klavírní škola

PEUNÁNDA KNEPNÁ

v Hradci Králové

Jiříkova tř. 250 (naproti Merkuru).NEE
ZÁPIS

na nový Šk. rok ed 1 září 1008.
První ročník zpěvu i bonslí se vyučuje
ve skupinách. Vyučovací předměty: kla
vír dle methody professora J. Jiránka,
Housle dle methody prof. Ševčíka. Zpěv

solový dle methody Pivodovy.
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Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejakvostněj
ího provedení, v každém

vsorkua ryze církevnímslohu.
Vilepřenně, čistá a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati reledůstojnémn du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jseu Jeho
Blskupsken Milestí rerido=
vány.

Mešní nádoby jem v ohal
zlatím za ceny velice levné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty i
hotovézbožínankátku frenko

“ ne zašlou.

Chudšim kostelům možnosplácet bes přirážek.
ORP“ Sta odporučenía čestnýchuznání po race. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
8 důvěro závodudomácímu.

Spolkém doporučuji rychlé a jovné provedení

Mřeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

X0000000000000000CX
Veledůstojnému

duchovensúvu!

ap dně
Pas ops

dan daněk, Azs:
Konviktaké ul. 

dlelněnakosálnl nážšní dovoluie
i doporučit svůj hojně zásoben

sklad ve vlastní dílně račně prace.
vaných kostelních nádeb anáčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobky at d, vše
v přesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a. jem o ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové

price na ukázka, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškoré a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstk vostnéjůího. kostelům úle
va.v placení. Více uznání po ruce. vý

wobby baseenné. Vše posílám již posvěcené,
O

AAA DOLCKC CMC

V úvěrní.společnostzapsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
(proti Grandhotelu) ::

súrokuje vklady 4/9, 59/, až 51,9,
Záruka K 656.139:57.

Složní lísky zdarma.

Společnost byla dne 18. až 23. března 1907

Jednotou záložen opětně revidována.

Uhlí hornoslezské la. ve velkém

i malém dodává rychle a výhodně

Ke všem příležitostem

nejlepší dárky
P
TV Šolc,

zlatník a stříbrník,
přísežný

soudní snalec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a.
hodin všeho druhu.

Prodej se zárukou. |

Krám
menší s bytem a menším sklepem

WB“najmu "U
v živé obchodní ulici od 1. nebo 15. října.
Podmínkou větší výkladní okno.

"=

Mimoto najmu

> pole6
neb zahradu s dobrou půdou, kde by bylo
větší množství vody, as 1 až 2 korce, kteréž
bych koupil v případu konvenování po i až
2 letech. Nejraději blíže města při potoku
neb tam, kde by větší množství stálé vody
v malé hloubce se nalezlo.

Nabídky s udáním bližších poměrů a
činže pod značkou „Krám a pole“ do 10. září
do administrace tohoto listu.

ZlatámedaillePardubice

ejrspom9341Z:9061
"9061zHedSTFSPom

Vídeň 1000 Zlatá modelie..
Antverpy 1006. Zlatá medaile

Praha 1906. I. cena. Diplomčestného usa“
ktoréjediněkupujtea žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárns v Ml. Boleslavi.

Ručíme sa absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30.000.

1 (bratr P, J. Nolkudiy, faráře ve Týpraohticlek)

Mdoporučuje P. 1. veledůstojm. duchovenstva ff
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
|všech kostelních paramentů, k

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

6e na požádání franko zašlou. i

Lemmon OTT OTCE010064080

Nábytek z ohýbaného dřeva.

Židle « ohýb. dřeva
v různých úpra

Křeslu houpací
od . . K 20 —

váchod K 370 (mg kePal

Stojany a věšáky Křesla“ 70
z ohýbaného Sedátka na šroubu
dřeva od K 20— od... K12—

a jiné, v nejmodernějším provedení

M9“a v cenách nejlevnějších "08
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,Čen
Paliny

stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušce,

Palmy stromovité 2-8 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 3,

8, 10—15 sl. 3, 4—6 sl.„DOLM
KOOOOOOCKX

C. k. místodržitelstvím koncessovauá,

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techaické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agonda jak vnitrovemaká, tak

sabraniční,

Kancelář „Hótel Hyrěi“.

ZápisnéK a 3
Telegramy: Kotrč, Hradec Král.



Doporučujeme==

(Calounické

diva výrobky,vany,
garnitury, matrace, rolety

k věšení záclon, veškeré předělávky
za ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král, v Pětidomechč. 291.

:

do oken

Vychovávací

a VTĚDVACÍ ÚSÍAT
vJUN u Svitav

přijímá mejlovměji chovanky škole
odrostlé ku vyučování liternímu, něm
čině, frančicě, Šití, atříhání, Freslení

střihů, vyšívání, vaření, žeblení, hře na
piano, housle a citeru atd.

mw m

Prospekt napožádání sezpřle.TT
Krajina horská,

lesnatá, velice zdravá.

W
UznanýzaBOR app ovoějí nákupnípuma vRakouskuvešk

kol, paramenlů
Lrádia, praperů, příkrovů, koberců a

ovov ho máčiní ve „ýrobnánh nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce usnávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovésbožík výběru franko.
Adresování vždy doslovné se vyproduje.
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8
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Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
j lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
| nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů|

P peněza prádlojestprosycenotak líbeznou vůníní falek, že mí činíopravdové

E potěšení.
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Jan Horák,soukenník
v RychnověnadKen

zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
2 mejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo=

X
zemských.

Četná uzmámÍ zvláště z kruhů vele-Ý
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- x
euze mého ryze křesťanského závodu zs

dobu více než třicečiletého působení.
Učiňte, prosí, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na oplálky bez zvýšení cen!

XGE3XCODXE8DXBO X8
Se008KDE6DXČ8BX 663X65

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—análek úurod—

pro Malbu

oken kostelních.
- PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova
ul. čís. 20nové blíše Ma
lého náměstí, dříre přes
90 roků na Malém ná
městí pod loubim) dopo

ručuje te
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohalému fi
guralnímu provedení a

sice 1 de Šelesným
rámy, sítěmi vsasením.

Veíkeré rozpočty, skirsy | odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti k definitivní objednávce.

PR" Nasóstnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.<)
Založeno roku 1836.

Netlevnější « nejiruznější

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

dě Jos. Ježek,
v Hradei Králové.

Žádejte cenmiky.

Josef Štěpán,
v Pardubicích,

doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, křišových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakoš i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma afrůsných předmětůvenka se nalo
zajících za cenyfimirné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

v každém„ohe a provedení čistě uměleckém.Plány a y shotovuji úplně bezplatně a
k ústnímujej Í dostavím 56ua požádíní taktéš

bez nároku na cestovné.

státní medailie s výstavy v Pardobicích.

O> Závodzaložen r. 1908.D8

p, pptňlin
odporučaji

. svoji výrobu

„ intarsií «

Veškeré řezané

prácenábytkové,

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Jos: [1

Jediný závod toho druhu ma českém
severovýchodě,

Arnošt Dvořák,
bandagist

w Hradoi Král., vedle krajskéhosoudu.

Odporučuje vlastní výrobu a
skiad veškerých druhů bandáší,
jako: kýlní pásy pro dospělé i
pro děti, břišní pásy pro dámy,
pupeční: pásy, suspensoria, puč
čochya obínadla pro křečové
žily, iněrovačky a přímidla pro
zkřivené páteře.

Správy ae vyřizují rychle a
levně.

Poštou zasílá se nenápadně,
stačí udati druh a míru.

Závod založen roka 1885.

Vyznamenán zlatou medailí. |

První česká křest.-soc. svépomocná firma

w Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale, výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají ne zdarma a franko
a požadují se nazpět jen teakráte, nebylo-li nic
objednáno.

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zreadel, rám
křížů, soch a nejrůznějšíchuměl. výrobk

jen solidní jakosti doporučuje levně

—: první východočeský uměleckýzávod :

Jos. Kieslicha
w Hradol Králové, Jiříkova třída,

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastní dílně na VR rámců a pozlaco

Obchod papírnický.
Veškeré druby papíru, školní potřeby at. atd.



obnovení vlády středověka, jest lichá. Příčina
k tomuto bortí savdeli sami nepřátelé, kteří po
kládají katolíky za méně cenné, jako by katolíci
nebyli vlastenci. Dokladem vlastenectví katolíků
jest jiš samo nábožeoství katolické, jež nám vy
chovalo největší vlastence. Hnutí to vyvoláno jest
dále k šíření zdravých reforem bospodářských,
pak aby i dělnické třída byla náležitě poučena,
že 1 děloík jest svobodným občanem, jenž má též
avé právo. Pro své zdravé zásady bnutí tose šíří
čim dále tím více, jak dosvědčuje nedávný ejezd
v Praze. Houtí to má též provésti boj sa svobodu
církve, má též pečovati o to, aby sociální otázka
byla řešena v duchu křesťanském. To vše se nedá
provésti za den, proto starejme se o dorost z mlá
deže. — Zdatilá řeč tato byla s pochvalou při
jata. — Následující řečník vlp. M.tějka vyvrátil

nepravdyrozšiřovanév Dona listech oŘímu a bohatství Sv. Otce. Řečníksám zdržel ce
v Římě 5 lat u mluvil tudíž ze zknšenosti dle

pra dy a proto řeč ta byla s napjatoupozorností
a 8 nadšením přijata. Ku konci sté řeči rozloučil
se p. řečofk tklivě se všemi přítomnými. P.před
seda poděkoval pak srdečně býv. p. jednateli za
jeho neunavnou činnost ve spolku zdejším. Čle
Do.6 pak setrvali večer na počest býv. p. jednatele
v oriečoé zábavě až do pozdních hodin. — Dne
29 srpna přivítala deputace spolku na nádraží
slovenské bosty jedoucí přes Kolín kesjezdu do
Prahy. Dámy podaly našim milým hostům kytice.
— Přátí členská echůze, spojená se schůzí důvěr
niků z okolí, koná ne dne 27. t. m. 8 přednáškou
dp. faráře Fr. Holého: „Křesťanství v sociální
otázce.“ — 4 října t. r. koná se přednáška dp.
kvardiána P. Kubeše: „Přírodní vědy a víra.“

X. řádné valná hromada Kolínské
továrny na kávové náhrašky konalasedne
8. září t r. v Kolíně. Přednesena byla panem
předaedou výroční zpráva správní rady. V uply
nulém správním roce 1907—8 stoupl opět obchod,
pročež všeobecné zdražení nemělo tak civelného
vlivu na zisk, jenš za rok ten činí 135503 K 58h
a 8 přebytkem z lonska 11.148 K 96 h, úbrnem
146652 K 64h. — Z čistého zisku 146.652 K
54 h na návrh eprávcí rady určeno: Správní radě
K 13650 35, řediteli tantieras K 271007, přehlí
žitelůmúčtů K 1000,na dividendapoK 40—na
akcii K 100.000. na remanerace úřadnictvu K
10328 t. j 8263 K plas 25 procent zvýšení jako
jubilejní dar v obnosu 2066 K. Dělnictvu, kterému
roku lonského dána byla 2 proc. podílu na zisku,
poskytouto pro letošní rok jubilejní zvýšení na
přímlava p. předsedy 1 proc., celkově obnos 4050
K, na pojištění úřadnictva a dělnictva 3000 K a
na dobročinné a národní účele K 2406, na nový
účet pak převede se K 965912. — V době vše
obecného hrabivého sbonu po zisku co největším
a bezohledného vykořisťování dělaictva působí po
rozumění, jaké kolínská továraa na kávové ná
bražky pro potřeby svého dělaictva ©osvědčila,
dojmem velice příznivým. Jest nám tudíž zcela
příjemnou povinností vyzvati dělnictvo české, aby
nákupem svým tento ryze český podnik podporo
valo, aby ka dobra dělnictva svého další opatření
čisiti mobl.

Katol. národní jednota v Novém
Bydžově koná v neděli dne 27. září 1908 pod
protektorátem J. O. Emanuele hraběte Mensdorfa
s Chbotělic alavnost svěcení spolkového prapora.
K této výsnamné slavnosti dovolujeme si uctivě
sváti všechny velectěné P. T. přátele a příznivce,
všechny katolické spolky a volné organisace, sku
piny „Všeodborového adražení křesťansko-sociál.“,

jakož i všechny přátelské apolky k hojné účasti
Du alavnosti této a prosíme, aby přítomností svou
lesk slavnosti zvýšili. — Pořad slavnosti. V nedělí
dne 27. září: O 10. hod. dop.l. uvítání přibylých
hostí a seřadění slavnostního průvodu ve apolko
vých místnostech „U zlatého anděla“. O půl 11,
bod. alavnostní průvod do děkao. chrámu Páně,
kde bude slavnostní kázaní a slavné služby Boží;
na to svěcení praporu. Po vykonání obřadů slav
nostní průvod zpět do spolkových místností k spo
lečnému obědu. O 2. hod. odpol. důvěrná schůse
ve dvoraně „na Kopečku“. O 8. hod. večerní zá
bavný večer „U zlatého anděle“. Legitimace do
důvěrné schůze vydává p. J. Šír, knihař v Nor,
Bydžově.

Z Hořelice. Naše organisace pořádaladne
6. sáří schůzi velice zdařilou. Přednášel zde dp.
Jiří Sahula o Karin IV. S napiatou pozorností
četné shromáždění poslouchalo, jak Karel IV. staral
$e o národobospodářeký rozvoj našeho národa, o
práva jazyka českého, jak chránil práva stava rol
niokého, jak zmohutněla říše česká politicky sa
jeho věku, jakému roskvětu těšily se tehdy a nás
vědy a umění atd. Při tom vroucí zbožnost nijak
mu neškodila v skutečném pokroku. Z celé pře
svědčivé přednášky dobře shromáždění postřehii,
že k vůli zdárnému pokro.u musí náš národ Ba
vázati na slavnou, výtečné osvědčenou činnost tobo
panovníka, jehož vděčoý národ jako jednémi ústy
nazval otcem vlasti. Výbor za poněnou přednášku
vsdávé dp. Sahalovi srdečný dík.

Očlstná horlivost přepyšekéhotaky
agtérníka. Musímevám něco napeati jako od
pověd na útoky na našeho velebného pána. Hrubest
nalených„Hlasů Vaakura“ ae.nalíbí docela samé
+Osrěté ldu“, adkoli tatáž byla nasváza od ji

ného pokrokářekého listu „stokou špíny“. A jestliše

již tak sprostý list vytýká listu jinému sprostojnještě větší, to už mnoho snamená. U nás bylyli
šácky přibrány na pomoc klepny proti p. kaple
novi. A když ostré jazýčky rozvážní lidé odbyli,
začelo se 6 anonymními listy. Málo pomohlo;
proto začalo se stříkati blátem po našem kněsi
veřejně v tisku zeleném — inu sz té „lepší kato
lické nátary a lásky“. Smáli jsme 8e nepodařeným
pomlovám, ale poslední neomalený prolhaný útok
nás ovedl v úžas nad tou smělostí jízlivé tisko
viny. Tak zhbanobit hodného kněze beze studu!

A my pořád abychom mlčeli? I ne, tu jest Mtřebí ukázati, že taky dovedeme promluvili. Tak
vám tady je jeden pokrokový člověk s barvou ze
lenou; dříve měl červenou, ale k vůli sňatka
změnil „přesvědčení“. Smíchá-li se barva rodá se
zelenou, bývá z toho taková barva, jakou vidíme
po dešti v příkopu. Milý mládenec byl nejdřív
mládencem kupeckým; pak vyženil pole a po
drohém sňatku se z něho udělal agrárník. Takto
dělá teď obchodníka a časem pecnáře. A při peci
stoupá mu horkem do hlavy netoliko krev, ale i
ohnivé pokrokové myšlenky. Ve všem se chce u
platnit : ve vysoké politice, v pecnářatví, v proti
klerikálním boji, ve fotografování, v reformaci. Jeho
láska k uměníjest tak veliká, že docela vyfotografoval
před sňatkem dívku erdce svého, jak stojí 8dvou
rohým skotem. Snad tak si chtěl poříditi agrárnickou
legitimaci. Obchodního ducha má, to se nedá upříti
tomuto muži, třeba že ho sousedé nazývají „sby
tečným člověkem.“ Prodával dětem „kouzelné“
obálky, v nichž na př. byla pohlednice 8 dámou
velikého srdce se slovy „Byt k pronajmutí“, při
dával škatulky po vymazané „pucpomádě“ a i
jinak dokazoval prakticky, že se nemá zabazovat
nic. O prázdninách, kdy škatulky odpočívaly, kdy
byl „Schonzeit“, tak že se nemohl pořádati je
zevčí „Schweiofest“, čilá ta duše zaměnila kupecké
koště za péro, aby jím metla před prahem cizím.
Dřív se velice zajímal o vašeho velebného pána,
chodil s ním. Ale teď už víme, proč tak činil.
Jen tak něco vysjídit, aby se s tím za tepla bě
šelo k tém „osvíceným.“ Proto pozor na takovébo
„přítele“| A když ge nevyčenichalo nic, objevily
se aspoň v „Hlasech Venkova“ lši. Prý náš p.
kaplan „najednou z Čista jasna zmizel a nikdo
prý neví kam.“ Holečku, takble zmizely kolikrát
peníze z některých agrárnických pokladen, takhle
mizí radí zlodějové až příliš často. Vy, který „vi
díte“ ostřížím zrakem i to, co vůbec není pravda,
najednou jste měl koptem zrak tak izakalený, že
jste nepozoroval, jak naši osadníci okázale u ve
likém množatví se loučili se svým milovaným kně
sem. — Náleží k tomu notná porce drzosti pod
vádět veřejnost lží, jako by byl náš kněz prchl a
mlaviti ještě o „příčině jeho utěku.“ Pomlavy na
psány ově.m rafinovaně, abySe to nedalo žalovati
a aby špína na kněžském rouchu přece uvázla!
My však, kteří jsme svého kněze znali a ctili,
nechceme takovým „Špásům“ rozumět, My zoáme
taky povahu p. pisatele. A sdělujeme mu, že ač
koli nejsme fotografy, dovedeme mu pořídit takový
portrét, až mu bude z té věrnosti obrazu úsko.
Dovede-li někdo lakovat, umíme zas dobře krealit.
Jen něco málo jsme napověděli, aby pokrokářsko
agrární genius poznal taky sám, jak chutná novi
nářská kritika, A bude-li potřebí, povíme bodně,
kde má svým koštět.m nejdříve mést. Máme
proti bázní uděláno.

Křesť. soc. lidový spolek pro He
lehlavy a okolí pořádáv neděli dne 20. září
o 3. bod. odpol. v hostinci p. Karla Bukače v Ha
břině veřejoou spolkovou schůzi, na které prominví
dp. P. Al. Jemelka o úkolech katoli cké organisace.
Hojná účast zvláště členstva jest šádoncí.

Do článku „Podvysecké Listy“ v
minulém čísle Obnovy vloudila se chyba, kterou
tuto opravujeme, bychom předešli mylným výkla
dům. Dotyčná věta má snítl takto: Kdo měl tolik
úcty a slošnosti k muži zssloušilému, třebas nebyl
„klerikálem“?

Různé zprávy.
Meuiaárodní omcharistický sjezd

v Londýmě. Něco neobyčejného,uprostřed angli
kánské církve taková oslava čistě katolická, 8
kardinálů s papežským legátem Vanutellim, množ
ství biskupů, prelátů, kněží, nesčetné zástupy lidu
náčastní se průvodu z kathedrály vestminsterské,
který se pohyboval skvěle ozdobenými ulicemi mezi
dvěma hustými špalíry věřících. Tisíce a tisice
strážníků na koních, podporováni 16.000 mužů
čestné gardy, stěží mohlo sjednatí pořádek. Nadšení

v průvodě Nejev. Svátost Oltářní, kteréžto na
řízení odsuszají však i sami protestanté angličtí.

Krvavé posvícení Čermovanů došlo
drubého stapně projednání u odvolacího souda
královské tabale v Prešparku. Projednání případu,
pří němž zastřeleno 15 Slováků a 50 postřeleko,:
trvalo kraftince, ač 80 očekávalo, že potrvá několik
dní. 13 odsouzeným byly tresty asi o čtvrtinu
smíračay,J. Šlachta,kterýbyl v Bažomberku

o8v0 Odbouaoí naahpok onen výrokype20. nsení odrotali6e ke královské i
která bade míti poslední slova.

Běsnost měmecká rozpoutává se dále.
Po Kašperských Horách, kde zpití buršáci spusto
šili Českou besedu, nešetříce ani soukromých pří
bytků, kde čeští lidé napořád biti, rosběunila se
Insa německá v Úsově na Moravě. Česká škola
tu zpustošena, čeští lidé na ulicích přepadání a
vláčení. Němečtí obohodníci, kóeří tyjí z českých

čz, plivají na české lidi a to se děje před
jekými bodáky. Čeští poslanci mají tu příle

žitost ukázati, že také něco smohou.
Obrodné hnutí mezi lidem šíříse ve

východní Haliči v okolí Podvoločisky, kde se
krčmám a kořalnám počínají vybýbati, umiňujíce
si, že lihových nápojů nebudou piti. Slabí a opilci
se zvyku jsou střežení, aby snad neklesli, ostatní
navzájem se napomícají k vytrvání. Krémy židov
ské už přes 3 neděle jsou zcela pusty. Hnutí to
mezi lidem začali někteří mladší kučží a učitelé.
A u nás ve vlastech českých bouří se sice proti sdra
žování piva, ale mnobým snad ani nenapadne, že
by zdražovatelům dali nejlepší odpověď, kdyby se
pití piva zřekli, čímž by vlastné sobě nejvíce pro
spěli. Prostý lid selský v Haliči leckdys ukáže
větší sílu mravní než mnohem vzdělanější český
člověk.

Dobrodinee. Isidor Weisapoppjest znám
v bukovinském hlavním městě Černovicích jako
podařený židovský lichvář. Půjčoval i na 5009,.
Konečně dostali se mu na kůži a milý dobrodi
nec ocitl se za mřížemi. Podobných exemplářů jest
v Haliči a Bukovině neobyčejně mnoho.

Správám obeí. Ohlašuje se nové zdra
žení uhlí na podzim. Zločinní karteláři už od jara
se připravují. V rozpočtu ministerstva prací zařa
děna jest na rok 1908 položka 200000 K určená
na udílení sabvencí těm obcím, které zřídí skla
diště uhlí s tím úmyslem, aby chudina měla lev
nější nákup. Jest přímo povioností našich českých
obcí, aby těchto několik korun nedaly si urvati
zase německými obcemi. Když naše obce musí
platit, nechť také něco béřou. Obnos 200 tisíc

korun jest sice obnos nepatrný, ale jest povin
ností každé obce naší včas se přihlásiti. Organi
Sace naše ve všech místech upozorňujeme na toto
ustanovení. Podejte žádosti na obecní zastupitel
stva a uvidíte, jak naši páni chápou se řešení
sociálních otázek, jimž vyhnouti se nesmí.

Reforma středních škol. Nařízením
ministra vyučování dr. Marcheta gymnasia v Lito
myšli a Kolíně, počínajíc letošním školním rokem,
postupně přeměněna budou v odmitřídní reální
Gymoasis. O změnu stávajících středních škol
v reálná gymnasia bez řečtiny a s latinou ve všech
třídách nebo reformní reálná gymnasia bez řečtiny
a 8 Jatinou ve vyšších třídách žádají četná města
česku. Děje se to leckdes s velkou ukvapeností,
což může jednou přinésti zklamání.

Odpověď železářskéma kartelu dalo
město Vídeň, které pro své městské dráhy ob
jednalo si 180 vagonů kolejnic od říšsko-némec
kého svazu oceláren, ježto tento svaz podal ceny
výbodnější než rakouský kartel. — Také obec
Radotín obrátila se zády ke kartelu. Staví totiž
vodovod, k očmuž potřebuje 4 km rour. V kon
kursa dala však moudrá správa obce podmínku,
že stavitel musí objednat roury ve francouzských
železárnách pontamoussenských. Toť nejlepší od
pověď našim nepřátelům.

Zase kus české půdy urvám. Dne 4.
září Konala se v Praze u zemského soudu drašba
panství Mirošova v okresu rokycanském, které bylo
odhadnuto na 603.093 K, a koupila je paní He
lena van Dyckova, choť c. k. majora, za 437.200
K. Tím dostalo se panství to, ze kterého mohlo
býti atvořeno několik velkých selských statků, a
to českých, do rakou německých, ze kterých kdo
ví kdy se dostane zase č-akým lidem. A to není
letos první dražba velkostatku v království českém,
který tak na dlouhu dobu odňat jest českému lidu,
jenž na rosparcelovaném velkostatku mohl nalózti
šťastnější domov. Odtud nejlépe se dá odůvodniti
potřeba Pozemkové banky, která vytkla si také
za úkol súčastniti se nucených dražeb velkostatků,
a buď v celku nebo rozparcelované převáděti je
do pilných rukou českých.

Péče © malezemee. Od té doby, co
pražský ústav nalezenců byl avóřen vedení dver.
rady dr. Jana Dvořáka, lze pozorovati ve všech
oborech značné slepšení. Právě nyní oznamuje
ústav, jak pečuje o odstraňování konkubinátů,
nebot mnobá matka nemanželská, jejíž dítě jest
v ošetřování v nalosioci, žije s jebo otcem v kan
kubinátě a má svoje dítě ua ošetřování za plet.
Toma nyní ústav bodlá odpomáhatí, a sice odepí
ráním platu takovým matkám, u eanuje konkabi

Dlahy Německa dostoupily už závratné
výše 4',, miliardy. To bylo dosud chrástání 0 10
Jiké bospodářské cíle říše německé, a zatím te
osa topl v dlazích. Vojenské politika císaře Vi
léma nese ovoce. Státnlci němečtí hledají pomoci
zavedením nové daně z dédictrí, tabáku, libu,
osvětlování, reklamy, a jak sám císař Vilém me

po se olaromiádenoctví.lerm uhostila ne v Petrohradě, kde me
mocaýchjiž masta, šířícse dálepoBanka.VHo
liči všechnavybozáme opajření proti savleení
nálasy do Eakouvle. P



Pamatujte na Ústř,Matici Skolskou;
scbránějte staré, s oběhu vzaté měděné mince,
sbírejte odpadky mědi, cínu, olova a nasbromášdéné
věci sašlete vyplaceně v balíčku as 5 kg do kan
celáře Ústřední Matice Školské v Praze I. 418.

Doporučuje se kapesní kalendář katol.
organisací „Křesťanský organisátor“ na rok 1909.
Doufáme, že nebude jednoho organisovaného kato
líka, aby neměl tento svůj kalendář. Vyšel začát
kom září 1908 s obsahem bohatým. Články orga
nisační s poučné od pp.: Dr. Šalce, Dr. Rejle,
Jukla, P.M Voňavky, Dr. Hejčla atd. Ke každému

kalendáři přiložen jest na apomínka + biskopaEdvarda Brynycha velký jeho obras nástěnný.
Cens kalendáře v plátně vázaného i a obrazem
jest při hromadných objednávkách nejméně 12 ex.
po 80 baléřích a 1 ex. poštou 1 K (zašle se pře
dem ve známkách). Objednávky obratem vyřídí
J. Polák v Hradci Král., Adalbertinum neb Bisk.
knihtiskároa v Hradci Králové.

Odvolání,
Odvolávám denunciaci k nejdůstojsějšímu padu

biskapovi královéhradeckému a urášky, jicbů jsem se
roti důst. pánu Vincenci Šetinovi, kaplanu v Novém
ydžově, bese vší příčiny dopnatil. Učinil jsem věs

jen s přenáhlení, lituji toho a prosím dp. Vincence
Šetino, by mně vše odpastil,

Ve Břehách, dne 13. sáří 1908.

Josef Knap,
mistr krojčovaký.

Pana

Josefa Bandyšoví, elektrotechniku
v Hradci Králové.

Jest mou povinností projeviti Vám tímto ve
řejně své díky a největší spokojenost ze provedené
Vámi letošního roku seřízení elektrického osvětlení
v mé továrně na stroje a nově postavené slóvárny
železe.

Mohu Vás pro Vaše přesné, odborné a v kašdém
ohledu solidní provedení svěřené Vám práce každému
co nejvřeleji doporačiti.

Ujišťoje Vás i další svou přízní, snamenám
se v úctě veškeré

J. K. Chudý,
továrna na stroje u slóvárna delose v Týništi nad Or).

(Zasláno )
Panu J. Hlávkovi,

malíři cívkevních obrazů,

Praho-Král. Vinohrady, Čelak. ul. č. 9.
"Poklédám sa svou milou povinnost vysloviti

Vám za dokonalé provedení křížové ossty, při níž
ochotně vzal jste zřetel na moje osobní přánípři
jednotlivých sastaveních, svůj ordečnýdík, jakož i, šo
vyšel jete mi laskavě vatříc, pokudos týče levnéceny.

Farní úřad v Přimdě, v červenci 1908.
Ant. Solfronek, farář.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dre 12. sáří 1908. 1 bi

póeniceK 17-50—18-50,SitaK1440—1480, ječme
meK 1180—12-40, prora K 11:50—1300,rikve K 18-00
až 20-00, hrachu K 20:00—2400, ovsa K 7:40— 780
čočky K 36-00a8 30:00, jabel K 32"00—24'00, krap K
22 00—44 00, bramborů starých K0:00—0 00, nových
K 8-30—3-60, jetel. semene červeného K 108:00—110—,

1 Dl. jetelového semínka bílého K00:00 —00—,
máku: K 27-00—31-00,Iněn.semeneK 0000—00:00, 100
kg žitných otrub K 14'00—00"00, 100 kg pěsnidných
otrab 13-00—00*00, 1 kg másla čerstvého K 1-60

aš 276, 1 kg másla převsřeného K 000—0000,
1 bg sádla vopřového K 184— 000, 1 kg tvarobu
028—82, 1 vejce K 0-08—900, 1 kopa zelí K 240
až 900, 1 kopapetršele K000—0'00, 1 kopa kapusty
K 1:60—4:90, 1 kopa olbule K 0:50—080, 1kopa drobná
seleniny K 1-00—5'00, 1 pytel mrkve K £ 00—3240, 1 ko
pasaláta K 1-00— 1:40,1 bečka Bvostek K 1 80—2"40,
1 Uljablek K 6-0—13'0, 1 bl brušek 8:00—18:00.Na týd.
trh v Hradci Králové dno 14. září 1908 odbývený

přivezano bylo: 1) obilí: pšenice 318 hektol., žita
268, ječmene 1125, ovsa 171, prosa 3, vikve 0, hra
chu 3, čošky 2%,krap10, olejky 00, jetel. semínka
10, lněného semene 00, máku 0. — %£)Zeleniny:
potršele 00kop, okurek 00 kop, kapusty 306 kop, cibule
250 kop, drobné seleniny 360 kop, mrkve 86 pytlů,
brambor 46 hl, zelí 000 kop. — 3) Ovoce: jablek
62 hl, brušek 49, švestek beček 192, — 4) Drob.

debyíko: vepřů 0 kusů, podavinčat 460 kusů, kůslat0 kusů.

Sklo do oken,
pařenišť, skleníků a jiné za kartelované cenynej

levněji, franko na ey stanici a obal zdarmaodává

IK.V. SKUHERSKÝ,
©. a k. drorní dodavatel Hradoo Král.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. 1 kg,
diamanty sklenářské spoleblivě řezající 4 K kus.

Zvláště výhodné p'o p. t. sklenáře a truhláře,

Vyrovnejte bezodkladně nedo
platky za „Obnovu“ a podr

—

žené knihy a brožury!

Velkorestaurace
Ohoděra-Vacek

*24VPRAZE,s 0.
na Fordinandaké třídě a na Jobilojul výstarě |..2...2.

P S

Jest stálým dostaveničkom

hostí = vemhova a dope

roučí se jim ce mejlépe.

2.2

Postní pokrmy všdy jsou
u pohotově. m

a NR
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a Jevně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko

a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic

objednáno.

j

bp

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Deškeréškolíkly

Telefon č. 17.

v Hradci Králové
Založeno r. 1862.

p
Kde vydání staršího lze užívati, chovají 56 též

dáních nejnovějších. — Zásilky na venek poštou
vyřizují se obratem a franko. — Seznamy na po
žádánízašlou sezdarmafranko.—Prvý sklad
o. k. školního knihoskladu v Praze.tb

Největšískladvšech čkolních po=
můcek, globů,atlantů, kalendářů,psacího
a kreslicího náčiní, slovníků, map, hudebnin,
==—===r=| notes, denníků atd

Podminžyodběruvoli mírnéa příznivé.



Předplatné ma čtvrt roáu 2 k so k
Číslo 38. > nopl roku5 k — k V Hradci Králové, dne 18. září 1908.

Inserty sa počítají Iron.
Olmovavychásív pátek v poledne. | Ročník XIV.

Všvodberové Báružení křesťanského dělnictva
pre království České

svolává ma dem 27. a 28. září 1908

českých křesí. soc. textilních děl
níků továrních a domácích tkalců

do Městské dvorany v Náchodě.
POŘAD:

V neděli 27. září. Odpoledne:

1. O 1 hod. porada delegátů a důvěrníků.
2. Projednání návrhu kř. soc. textilního pro

gramu.
3. Stanovení kandidát. listiny pro odborové rady.

Večer:

O 8. hod. přátelský večírek u „Krouských“.

V pondělí 25. září. Dopoledne:
O 7. hod. ráno: Mše sv. v děkanském kostele.
O 9. hod.: Zahájení sjezdu.
Referát „O poměrech továr. dělnictva textil.“
Projednání programu textil. dělnictva.
Volba odborové rady tov. textilníků.

Odpoledne:

1. O 1 hod. referát „O postavení a požadavcích
žen v průmyslu textilním.“

2. Referát „O poměrech domácích tkaloů.“
3. Projednání programu domácích tkalců.
4. Volba odbor. rady domácích tkalců.

Sjezdu zúčastní se náš říšský poslanec dr.
Rudolf Horský.

Pozn. 1. Sjezd odbývati se bude dle $ 2.
shrom. zákona. Legitimace sjezdové budou se
vydávati při vstupu do sálu a sice jen tomu,
kdo vykáže se legitimací, že jest členem buď

oborové nebo politické organisace strany katol.lidu.
2. O nocleh nutno přihlásiti se nejdéle

do 20. září w p. Ant. Jipřnera v Náchodě, Siaré
Město č. 16, který zodpovíi jiné dotazy.

Jestnučmo,aby odbočkya skupiny,v nichž
teziilníci jsou organisování, vyslaly co mejvětšípočet
členstva ku sjezdu!

V Hradci Králové, 12. září 1908.
Josef Kainar, František Jukl,
ústř. zapisovatel. předseda.

FEUILLETON
Na břehu země Kristovy.

Dr. J. Hejšl.

Jakmile »Elektrac po šesté hodiněranní za
kotvila v širém moři před Jaffou, plavci naši spu
stili ihned člun a majíce v čele jednoho lodního
důstojníka, zaměřili ku břebu, jednak aby ode
vzdali režný pytel, ve kterém byla pečlivé zavá
zaná »pošta«, jednak aby na zdravotním úřadě
prokázali, že jsme — jak zákony kázaly nám —
prodělali v Bejruté karanténu, že tedy nejsme ni
kterak zdroví veřejnému nebezpeční a že můžeme
bez překážky vystoupiti na břeh sv. zemé, ku
kterému nás touha naše již tak dlouho nesla.
Dnes tedy, za chvíli bude náš ideál konečné
splněn!

»Teď uvidíte pravý útok, který zdejší barkáři
a nosiči zavazadel podniknou na »Elektru«, upo
zorňuje mé přítel, který již jedenkráte v Palestině
byl, »Učiníte si představu o tom, jak janičáři za
dob turecké slávy se vrhali v boj.«

Poněvadž zdravotní úřad joffský si počínal
s celou přísností zákona, dlouho nedával potřeb
ného dovolení barkéřům vyjeti »Elektře« vstříc a
přestěhovati její obsah do Jaffy. Jakmile však toto
eplecetume bylo uděleno, vyrojily se ihned celé
eskadry lodic (arabsky Aůjik; jeden člun —filukje)
2 bassinu jaffského skalisky krytého a letěly jak
šipky k oElektře.« Veslaři (merakibtjje) všemi si
lami napínali svoje svaly, jako by byly veslařské
závody, jakoby — nechciříci vavřínem měly
býti ověnčeny skráně vítězů, neboť vavřín by
neměl tolik megické přítašlivosti na tyto lidi —

1.
2.
3.
4
5.

Dozvuky Katolického sjezdu.
Na překrocování, lhaní, potupách a ne

mastných vtipech našich soků jest patrno, jik
katolický sjezd pražský sekl do jádra kome
diantského pletiva pokrokářského a židovského.
Některé protikato'ické listy nutily se do po
brdlivého úsměvu, který však okamžitě ledo
vatěl. Většinou čišel z papírů pokrokářských
nepokrytý hněv nad naším postopem, nad tím,
že naši řečníci provedli důkladnou a spravedli
vou kontrolu „národní práce“ protikatolické.
Fanatický vztek jímá harcovníky židoveku
pokrokářské „svobody“, která ve Francii tak
úžasně zkrachovala, že jsme se jim důkladně
podívali do karet. Ano, teď bude, dobrodineč
kové, těžko podstrkávati tramfy pod stolem a
klamati bezuzdnými prolhanostmi věřící lid.
Každý váš otřelý tramf již podle rabu dobře
8e pozná.

Mladočeská tisková kancelář, jsoac vydě
Šena velkolepým průběhem sjezdu, rozesílala
krajinským listům svým svůj posudek, jímž
chtěla výsledek naší manifestace oslabiti. Zlatá
doba „Šipů“ již přešla, kousavó vtipy nic by
již nyní nepomohly. Proto se tisk. kaucelář
nutila do vážnosti, psala formou slušnou, Ale
žasnouti mosíme nad jalovostí mladočeských
argumentů, nad ubuhou frázovitostí, která má
přímo úskokem zatemniti zdravý sinysl, mrza
čiti bezcitně přirozenou soudnost. Snad si my
slí mladočeši, že náš národ může ještě dále
tráviti ze starých, ovšednělých frazí, ze stravy
umělkované a různých sofismat,

Uvádíme z rozamování mladočeské kan
celáře: „Střízlivá úvaha jistě nepochopí(??),
proč vlastné dochází k takovému úsilí v orga
nisaci klerikální, jakým právem může sjezdové

provolání tvrditi, že se strany ostatní snaží náoženetví vypuditi „i násilím nejen ze srdcí
jednotlivců, ale i z katolických rodin, škol i
veřejrého života . . .“ Není důvodu (tak!) pro
vybadování zviáštní strany náboženské v Če
chách, neboť politika svojí praxi vždycky(!)
respoktovala náboženství jakošto věc soukro
mého (mhm!) přesvědčení a cítění, nikdy (?) ne
stavila se proti němu, a také činné strany po
litické ve své většině (tedy přece ne všecky?)
trvají na stanovisku náboženskétolerance ...
Strana avobodomyslná chová v úctě nábožen
ství každého (teď najednou?) jako věc vnitř
níbo přesvědčení; institoce uznaných církví,-—————————
zlatem měli býti zasypáni ti, kdož první se do
tknou okraje hledané «Elektry.« Zrak jim avítil
jak oko vojína v námořní bitvě. Jejich křik a
rachot vesel mísil se v hukot mořských vln, takže
se mohl někdo domnívati, že má před sebou ne-li
válečné loďstvo, tož aspoň silné oddělení námoř
ních lupičů, kteří zamýšlejí zcela vážně vzíti
»Elektrua« útokem.

»Pozorle volají blasy na palubě v různých
jazycích, jako by dávaly válečné povely k odra
žení útoku.

»Zacbovejte úplný klid«, napomíná mé přítel.
»Počkáme, až se všichni naši spolucestující vylodí,
Někdo musí býti posledním; dnes budeme posled
ními my. Získáme mnoho. Zatím onen pekelný
ryk umlkne a my zcela klidně sestoupíme. Vy
hneme se onomu boji na život a na smrt, Msgr,
Morini oznámil františkánům napřed svůj příchod;
zajisté že mu pošlou naproti nějakého spolehli
vého člověka, který bárku, přenos zavasadel a
všecko potřebné obstará; stejně se nejprve zasta
víme ve franliškánském hospici, budeme si tedy
moci přisednouti s monsignorem do jedné bárky;
jsouť — jak vidíte — dosti prostranné, vejde se
do jedné 15, 18, případně i více osob.«

Vynesl jsem si z kabiny svoje zavazadla na
palubu rychle, abych mohl ihned sledovati dále
veslový úlok, z očhož bych byl nerad propásl
nějakou episodu. Když jsem se vrátil, byly již
lodní schůdky spuštěny a na palubé, tu, kde
ústily, stál již náš kapitán náležité ozbrojen —
velikým karabáčem.

»Myslil jsem, že dá kapitán do našeho ne
přítelestříleti ze dvou děl, která jsme mohli ka
ždého dne na palubě viděti, a zatím — náš vo

pokud činnost jejich omezuje se na nábůžen
skou výchovu, nikterak nepodceňujeme a 3 vla
steneckým kněžstvem zůstati chceme ve stycích
co nejpřátelštějších“ (zas tak náhlel).

Ta máme doklad mladočeské obohosti a
mělkosti, která se snaž: lišácky obelstiti katc=
líky samé. Mladočeský žoraalista se tváří, jako
by zaspal nejméně deset let. Liberále, který
poctivec posud nemůže pochopiti důvody k
organisaci katolické? Kdo nyní neví, že ska
tečně naši političtí sokové chtějí vypuditi ná
boženství ze srdcí, « rodin, Škol i veřejného
života? Nepamatuješ se, jak samy „Šípy“ pře
často dělaly si posměchy z oašich nábožen
ských obyčejů? Pokud katolíci bez vážného
protesta snášeli surové kopance mladcčeské,
povykovalo se na „oslava Hasa“; zástupy vy
jevených učedníků řvaly po takových „osla
vách“ hanbu „klerikálům“, aby pak činily vše
cko jiného, než co odporočoval Has. Na výzvu
inladočeské kliky vyhazováni z českých besed
kněží, jakkoli větší díl těchže besed založilo
právě duchovenstvo. Pastoři v „Nár. listech“
vylévali si nepříčetný vztek na kněžích kato
lických, špinili katolictvo jako nejhorší mor.
Sirana mladočeská tehdy byla také klerikálně=
evangelická. To už mohlo být, aby pastor v
„Nár. listech“ z koufessionelního záští vylačo=
val kněze z vlasteneckých řad. Řvaní písničky
o „mnicbů rotě líná“, úžasné podvádění národa
Lžipogiovým pamflstem taky podle všeho bylo
znakem náboženské tolerance. Místo živné
stravy dodávala mladočeská strana lačným
ústům líh fanatické nenávisti, čímž ovšem ce
lek národa nijak získati nemohl.

Dále, liberále, uvaž, že strany nepřátel
ské naší organisaci jásaly svorně nad tím, když
Francie začala zacházeti s katolíky hůř než
se zlodějskými cikány, když je zednářská vláda
oloupila, když jim zastavila náboženské vyu
čování i ve školách soukromých. Máš rozhodně
t.ké věděti, že jak orgán pokrokových ačitelů
tak Volná myšlenka staví se i proti vyučování
náboženství v rodině. Co znamenají pamflotář
ské články socialistické, v nichž ve činí pusté
pošklebky i z jasné osoby Kristovy? Že naši
sokové nechtějí vypuditi náboženství ze srdcí,
z rodin, ze Škvi 1 veřejného života? Již vypa
sují nyní a to 8 barbarským klením, násilně.
Dělník, který nechce platiti na protinábožeu
ské tiskoviny, který se odvažuje choditi do
kostela, jest vyhazován od socialistů z fabriky———
litel chce celý útok odraziti jen — karabáčem.
Hleďte, jak se spletené řemeny chvějí radostí, že
si dnes pochutnají na arabském hřbetě(»cemruc).
Nemá kapitán strach, že ho bude Arab, který po
cítí, jak karabáč umí hladiti, žalovati u soudu a
že bude odsouzen zaplatiti za každou ránu půl
turecké libry ža

Sotva jsem několik těchto slov k svému
příteli prohodil, již byla jedna bárka u schůdků
»Elektryc! Posádka její jako by vítězstvím již
zpitá zařvala hurooským křikem a již skákali Ara
bové svižnými skoky na schodiště a hnali se na
palubu, zatím co jeden z nich zůstal dole a sil
ným provazem přivazoval svoji bárku k dobyté
sElektře«, aby mu jí nemobl nikdo z konkurentů
z tohoto nejvýhodnějšího postavení zatlačiti, Měl
také již na čase! Ještě nedovázal a již z prava i
leva bnaly se lodice chtějící zaujmouti místo scho
dům nejbližší, Kdo se obával, že tito lidé svorně
budou bojovati proti nám, shledal nyní, že se
utkali v boji bratrovražedném — začali vesly od
strkovati si navzájem loďky a tak chystati si místo
pro sebe. V několika minutách byla celá fronta
»Elektry« bárkami obklopena. Poněvadž úzké
lodní schody nemobly stač ti širokému proudu ří
tících se Arabů, vyšplhali se mnozí z nich po
provazech a řetězech, které splývaly s boku
»Elektry«, na palubu. Poněvadž však tyto ado
pravní prostředky« nestačily, vynalezli Arabové
plán jiný: jeden z »obchodního sdružení«, jemuž
šlo o četné obsazení jeho bárky, prodral se přece
jen brzy na palubu; zde pak ihned přivázal k zá
bradií svůj provat za konec jeden, konec pak
druhý bodil svým společníkům do bárky; ti se
pak vyšplhali po něm jek veverky nahoru. Jeden



na dlažbo. Musí se i při soukromé modlitbě
báslivě oblíšetí, sda ho nevidí slídivé oko 80c.
demokrata; ví, še by bylo hned zle, jakmile
by ho radý necits oznal za klerikála. Kdy pak
proti takovému drzémo obmezování osobní
svobody vystoupil rázně mladočoský štáb? Zda
pokáral vážcě socialisty aspoň tehdy, když tito
v Praze katolickéma průvodu do očí plivali?
Při přečastých násilnostech na katolících pá
chaných strana ta, která chce vésti národ celý,
měla rozbodacn povinnost říci aspoň toto: „My
sice e katolíky nevěříme, jsme také proti vše
likémo klerikalismu; leč proto přece důrazně
prohlašujeme, že s českými katolíky má česká
veřejnost zacházeti aspoň 'idsky. Chovají-li se
protikatolické strany snášelivě i k přivandro
valým židům, mají tím spíše osvěičovati to
leranci k vlastní krvi. Kdyby takové věci se
dály a nás proti černochům nebo cikánům,
jaké se páchají ua katolících, volalo by se
v sájma humanity po nápravě. Tím spíše má
se každý chovati lidsky k té náboženské straně,
která má u nás nejstarší historické právo. Su
rovým drážděním nikdo srdce katolíků nezíská,
ale spíše od společné práce národní odpudí.“
— Takovým prohlášením by se zajisté mlado
českýtisk pranicneprobřešilna zásadáchpravé
svobodomyslnosti. Ale v takovém projeva pře
kážela mladočeskámu štábu bledá bázeň před
fanatickými stranami, které bned spílají „kle
rikálů“ tomo, kdo neopomene čas od času dů
kladně katolíkům vyaadati.

Domorodcům v Indii, černochůma Indiánům

ry ate ný svobodaod cisíchbělochů.ešak ve vlastní semi stával se psancem
proto, že se odvážil jít do kostela nebo na
nevinné procesal. Kdyby bývala mladočeská
etrapa odrazila aspoň útoky nejzpapnější na
naše lidská práva, kdyby se byla naučila rc
"seznávati klerikalismus od katolictví, nemosi:a
býti vyvolánu organisace náboženská. Byli jsme
mrskáni, pokad jsme mičeli, nyní Jítá karabáč
znovu, že mluvíme. Dost dloubo ponecbán
mladočechům čas k rozmyslu a nápravě. Jak
ee ozvali mladočeši, když na schůzích Volné
myšlenky bylo spíláno katolíkům bůř než kri
minálním vyvrhelům? Proč tenfanatický poplach
„Nár. listů“, když si založilo katolictvo svoje
dívčí gymnasium? Proč ty zlobné protesty,
když naše „osvicená“ aárodní společnost bez
blesu strpěla založení německé konfessijní
školy židovské v Praze a kdy proti evange
lickým školám šádné útoky se nedějí? Mlado
češivespolkuspastorysamise horlivěpřičínili,
aby „soukromé“ náboženské přesvědčení bylo pře
třepávámo co nejvíce veřejně, aby otáska nábošen
ská vyvíjela se kvapem v otásku politickou. Na
politických schůsích jch horlivě se mluvilo
proti katolickému přesvědčení. Vy jste sami za
čali vláčeti naše náboženství na jeviště poli
tické. A teď farizejský údiv, že protikatolické
politice staví se katolíci v cesta přirozeně i
ne poli politickém. Snad si myslila mladočeská
strana, že v hostincích a dvoranách smí mlu
víti o náboženství sama a žo není dovolene,
aby odpovídal katolík štváčům v těchže míst
nostech.

Teď, po všech zlolajnostech, teď, kdy spo
jené strany protikatolické svorně prohlasají,
že náboženství naše svojí politikou ze š«oly
vypudí, najednou farizejské tvrzení že „není
důvodo pro vybudování zvláštní strany nábo
ženské v Čechách“ Kde =s wáme bajiti proti
násilnostem? Vy že chcete najednou zůstati|
z nich zůstal dole a přivázal lodxu k parníku, aby
ji nemohl nikdo příliš daleko odstrčiti.

Paluba »Elektry« proměnila se nyní v — bo=
jiště. O každého cestujícího byl svádén drobný
boj. Poněvadž pak v této guerille zmocniti se za
vazadel znamenalo též zmocniti se jejich majitele,
byl boj soustředěn blevné kolem vaků a kufrů.
Kdo nestřežil svého majetku okem Argovým,
snadno a brzy něco pohřešovel. Mně na př. ztratil
se v této vřavě stativ k fotografickému appurátu,
v černém sáčku uschovaný, Domníval jsem se
nejprve, že jsem jej snad zapomněl dole v kabině;
odevzdav tedy ostatní svoje věci do ochrany svého
přítele, spěchal jsem dolů a všecko prohledel,
ovšem marně, Běžel jsem tedy ke kapitánovi a
vyložil jsem mu svoji nehodu.

»Hleďte«, pravil velitel, když jsem mu byl
dříve pohřešovaný předmět popsal, ováš stativ
odpočívá již v lůně této bárky.«
7 Na štěstí dostal jsem dosti snadno stativ zase

zpět, a mobl jsem aspoň jedním okem přeblížeti
bitevní čáru, druhým jsem musil střežiti svůj
o“afša, ©Poněvadž nositi zavazadla po úzkém
můstku, na kterém panuje veliká tlačenice sestu
pujících cestujících, byla by cesta příliš dlouhé a
obtížné, proto zvolena cesta kratší, telegrafie bez
drátů: oil-afie se hází zkratka přímou vzdušaou
čarou přes blevy cestujících s paluby do bárek,
kde je stojící Arabové přijímají +s otevřenou ná
račís, Toto házení okořisti« skýtá zrakům divá
kovým mnohdy pohled na komické výstupy. Tu
letí « paluby jsk bustý déšť různa drobná zava
sedlá, deštníky, hole, dýmky hrnce, džbány, ško
těle, pak zas jsk meteor padá veliký kufr. Největší

s vlasteneckým kněžstvem ve stycích 00 mej
přátelštějších? Odkud najednou ten obrat?
Tedy dle všeho se už stydíte za ty randály,
které pořádali liberální výtečníci při Huso
vých „oslavách“ v čele zástupu učedníků pod
okny zasloušilých kněží. Kdo však chlobí se
svým přátelstvím, má ve zastati bez zaječí
bázně otevřeně svého přítele proti nespravedli

vým nájezdům poštraných davů a nikoli dušovati se před fanatiky,že je „taky — protikle
rikálním“ jako oni. frázovitém stanovisku
mladočeské kliky k „sonkromému přeuvědčení
a cítění“ náboženskému ještě příště.

Dopisz Prahy.
Praha banketující. Po Praze jde jeden hlas,

že tolik banketů, jaké letos v létě pořádala
městská rada pražská, nebo lépe presidium
její, nebylo v Praze ani za deset minulých let.
A jaké jsou to také bankety! Již pouhé vy
počítávání zvlášteostí a osobností, pokrmů a
nápojů, lesku a třpytu, světla a záře v sálech
baoketních na výstavě i v Praze probousí v ple
bejských zracích úžas a podivení, že Praha, ta
zadlužená Praha může si dovoliti tak nákladné
banketování. Nejsme proti tomu, aby cizinci,
ať jsou to již hosté z Francie, Aoglie či Ruska,
byli pohoštěni; nikoli, ale jsme proti tomu,
aby se při tom hostili lidé úplně bezvýznamní
na obecní útraty. Přece jest jasno a zřejmo,
že nemusí k bauketům, pořádaným na obecní
útraty, býti zváni vždy a všady všichni obeoní
starší — — Není tou dobou v Praze člověka,
jenž by přece věřil, že česko-francouzská alli
anco závisí na několika bodrých obecních star
ších mladočeských v Praze. To, co se na ban
ketech v Praze nyní projí s propije, dělá samy
obromné; leč optejme se, co z toho kdo má.
Jaký je z toho užitek, kdyš vážené jinak o
sobnosti, dejme tomu pan ofsařský rada For
dinand Voitl s panem obecním starším Siřištěm
— jek orgán radikálně pokrokový plnými
jmény je ováděl — na banketu tancají jako ba
letky? Jeden z oboa pánů povážlivě se zranil
a stůně vážně do dneška.

Opakujeme, nejsme nikterak proti bauke
tování, nejsme proti rautům, leč jsme — ele
dojíce v hospodářství obecním systém úspor —
proti tomu, aby bankety konaly se na obecní
útraty. Praví-li ae, že v posledních čtrnácti
dnech bylo vydáno na bankety a rauty v Praze
na jedno sto tisíc korun, pak musíme toto ná
kladné banketování vytknouti jako pochybený
krok, ať děje se již z jakéhokoli nátlaku, či
návodem kohokoli. Banketování nechť se pro
vozuje, když tedy jinak nelze, a když vážné
politické proslovy a řeči nelze jinde prosloviti,
nežli při Šampaňském víně — — Leč to jedno
při tom doporučajeme, jsk to kdysi bývalo,
aby každý domácí účastník útratu zaplatil si
pěkoě sámí Obětaví otcové města zajisté tato
maličkost v zájmo svých vlastních osob c
chotoš přinesou na účet své vážnosti, rádi obě
tají těch 20—40 koraa za convert a těch ně
jakých 60 koran za šampaňské; bude na všech

zkracovány a může za výdaj, který by nucena
byla nésti obec, býti pořízeno mooho dobrého,
třeba přilepšeno stařečkům a etařenkám v cho
robinci a chudobinci či eirotkům v sirotčinci.
Hosté cizí ovšem byli by poh.štění na obecní
útraty.

s malými dětmi. Ale i tyto obtíže vynalezavost
jejich překoná. Na dolním okraji lodního mostu
vezme jeden Arab dítě do rukou a hup — a
sladké břímě již letí třeba přes dvě bárky do třetí,
kde jiný k radosti matčině bo šťastně chytí do
svých loktů, Poněvadž se totiž bárky kolébají a
to mnohdy až přes příliš, není toto chytání věcí
tak snadnou. Za dítkem následuje matka; »'ittil«
(nosič) ji chytne do náručí jako veliké děcko a
nese ji skáče s ní přes lavice cizích bárek, až ji
usadí v loďce své.

Zatím trvá skalá soutěže v odstrkování »ne
přátelských« lodí déle. Laskavý čtenář rád uvěří,
že se tu stane snadno malá nehoda. Jeden z našich
spolucestujících propracoval se šikem bitevním již
tak daleko, že stál na semém dolním okraji lod
ního můstku, Již malá mezera dělila bo od bárky,
do které chtěl vstoupiti. Jediný krok ještě a býval
by v lodici u svých zevazadel, Rozkročil se také
jit. V tom však »nepřítele bárku veslem odstrčil
a náš ubožák vkročil místo do bárky do — moře.
Hned měl vody dost, až »po krk«. Hned však, tak
rychle jako spadl do moře byl zase vytažen, Šest
arabských paží ho posadilo do bárky. Jaký bakši
za toto zachránění živote musil zaplatiti, nevím.

Toto divadlo se nám opskovalo ještě jeden
kráte pouze s tím rozdílem, že onen šťastný člověk,
jemut se dostelo bezplatné mořské lézné, nebyl
Evropan, nýbrž Arab. 3 coutéž rychlostí, se kterou
spadl do moře, zase vylezl úplně sém bez přispění
jiných. Že byl všecek promočen, z tobo si mnoho
nedělal. Bojoval dále o savazadls tak, jsko by se

břeh, bude zase suchý!
Co tu vše ubohé ucho musí vytrpěti | »Mah=

Doafejme, že tento skromný návrh bude
přijat na Staroměstské radoici s výhodou vy
užitkování v sájmu veřejném, v sájmu důcho
obecňích i v sájmu obecních starších, kteří
budou moci bez ostycha účistniti se pak všech
banketů a i rautů, i když presidium nebo svo
lení pořadatelé opomenuli by je pozvatí.

Z krabů obecních starších pronikly již
do veřejnosti častěji zaračené zprávy, že pů
sobí mnoho zlé krve, když ti z obecních star
ších, kteří nejsou právě v oblibě u radniční
kliky, nejsou zváni na slavnostní bankoty.
Stačí podati ve sboru čiv radě městské dotaz,
s nímě presidiu blíská osobnost nesouhlasí, a
jest oheň na střeše; nešťastuík, jenž dotaz
podal, pak se ani na banket na obecní útraty
jiš nedostane — — —

Náš návrh stojí proto zajisté za uvášení.

$ »
*

KčemuPraha jestaréchrámy.Ktéto
otázce případnou odpověď dal sbor obecních
starších pražských v minulé své schůsi, když
schválil návrh městské rady, aby anglikánské
círávi v Praze k účelům bohoslužebným byl
pronajat kostel sv. Martina ve sdi na Starém
Městě jako provisorinm na dobu pěti let, a
aby ku projednání bližších podmínek o nájma,
vnitřní úpravě pak a zařízení chrámu byla
rada městská szmocněna.Nechtěli někteří Pra«
žané aui věřiti svému zrako, když Četli zprávy
o sborovém jednání, jak byli překvapeni a za
ražení. S ohromným nákladem renovovaný
kostel jako by se byl dostal podexekuční kla
dívo, tak byl odklepnut 23 hlasy proti 19 —
kde bylo ostatních 46 členů sboru obec. starších
při hlasování o tak důležité otázce?? — a
předán anglikánské církví pražské — —

Iou, jiné doby, jiní lidé — —
Marně někteří obecní starší chtěli pro

bouzeti svědomí svých pánů spolukolegů, marně
pan Břemovský poukazoval, že chrám byl
vlastně obnoven, aby ho bylo použito pro
moseum. V Praze, kde trvá nouze o místnosti
výstavní, netřeba propůjčovati právě obnovený
chrám cizí církvi. Ohražoval se, že bude na
něho voláno, že jest klerikál, leč protestoval,
že jsme ještě tak hluboko neklesli, sbychom
zapomenuli, že jsme křesťané. Marně sám sta
vební rada Pasovský, jenž mluvívá jenom při
okolnostech nejvýznačnějších, upozorňoval sbor,
že chrám ev. Martina ve zdi jest drahocenné
památku historická, že k účelům olrkevním se
nehodí, že nebyl přece k toma účela renovován,
aby byl pronajat. Konečně marně promlovil i
dr. Srb, dožaduje se piety ke staré památce
stavitelskéó — marně — — Členové sbore
svedli race a krásný kostel přidělen aoglické
církvi na dlouhá léta — —

Ino, vědyť v Kocourkově také měli obecní
zastupitelstvo.

+a

Nechos odejítise Staroměstské radnice. V po
předí všeho rachu pražského udržuje se dosud
ošklivá afóra rourová, Jest neavěřitelno a 06
slýcháno, 0o8e na Staroměstské radnici všechno
může dítil Advokát a mladočeský poslaneo,
obecní starší a předseda sdražení mladočeských
obecních starších, dostane úřední data, jde
8 nimi, ač není ani v radě městské, ani ve
sbora přísluš. činitelů, do kanceláře kartelu,
nabízí svou slažba — vyslorí mu voličovétí
mud, Ibrabim, Mustafa, Jakub, Daude,volají sku
tečné z plných plic Arabové, zmocnivší se paluby,
na svoje spolubojovníky, stojící dole. Pedantu fi
lologovi by se tu protrhal ušní bubínek, kdyby
slyšel z úst Arabů, neznajících žídného +»pibnac,
lémanou francouzštinu, angličinu, itelétinu a arab
štinu v syrském lidovém nářečí. Celým hrdlem
doporoučejí svoje paže k nesení, své bárky k pře
pravě, své hotely k pensi atd. Jsou tak ochotní
mají tolik na spěch, že ani nečekají na povel a
již se chápají našich zavazadel.

sRub min bsunl Ruh min haun! Imšil«
(=jdi odtud, kliď se), bránímese dotírajícím Ara
bům a držíme ruce na svých zavazadlech. Když
poněkud ustali, bleděli jsme dále na toto před
stavení divadla varieté, do něhož vstupné se za
pravuje — trpělivostí a chladnokrovností. Když
pak opona spadla, t. j. když velká většina bárek
se svojí skořistí« odjela, sestoupili jsme zcela
klidně.a pohodlné po vyprázdněných schůdkách'
a usadili jsme se na bárce.

»Jella, gaddfu« (vzbůru, veslujte) volá »dů
manži«, sedící u kormidle (defli) a již zvedá se
dvanácte paží, aby vesly (magadif, jedno veslo
==migdef) uvedly naši lodici do běhu. Plavci za
čali plni ohně veslovati, takže za chvíli musil
jejich velitel je krotiti: »Švaj, dvoje (L. j. po
malu, pomalu). Poslechli tak ochotaé, že bylo
třeba za chvíli povelu opačného: »Kattiru il-ma
gsdife (t. j. chopte se pořádné vesel).

Plavili jeme se bladce, srdce věsk začalo
přece bíti jakousi úzkostí, kdyš jsme se blížili
k osadnému oprůsmyku«, kterým jsme se měli
prodrati. Pohled na bílé, zpěněné vlny, odražené
od skalisek a vracející se proti nám, rozčeřil



veřejné mínění i vlastní přátelénedůvěru, abý

se poděkoval £růroýoh občasských hodnostía fankcí, leč chyba lávky! Pan advokát drží
se mandátu více než cesty, kterou měl nastou
piti, nedbá ničeho a nikoho s myslí, že když
„Národní Listy“ píší „Aféra Kestrankova“ —,
může ohoditi se smělým čelem dále.

Opravdu neslýcháno a nenvěřitelno.
A jest snad méně uvěřitelno, když sta

rosta, který měl zavésti tAned, jak věc do ve
řejnosti pronikla, př.sné vyšetřování, jak dostal
se dr. Černohorský k tajemství úředních dat,
odpoví na dotaz ve sboru, zda-li vše bylo pod
niknato, aby stípy na celý sborf radu městskoa
vržené byly rozplašeny, zda zavedl vyšetřování,
še míkoli, poněvadž prý nemohou býti obecní
starší vyslýchání (I) na radnici — — Btarosta
jest vrchní blavou magistrátu, tedy úřadu, po
stavenému na roveň kterémokoli úřada státnímu,
předsedá sbora i radě městeké, a měl zavésti
vyšetřování, neboť jde tu oprokásanou defrawdaci
úředního tajemství, jde ta o zpronevěru tajem
ství, jež mělo zůstati nedotkoutelným, nebot
jeho prozrazením nepřátelům byla poškozena
obec, byla zrazena samospráva, snížena a
v posměch ovedena antorit* všeho presidia i
členů správní rady společné vodárny, za něž
jako za nedospělé hochy dovolil ei jednati
advokát, předseda celého sdružení obecních
starších.

V očích všech slošných lidí jsou tyto 0
kolnosti odsouzením, došlým výrazu v prohlá
šení členů mladočeského sdrožení, kteří byli
nuceni k aklidnění veřejnéhomínění prohlásiti
konečně, že vše to, co někdejší vlivný jich
předseda na svou obranu učinil a podnikl, ne
stačí, « výslovně ho nabádají ke složení man
dátu.

Tady nestačí, aby dr. K. Černohorský
říkal: „Se svými nepřáteli jsem hotov“. Tady
nutno rozbodného činu!

Má-li mladočeské sdruženína Staroměstské
radnici pražské zájem o svou budoucnost,
jsou-li ti Schrčtrové, Broftové a jiní vědomi si
svých občanských povinností, pak musí někdej
šíimu svémo veliteli říci: „Jdi, abychom my
mobli zůstati! Nepůjdeš-li, strhneš potom nás
sebou, že zaviklá se i primátorský stolec, na
kt.rý jsi se chtěl posaditi.“

Také veřejné mínění pražské volá „Jdil“
— třeba by advokáti dělali všemožné, aby jen
tato nesnáz se neroztókala. Nověříme ještě, že
by se jim podařilo soudní řízení zastaviti, ne
věříme, že v tomto směru učiněné kroky mezi
Kestrankem a Černohorským vedly by k cíli!

Vyčkáváme, než budeme mlovitil

Obrana
A sase nová lož ma potapu pout

níků lárdských. Napsali jsme, že pokro
kářetvo, má-li se spravedlivě a nikoli farizej
sky „mravně rozčilovati nad lárdskými Švindly“,
masí napřed nad slunce jasněji dokázati, že
lúrdské zázraky skntečnými švindly jsou; dříve
není dovolen pokrokářům ami kok dále, nechlějí-lí
Slapati vlastní sásady ovědě do bláta. Leč místo
nepochybných důkazů chytají se naši přítelí
čkové historek uboze vymyšlených, jež samy
na sobě nesou průzračnou značku nešikovné
prolhanosti. Jen hodně podvádět veřejnosti
To jest heslem těch, kteří zároveň bědují po

mě,
klidnou hladinu naší duše. Kdybychom se pře
kotili — přemítal jsem — začal bych plovati —
trochu přece umím; ale čeho se zachytím, abych
mohl na tato skaliska se vyšplbati? Do přístavu
samnébo bych sotva doploval; jet ještě daleko
k němul| A co by se dálo s mým majetkem, co
s vybojovaným stativem, co s fotografickým appa
rátem? Nejedu sem, abych fotografoval mořské
dno! Na neštěstí, právě když jsme se k nebezpeč
ným vratům blížili, jela proti nám od přístavu
loď Jiná, vzdálená právě od průliny asi tak jako
bárka naše, takže ném nastávalo nyní vyhnouti se
v úžině semé. S obavou hleděl jsem budoucnosti
vstříc a očekával jsem, zdali nenastane nepříjemný
— karambol, Plavci nepjeli nyní všecky síly,
zrychlili tempo, aby průlinou spíše prolétli než
projeli a — zanotovali píseň, aby všichni přesně
v rhytmu, v taktu veslovali. Byl to jakýsi pochod,
ovšem veslařský. Nevím, co by byl nebožtík Wagner
říkal, kdyby byl tento pochod slyšel. Hlučný byl
dosti — pravda, ale jeho melodie! Mél jsem tu
příležitost poprve se přesvédčiti, jak málo má
východan v poměru k nám vyvinutý smysl pro
krásno hudební, Není to snad jižpobřební pochod,
táži se v důchu, který ném tu již předem krátce
před naší smrtí pějí?

Na štěstí lodice, která plula proti nám a
neplňovala nás hrůzou, přece jen proplula úžinou
o.něco málo dříve a zahnula hned na pravo, tekže
bárka naše jakž takš se mohla blízkým balvanům
vyhnouti. a

Když jsme měli tato skalisko za zády, bylo
jiš vyhráno. V obrovském přirozeném bassinu, do
něbož jsme nyní vpluli, bylo vlnobití nepatrné,
tekše lodice zde kotvící jen nepatrně se kolíbaly.

krytecky nad „klerikálním klamáním veřejno
sti“ a „nad zatemněním rosomu.“

Kramářův „Den“ + nedostatku „proti
klerikální látky podal svým čtenářům cukrátko
o „mňonkání kočky“ v uršulinském klášteře
broěnském. Prý se ještě nevypátralo, zda to
byl pláč děcka, či skutečné mňookáníl Azatím
už bylo to brozně důležité „mňoukání“ způso
bem zcela nesensačním vysvětleno. Ubobá
kočka! Kdyby tak byla věděla, jak její pouhé
máouknotí bude vážně rosbíráno, jak kočičí
blas pronikne £ Brna až do pražské redakce!
Ovšem nečetli jsme ve „Dou“, jak vlastně ona
tajůplná, příšerná událost byla vysvětlena.
Bnad 8: „Den“ sám zastyděl. Ale ne na dlouho.
Zdálo se mu, že chytil tučného protikatolického
lososa, ale zatím sebral ubohou francouzskou
kachna, hodně opelichanou. Napsal 2. září:
„Pařížský časopis „Petite Repobligae“ OoZna
maje z Nancy: „V úterý ráno odjeti měly
odsud do Lonrd dva vlaky. Několik hodin
před tím přivezen byl na povoze nemocný,
který se chtěl v zázračné jeskyní ozdraviti.

přenášeli jej opatrně k vla<u oa nosítkách.
K :yž přecházeli koleje, vzkřikl na ně nádražní
úředník, aby chvátali, že vlak od Met vjíždí
do nádraží. Sotva „nemocný“ výstrahu tuto

sítek a běžel, že mu zřízenci nestačili. Náblé
toto uzdravení luurdského poutníka již na Dá
draží v Nancy způsobilo v četném obecenetvu
velkou vegelost.“

Na první pohled jest patrno, jak ta vy
lbaná historka jest nešikovně vymyšlena. Leč
„volně myslící a uvažující“ mladočeský denník
myslí až přílis volně, až docela zlovolně, tek
že lehce jízlivá touha po katolických skandá
lech snadno udusí všecku rozvahou. Jest to
viděti už z tobo, že tu lokálku otiskl „Den“
s rafinovaným nadpisem: Loardský „zázrak.“
Tak! Lárdský zázrak v Nancy! Vymyšlené
klepy o „podvodech“ lárdských neměly vý
sledku; proto se shánějí „lárdské podvody“
až v Nancy! V Lárdech samých totiž zkou
mají znameniti lékaři nemocné, zda by Se
mohli přirozeně vyléčiti. Uznají-li po dobrém
problédnotí, že nemocný přirozeným způsobem
uzdraven býti nemůže, pak teprve ho pošlou
k zázračnému prameni. Tam by tedy nějaký
filata nepochodil; proto vymyšleného podvod
víka amístila „Petite Repnbligue“ do Nancy.

Poněvadě vylhaná zpráva, vymyšlená
z nouze v okarkové době, patovala rychle do
nejrůznějších protikatolických listů, vyšetřili
katolíci zevrabně ten případ anato list „Eclair
de VEste, vycházející v Nancy, oapsal: „Při
odjezdu poutního vlaku « Nancy (27. srpna)
bylo na nádraží 8000 lidí při nakládání ne
mocných do téhož vlaku. Nikdo však o po
dobné episodě, jak ji vypravují listy liberální
— nic neví. Nad to pak poutní vlak stál na
koleji vedlejší, asi 25 metrů od kolejí, na nichž
přijíždějí vlaky od Met. Do lárdského vlaku pak
86 vstupovalopřímo s nádrašní síně a nepřekročo
valy se šádné koleje.“

Ovšem vylbaná zpráva, zachycená „Dnem“,
půjde ještě vandrem po listech protikatolických
dále, aniž by některý z nich uveřejnil na o
prava dosvědčenou pravdu. Pěkně rozumí
Kramářův „Den“ vážné národní práci a koo
peraci českých stran! „Vážný politický list“ má
dosti času na legrační sport — na chytání kachen.———————— 2,2,=.
Za hustou směsí těchto lodic nám kynul již —
břeh země Kristovy!

Před samým břebem vítá nás fada mužů,
stojících po pás v moři a nedbajících toho, že
dlouhá jejich říza jest celá ponořená v mořskou
sláň. Co tu činí tito lidé? Jest městská rada Jaffy
tak zdvořilá, že přichází tak daleko vstříc svým
hostům? Jest východní pohostinnost tak veliká, že
nedbá ani rozdílu mezi suchým a mokrým? Ni
koliv! Lidé tito jsou zde pro pohodlí obecenstva,
hlavně krásného pohlaví, Bojí-li se někdo učiniti
z bárky na vyvýšený břeh poněkud delší krok,
může se směle avěřiti těmto lidem: nastaví buď
svůj obnutý hřbet a přenesou choulostivého ce
stujícího jako jízdecký kůň neb osel na břeh, kdež
ho s oejvětší pozorností složí. Kdo by se bál svě
řiti život hřbetům, toho vezmou do náruče, a tak
ho svylodf«. Pak že prý není v orientě postaráno
o pohodlí obecenstva! Pestrý, zajímavý obrázek
nám poskytují tito mužo- a dámonoši.

My ovšem nereflektujíce na toto pohodlí,
určené hlavné pro jemnější stvoření, hbitě jsme
vyskočili z bárky na kamenné molo. Touha, sta
nouti na místě ta!. vzácném, sama nás nutila ke
skoku. Nedbajíce smečky hlučících Arabů, v pří
stavě stojících, odevzdali jsme svoje »papíry«
(il-bazabort) a věcí na starost svému »dragomanuc,
kterého nám ve známé laskavosti františkáni po
alali naproti a — sami jsme kráčeli po břehu
zemé svaté dlouhými, rychlými kroky do domu
stojícího hned na nábřeží a nesoucího nadpis:
Hospitium latinum (t. j. františkánský hospic).8

Nové 1 antikvární

kalbal
má stále na skladě

Moderní vlastenectví. Francouzi(i ti
protikatoličtí) jsou nadšení naším vznešeným
panovníkem Karlem IV. Francouzská apisova
telka Julie Adamová dala položiti u sochy
Otce vlastí krásnou kytici. Dne 11. t. m. de
putace pařížská s obnaženou hlavou položila
na stupně pomníku věnec. Tajemník Oadina
volal: „Sláva památce velikého krále českého,
příteleFrancie| Sláva!“

Tak representace pařížská. A naši agrár
nici? S největší vděčností měli by vzpomínati,
jak Otec vlasti se zasloužil o veliký pokrok
českých snab hospodářských a jak chránil rol
níky před zpupností šlechtickou. Leč agrární
vlastenci ze vzteku proti katolictva raději si vy
mýšlejí o Karlovi lži tak mrské, že skutečný vla
stenec nad takovou nepoctivou snahou, která spě
chá pošpiniti památka vnuka velikéhoVáclavalI.,
trne. Lži proti Otci vlasti trousí agrárníci dílem
z rafinované zloby, dílem z hříšné nevědomosti.
Poslanec, český poslanec odváží se na př. lidu
vpašovati názor, že za Karla IV. upadlo rolnictvo
v nejtažší porobu!l! Není tohle rána pěstí do Pa
lackého, dra. Kalouska a všech těch dějepisců,
kteří na základě nepopěrných fakt aznávají
otoovskou péči Karlova o rolnictvo? Agrární
poslanec nemá ani tolik vlasteneckého studu,
aby si předřečíaspoň prolistoval malou knížku
dra. Kalouske. Pěkní vlastenci! Protikatolická
Francie musí české taky-katolíky ačiti, jak si
mají vášiti velikého syna Elišky Přemyslovny!

Chytrý „demokratický“ demagog.
Napsali jsme již častěji, že mnoho moderních
křiklounů jen proto křičí po volnosti, po zru
šení trůnů, že se přímo třesou na příležitost,
při níž by mobli na aprázdněný trůn zasednonti
sami. Takoví samozvaní kandidáti veliké moci
jsou velice chytří; oni se musí předem opříti
o široké massy lidové, pochlebovati demokra
tům jako polobohům, aby tito nastavili ochotně
záda, po nichž se šplhá vesele k samovládě.
A když takový „demokratický vůdce“ sedí
pevně v sedle, Švihne karabáčem po těch, kteří
mu nahoru pomohli. Odhodí maska jako véc
zhola zbytečnou. A — na troskách dřívější
vlády zřídí třebas tyranii. Výmlovnýmdokladem
toho byl na př. ve Francii Napoleon III. Umět
tak patolízalsky „ctíti hlas lida“, až mu fran
cvuzský národ svěřii otěše. A hned pak do
kázal Napoleon, jak jest zpapný, bezcitný,
prováděl hanebné politické iatriky k ukojení
slavomamu, až Evropa žasla. Po jeho pádu
nastala óra třetí repabliky. A „hlas lidu“
zklamal se ještě hůř než za Napoleona. „Hlas
lidu“ povznesl na křeslo mivisterské pokry
teckého a vypočítavého komedianta, aby tak
bylo dokumentováno, jak i ta „nejlidovější“
republika může sténati pod potměšilým tyra
nem. Sama „Osvěta lidu“ aveřejňuje dne 16.
t. m. nepěkný portrét Clemenceaův, zkreslený
Francousem Flaxem. A list Hajnův eám praví,
že nad portrét ten stěží možno nalésti výstiž
nějšího. Otiskujeme zde některé věty tobo po
krokovébo póra: „Clemenceau strávil život
tropením si ertů a klamáním svýchsoučasníků ;
ukratně si z nich tropil žerty .. . Opustiv o
posici a přešedk vládě, změnil kůži. Posmě
váček stal ge sám předmětem posměchu. To
se vysvětluje. Příčina je v tom, že kritisovav
drabé, dělal na konec totéž, co jiným vytýkal
... Člem. byl typem přímého a neobroženého
radikála (ovšem pokud mo to vynášelo, jako
skrátka u nás). . . Uvnitř se však tomu smál
(srovna jako u nás 800. demokraté). Bylo mu
to prostředkem jako cokoliv jinébo. Republi
kánský plášť byl pohodlným oděvem (jakou
nás plášť radý nebo pokrokový).. . . Obratně
oblékal na se čestpodle vkusu dne (jako unás
Masaryk) ... A stárna, hromadil v sobě záští
a mativost (nenazval taky Masaryk katolíky
ze vzteku „černou bandon“ 7) Povahou zlomy



elný, stával se jím víc a více a (svobodný lid
takový konsavýhmyz uesetřásl!!)... Dnes

zná jenom hoěv, zhousení a záší. zády opovržení vůči lidem dává znát beze stado. Ochotni
ke všem úlobám, schopni každého kramaření,
cíticí a myslivší jen břichem, to je jeho soud
o nich (takovou tedy vysekl poklonu „osvíce
néma“ lido francouzskému, který přece dle po
krokového proroctví po svržení „římskéhojha“
měl se státi nejvyspělejším, uejmravnějším a
nejideálnějším). Snad je měří svým loktem.
V každém případě ví velmi dobře, jak mošno
vésti lidská utáda (tedy mimo „abohé stádo
klerikální“ jsou takó stáda pokroková? Žas
nemo stále více, Pak prý si ve Francii lid
vládne sám!). Ví, že, aby mob! člověk, je-li
etár, užít, rychle užít, mosí býti připraven
všechno zapřít, všechno vymlavit, všechno
zalhat (inu — židé francoozští dobře věděli,
jakého chlapíka jest vhodno udržovati přivesle).
Nic mo nepřekáží (ani lid?). Nyní, když se
dostal tam, po čem tak dlouho toužil, má jeu
jedno starost. Uháji místo a sničit vše, co mu
vadí (a demokratická republika musl k toma
mlčeti, protože židovský kapitál jest mocnější
pad všecka práva lidová). .... Sliboval nám
ideální a bratrskoo republiku (zrovna jako u
nás radí prospěchářia násilníci); po léta mlavil
silným o slitování A slabé vedl k revoltě.
Hlásal svoboda tisko, svobodu syndikátů, svo
bodu individua, všechny možné svobody (že
takové hubaření je pohodlné a hodně výnosné,
o tom vědí naši pokrokáři také). Nyní syndi
káty pronásleduje, stíhá listy a stoupence
Yvetota, Bou-gueta, Lévyho, Poogsta, Griffu
elhex ovrhá do repoblikánských vězení (ob,
kdyby tak mobl Machar „utínat roka“ svým
sokům, k čemož chuf již dávno projevil, to by
bylo u nás javalidů!). Chce být konsnlem, di
ktátorem, císařem uznaným. Pánem až do konce
svých dnů. Vše dává toma do služeb. Obklo
puje se poslošnými a poddajnými lidmi, lukaji
a lichotníky (zrovna jako Nero). Své kreatury
(stvůry) umisťaje všude: v administraci, pre
fektarácb, v armádě, a soudů. Platí tisk, aby
mlčel. Nechává špehovat parlamentáře, jejichž
majoritu (většinu sobě příznivou) udržuje Špi
navými historiemi. (Kdyby toble páchal ně
který monarcha, hned by mu Francouzi dali
pozdrav výbuchem několíka pam; král čpa
nělský přivítán ve Francii bombami, ačkoli do
chvíle atentátu neublíšil národu žádnému. Slu
hové israelského kapitálu ve Francii mají přesné
pokyny, kdy jest potřebí hodně křičeti a kdy
mlčeti) .. . Poslance, senátory, ministry ča
stuje hrabostmi, nedopouštěje žádnébo odporu
a vyžaduje slepé poslušnosti (ovšem francouzští
Nnšástapci lidu“ dělají Ulemenceanovi poslušné
mandariny z kšeftařské vypočítavosti, z vlast
ního sobectví zrazají křiklavě lid). Kde je
pyšné vystopování včerejška, velkolepá prohlá
Šení, epické boje? Ze všeho toho zůstal jen
prach.“

Takovou podobiznu tedy schystal samo
vládoovi „nejdemokratičtější“ republiky pokro
kový kritik. Taková kritika jest zároveň vážnou
výstrabou českým krohům před těmi křiklcuny,
kteří do nedávna ze vzteku proti církvi ve
lebili francouzský „pokrok“ a tamější „lido
vost“ na výsost, aby se sami měli dobře z lid
ské hlouposti. Někteří z velikých těch dryáč
níků sedí již za mřížemi jako usvědčení zlo
ději dělnických peněx, jiní terrorisojí ze 80
beotví a z hněvu nad ztenčeným kšeftem svoje
„pokrokové“ konkurenty a opět jiní se lísají
poniženě k protikatolickým vrchním demago
gům, aby jim také bylo něco z plné mísy
dáno. Bůh nás obraň před vládou takové „de
mokracie“, která se odvašuje katanovati už
nyní, kdy nejsou jí ještě vydáni úředně kon
servativci na milost i nemilost.

Politický přehled.
Brány enómů zemských otevřeny 15. t. m.

Sněm království českého zahájen místodržite
lem br. Coudenhovem, který představil po
slancům nejvyššího zem. maršálka prince Fer
dinanda Lobkovice a jeho náměstka Urbana.
Nato nejvyšší zemský maršálek v delší řeči
rozvinul svůj program. Místodržitel prohlásil
jménem vlády, že k nejdůležitějším úkolům
patří provedení volební opravy, zjednání rov
nováby v zemském bospodářetví, jakož i ho
spodářské povsnesení země, zvláště zemědělství.
Jakou ta volební oprava má býti, sjevno z od
povědi bur. Becka socialistické deputaci, že
vláda trvá oa stavovském volebním řádě vČe
chách. K dosavadním kuriím přidělena bade
nová kurie těch, kdož v šádné jiné kurii ne
mají práva volebního. Tato kurie bodě míti 48
mandátů. Vláda se přičiní, aby tato volební
oprava byla provedena co nejdříve. — Česká
Národní rada vřele doporačila poslancům na
čóském sněmu, aby se ve všech otáskách ná
todnostních postupovalo jednotně. —Na sněmu
moravském pozorahodoý jest pilný návrh po
slance Šrámka a soudruhů stran opatření proti

slořádům kartelovým a návrhy na řádné svo
lávání sněmu aponechání mu dostatečné doby
k projednání.

Němci schvalují německé násilnosti na
Češích v Kašperských Horách spáchané. Tak
městská rada vChebu zaslala měst. radě v Ka
šperských Horách projevy sympatií a stejně
měst. rady v Prachaticích a Vimperku. Něm.
mioistr krajan Prade v horlicosti své šádá
ministra financí a vnitra, aby bylo zavedeno
vyšetřování sčeskými státními úředníky, kteří
se prý provinili proti Němcům v Kašp. Horách,
a vyzývá zároveň místodržitele, aby zavedl
přisné vyšetřování, ovšem že jenom proti Če
chům. A o ministra našem Práškovi neslyšeli
nic, že by se podobně horlivě zastal s <utečně
mrskaných Čechů; ten zatím, jako na příklad
vLedči, volá pouze po klidném spolužití stran
přes různost politických názorů, o. Němcích
běsnících ani muk.

Na společné ministerské radě v Pešti bylo
„ustanoveno, které předlohy budou předloženy
delegacím; a delegace mají se svolativ prvním
týdnu říjoa, dle čebož zemské sněmy badou
prý zasedati jen do začátka října, a které do
té doby jednání své neukončí, sejdou se v lednu
k zasedání novémo. — Rozhodující krahy v
Rakousku vepomýšlejí na zavedení ústavy
v Bosně a Herceg. vině, p,brž ponze na po
skytoutí částečné samosprávy, která se bude
týkati školství, církví, obcí, okresů a krujů.

Čeští, jiboslovanští a socialističtí členové dele
Gaci hodlají podat návrh na zavedení ústav
nosti v Bosně, proti čemuž ovšem píší
listy německé z obavy před posílením elovan
ského živla v Rakousko.

Pozornost vzbudila schůzka rak. zahra
ničního ministra bar. Aehrenthala s ruským
zahran. ministrem Izvolským v Buchlovicích,
kamž oba zavítali oa pozvání rak. velevyslanco
v Petrobradě hr. Bertholda, majitele panství
Bachlova. Jednáno prý tam o otázce balkán
ské a marocké.

Rakouské ministerstvo železnic za příči
nou zlepšení platů úředníků a elužebníků stát
uích dra požaduje 10mil. koran, z čehož jest
83 mil. uhrazeno 18 miliony, jež sněmovna ka
konci letního zasedání povolila, kdežto 1,700.000
K má býti zařazeno do rozpočtu na rok 1909.
Zlepšení platů nabude částečné platnosti 1.
říjoa 1908 a částečné 1. ledna 1900.

Mladoturecké výbory osobojí si v Arabii
a Anatolii státní moc, propouštějíce úředníky
bez vědomí Porty. Tim vázne správa a záleži
tosti úřední úplač,

Z činnosti katol. spolků.
Z Nového Bydšova. V úterý dne 15 t.

m. večer přednášel v naší katol. nár. jednotě dp.
JiH Čadek, kaplan z Netolic. Schůze byla veřejná
a zajímavé thb-ma o klerikaliemu přivábilo též
několik účastníků z tábora sociál. demokratů. Řeč
dp. řečníka, častým souhlasem provázena, vzbudila
mezi četným shromážděním dojem co nejpřízaivější
a pádná jeho slova padla na půda úrodnou a
budou jistě k posilnění našeho katolického hnutí.
Po přednášce přihlásil se k slovu B0c. demokrat
Štovíček, tov. dělník ze Skřivan; mluvil, jak mají
soc. demokraté ve zvyku, o mocnémvlivu biskupů
a Šlechty v našem sněmu, schválil vypovídání
katolických dělníků z práce, nejsou-li v 80c. dem.
organisaci, a zpozor.vav vobečenstvu nevoli, zvo
lal, že my katolíci vůbec těm věcem nerozumíme.
Těmito slovy popudil proti sobě celé shromá
ždění tak, že uznal za dobré raději ae vsdáliti,
než čekati na odpověď, kterou by byl donucen
svá slova odvolati. Za povznesené nálady zdařilá
tato schůze skončena. Hájíme-li pravdu, jen sní ven!
— Před tím dne 13. t. m. měl v katol. národní
jednotě naší velmi zdařilou přednášku dp. Josef

mejkal, v níž poukázal na význam spolkového
praporu a vybízel četně shromážděné, aby svorně
a v lásce vzájemné pracovali ku blabu svému i
roskvětu milované naší jednoty. Přednáška přijata
8 porozuměním a nadšenou pochvalou.

Z Červeného Kostelce. Rosteme.V0
lešnici u Červ. Kostelce jsme před krátkým časem
zlskali celé obecní sastu,itelstvo. Starostou zvolen
člověk náš, absolvent kursu královéhradeckého,
který, ač ještě mlád, veškeré potřebné vědomosti
o samosprávě řádně si osvojil. I v jiných obcích
naše hnutí zkvétá. Aby ruch náš opětně poněkud
se osvěšil, posván byl na neděli 18. září do
Olešnice p. redaktor Šupka, sby promlavil o di
tuaci katolíků. Prostranný sál úplné byl naplněs.
Přes 300 mučů a mladíků se tu sešlo. I stoupeoci
strany agrární i sociálně demokratické bojně byli
zastoupení. Pan Šapka, vyloživ svým klidným
způsobem vznik strany katolioké, přešel na důle
žitost její po stránce hospodářské,národní i kultarní.
Ač řečník mluvil přes 2 hodiny, přece nadšení
v posluchačetvu neochablo, naopak stále stoupalo,
což stálý potlesk nejlépe dokazoval. Po řeči p.
Šapky promluvil velmi krásně pan Bechynka
« Úpice k mládeži a vřelými elovy vybízel ji
kčilé práci a kzaloženíorganisace. Po krátké

(debatě, do níž velmi sdařile zasáhl p. Šapka,

schůze skončena a lid náš za všdobecného nadšení
a apokojení se rozoňel. Večor svolána schůse
V Červeném Kostelci. I do této mnoho místních
1 přespolních katolíků se dostavilo. Pau redaktor
Šupka přednášel o důležitosti katolického tisku.
V řeči přes hodinu trvající vylíčil řečník, jakého
úžasného rozinachu nabyly listy protikatolické,
které svým zavilým nepřátelstvím vůči elrkvi na
tropily z každébo hlediska nesmírné spousty mravní,
hospodářské i národní. Řeč jeho bylas všeobecným
zájmem vyslechouta a všichoi přítomní přielídili,
že o rosvoj tisku našeho všestranně Be zasadí.
Zdeř Bůh!
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Zprávy místní a z kraje.
Njdp. biskup dr. Josef Doubrava

odejel zChrasti na delší čas a vrátí se koncem
tohoto měsíce.

Zprávy diecésní. Vyzoamenání:p. Lad.
Seidl, farář v Ličně, obdržel expositoriam cano
nicale. Ustanovení jsou: p. Frant. Náhlík, admi
nistrátor, za faráře ve Cbvojně, p Bobumil Bayer,
administrátor, za faráře v Jablonci o. Jiz., p. Jos.
Palička, vícerektor Borromes, za suppl. katechetu
ne gymnasiu v Jičíně, p. Karel Keppl, kaplen
v Č. Třebové, za vicorektora do Borromea, p. Jos.
Šumšal, kaplan v Žehuni, sa kooper. do Mříčné,
p. Jos. Bedrna, kaplan, za admiuiatr. do Častolo
vic, p. Jos. Došek, zat. katecheta v Jablonci, za
zat. katechetu do Opočna, p. Frant. Hrabant,
kaplan v Přepychách, za kaplana do Třebechovic,
p. Jos. Kava, kaplan v Mozříči, za kaplana do
Přepych, p. Jos. Macák, katecheta v Bystrém, za
katecheta do Jablonce n. Jiz., p. Jan Kovář,
kaplan v Roketnici, za katechetu do Bystrého a
Potičky. Neomysté: p. Frant. Macek sa koop. do
Zbraslavic, p. Em. Kašpar za koop. do Dolní
Libchavy, p. Jan Borth za koop. do Velké Úpy,
p. Jos. Filip sa kaplana do Č. Verneřovic, p. Ed.
Franc za kaplana do Žebaně, p. Jindř. Kozel sa
kaplana do Mezříče, p. Joa. Bata za koop. do
Renné, p. P. Tom. Tajovský, O. Praem., za koop.
do Jiřic, p. Frant. Římek za kapl. do Roketnice
(Rochlits), p. Jan Sobota za koop. do Kukien, p.

Frant. Daněk sa popl do Datofkova, p. JosefFlegr za koop. do Dolní Dobrouče, p. Václ. Buřil
se kapli. do Dobrušky, p. Jos. Kapoun, svobodný
pán ze Svojkova, sa kapl. do Č. Třebové. V Pánu
zesnuli: p. Frant. Hansi, (V Valo.) far. v Hra
disku, + 8. září (nar. 1842, vyav. 1849), p. Dr
Ad. Plešinger, (V Valo.) gymn. katecheta v Chru
dimi, + 18. září (car. J866, vysv. 1888).

Sehůze městské rady dno 14. zářít.
r. Žádost ©. k. okr. hejtmanství za přenechání
vody, potřebné ku kropení silnice v Pospišilově
třídě přiječím válcování, postoupí se technickékan
celáři k vyjádření. — Výkaz činnosti polic. stráše
v srpnu t r. a výkasy hotovosti pokladní vzaty
byly na vědomí. — Zřídí se chodník v Žerotínové
ulici od villy p dra Klampara až k ville p. K.
Viewegha. — Žádost p. Fr. Kadeřávka sa povo
lení živnosti fiakristeké se stanovištěm ua Velkém
náměstí u domu č9. 100 se doporučí ku přísmi
vému vyřízení.— Žádost c. k. okresního hejtmanství
sa projevení souhlasu se sřízením vymetacích 88
seb za práce kominické postoupí se "s doporače
ním městskému zastupitelstvu. — Žádost pl Fr.

abošluvolán ká a prorosováníobchodu sem m a triko yla postoupena šiv

postenskémuodboru. —Otoč na koupí kapré
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-z rybofků obecních postonpí se lesnímu odboro.
— Zákonpí se dilo. Jana Vyblídela „Malůvky s

fHané“. — Lesnímu úřadu se uloží, aby opravu
mostu, vedoucího k pozemkům v „Rozháji“, provedl.
— Srolí se km provedení licentování býků plemen
ných na prostoře před domem p. dra Tvrzekého
u Gran“-botelu dne 8. října t. r. o 9 bod. dopol.
— Žádostem p. R. Smidta, stavitele, za prove
dení navrtávky vodovodu pro stavbu okresní stra
vovny a p. Rejchla pro novostavbu pí A. Stej
skalové-Collinové ve třídě Čelakovského a za po
volení ku připojení domovní stoky ku atoce uliční,
se vyhoví. — ost místního odboru strany 80

-ciálné-demokratické za odprodej parcelč. 2, 3, 4
a 6 v bloku VÍ. postoupí se technické komiasi a

Pepostnímu odboru. — Dvě žádosti za mimodnou a jedna za řádnou podpora byly zamít
nuty. —

Emma Destinnova v Hradel Králevé. Širokýmznámostem a nelíčené úctě, které
náš nejdůstojnější pan biskup ve vynikajících

„uměleckých krazích požívá, dékovati dlnino, že
město naše před celým českým venkovem vysna
menáno bude vzácnou návštěvou. K Jeho žádosti
uvolila se nejslavnější naše umělkyně zavítati ve

-dnech 3. a 4. října ku koncertu do Hradce Král.
Přijede přímo « Berlína v sobotu dne 3 října
t. r. o 6. hod. odpoledne, doprovázena svým otcem,
jemuž „náš ndp. biskup je dlouboletým přítelem,
sestrou a klaviristou. SI. městská rada, pod jejímž
protekt: rátem koncert se pořádá, uvítá umělkyni
na nádraží a doprovodí ji do biskopské residence,
kde bude bostem Biskupské Milosti. Při pontifi
kální mši sv. dne 4. října uvolila se umělkyně

-Sazpívati dvě čísla. Program koncertu určí si sama;
pokud je snámo, budou to tři čísla (nejspíše
s Dvořáka, Čajkovského a Griega). Dvě čísla před
nese orchestr. Intendance divadla připravuje roz
sáhlé ovace. Divadio jest již záznamně vyprodáno.

Z dlecésní Jednoty Cyriliské. Valná
hromada Jednoty koná Be v pátek dne 25. září o

ti 8. hod. večerní ve spolkové místnosti v Adal
bertina. Program: 1. Čtení zápisa poslední valné
hromady. 2. Zpráva jednatelská. 3. Zpráva po
kladníka a revisorů. 4. Zpráva arohiváře. 5. Volba
místopředsedy, jednatele a dvou vylosovaných
členů výbora, kteří opět zvoleni býti mohou. 6.
Volné návrhy.

Divadlo sdružených měst východo
českých zahájí u nás letošní saisonu začátkem
října. Společnost doznala velkých změn. Ze zná
mých uvidíme znovu pí. Kursovou, sl. Eogelber
tovou, pp. Peršla, Holíka a kapelníka Procházku;
nové síly operní jsou: pp. Waszmuth a Nevole
(tenoři) p Edl (tenor-baryton), elč. Skaleká (sou
bretta) a slč. Charvátová. Sbor téměř záplna nový;
orchestr má nového koncertního mistra. Ztrácíme
hlavně slč. Dvořákovou — té je pro některé role
(Julie, Tatana, Marketa, Rosina) opravdu Škoda;
dále p. Lebedu ap. Wildnera, ač v poslední době
někdy neuspokojoval; ve sboru silné nám bude
chyběti p. Lehovec, který držel tenor. Činohrase
mnoho nezménila; nový jest režisér p. Zvíkovský
a alč. Kreisova, najvka. Společnost řídí p. Malý.
— Repertoir kromě známých starších věcí obsu

huje z oper: „Madame Butterfy“, „Rusalka“,
„Ásrael“, „Dimitrij“, „Lejla“, „Popelka“; z ope
rett: „Umělecká krev“, „Zaplať Bůh“, „Pan pro
fessor v pekle.“ Činohra je zásobena všemi no
viakami na př.: „Slečinka z pošty“, „Láska bdí“,

Otec a syn“ atd. Těšíme se, že pokleslé nivesu
divadla nabude novou správou své bývalé výše a
přejeme společnosti v našem městě mnoho zdaru.

Z „Besedy.“ V s.botu 36. září 08. hod.
večer pořádá „Beseda“ pro své členy a jich bosty
večer Těchonlaský. Na programu vedle přednášky
dra. Wagnera o menšinovém školetví čísla zpěvní,
klavírní, recitační, orkestr a kvartet. Čistý výnos
Jotterie a dobrovolné sbírky škole Těch »olnské.
Na podsim připraveno 6 společenských večerů
vedle sylvestrovaké zábavy. Zakládá sodramatický
odbor. Dárky do lotterie s díky přijímá jednatel
Besedy knihkupec Tolman.

Čítárna, knihovna a veřejná kres
liraa městekého prům. masea v Hrade!
Králové jest otevřenaod 16. t. m. pravidelné
návštěvě. A sice v úterý a v pátek od 6—8 hod.
večer 8 v neděli od 10—12 hod. dopol. Čítárna
Jest volně přístapna osobám za vážným studiem
neb poučení hledajícím. Knihy a předlohy půjčují
se sdarma členům, osobám knihovníkovi známým
neb známou osobou mu doporučeným, školám,
společenstvům i spolkům v místě i v okolí. Seznam
doplňovací za r. 1008 oalásá se nad stolkem a
dveří, staré seznamy a přírůstky sa rok 1907

zpracovány bibliogradsky a jsou každému k dispoci. Z nedostatku místa vyřaděné knihy a před
loby z oddělení IX.a X aodděl Bi. se nevydávají.

Výstavku prael provedených na kursu
p.o paličkování krajek vláčkových v Záchlamí, ob
sahající různé vzory jemných krajek vláškových,

p pohádalo průmyslové museum zdejší ve výkladníni ústřední tržnice šambereckých krajek na
Malém náměstí *v domě bývalé dívčíŠkoly, ve
které umístěna jest nyní část sbírek musejních.
Výstavka potrvá jem do sítřka, Na výkladní skříň
tato vůbec upozorňujeme širší veřejnost; obsah
její pravi 86 vyměňující nestává ze zajíma
vých uměleckých výroh“". krajkových a vyšívek,

všdy vkusně aranžovaných pl. M. Klumparovou,
která se všemožně stará o odbyt výrobků chudých
krajkářek s pohoří Orlického,

Bespiataý kurs eloktrotechnický
uspořádati hodlá městaké prům. museum v Hradci
Králové v drahé polovici října. Kurs určea vprvé
řadě pro ty živnostníky, kdož se zaměstnávají neb
zaměstnávati míní prováděním domovních instalací
elektrického proudu, v druhé pak pro všechny,
kdož hodlají poušiti proudu elektrického z nové
příští městské centrály k účelu jakémukoliv. Vy
účování v kurau se svolením c. k. ministerstva
vyačování provede p. inž. Araošt Rosa, c. k prof.
v Pardabicích. Vyačováno bude celkem20 hodin,
deané po 2 hod. večerních neb odpoledaích. Kurs
provázen bude praktickými pokusy a ukázkami.
Probráno bude hotovení návrhů, rozpočtů a vý
počtů menších instalací elektrických pro světlo i
pohon motorický. Přihlášky přijímá ředitelství
musea,

Akademický spolek „Dobreslav“
pořádul v neděli dne 18. září za účinkování u
mělecké družiny dramatické divadelní představení
„Pro šlěstí“. Przybyszew:kého drama vymyká se
všednímu rámci; kreslí život bezohledně, někdy
až přílišným cynismem dialogů i gest: ale je
pravdivé, až hrůzoé pravdivé. Děj dosti jednodu
cbý: Mlicki zamiluje se do avěta snalé Ulgy a
opnstí prostoduchou, upřímnou Helenu. Zdžarski,
byv odmítnut Olgou, stává se slým démonem.
Pobouří Helenu tak, že si vezme život, současně
všsk s ďábelskou raffinovaností probudí Mlického
svědomí tak, že on sošílí; tím dochází cíle své
msty: neboť zničeno jest štěstí Olgy, která Mli
ckého vskutku milovala. Scenerie i osoby sraženy
na mipimum; zde mluví jen lidská duše ve všech
fázích svých vášní. A v tom je drama opravdu
velkolepé. Za hlavní úlobu a také nejobtížnější
pokládám roli Zdžerakého (p. Merten) a byla tak

něco tak dokonalého na našem jevišti. Helena
(sl. Čeledova) byla někdy hlasové nesprávnou, jinak
podána velmi dobře Olga (pí. Škorpilová) nebyla
správně pojata a představují si ji daleko tempe
ramentnější. Mlicki (p. Steimar) apřílišoval mnobdy
v mimice. Celkový úspěch byl však přece velmi
čestný. Bylo by si jen přáti, aby umělecké cíle
pp. akademiků byly naší inteligencí uznány a pod
porovány zvláště větší účastí. Dr. Aligmna.

Punoráma Národní Jednoty Novaro
české v Hradci Králevé opětjestotevřena
v sobotu dne 19. září 1908 v budově za Bílou
věží. Podnik tento, jenž celý čistý výnos věnuje
účelům podporujícím naše České meošiny v horách
Orlických a národně ohrožený český severovýchod
vůbec, skýtá za levný peníz nejen ušlechtilou sá
bavu, nýbrž působí i výchovně, ježto vystavením
nejrůznějších sbírek uměleckých obrazů umožňaje
seznámiti 6e 8 kraji celého světa i vynikajícími
událostmi, náležejícími minulosti vzdálenější i právě
minulé. Místní odbor Národní Jednoty Severočeské
za Svoji snahu 0 pestrost programu vystavených
kollekci přeje si být podporován hojnou návštěvou
všech vrstev občanstva © Vatupné jest nepatrné:
onoba dospělá 20 b, etudující a žactvo škol ná
rodních 10 h, a při bromadných návštěvách 6 h.
Bloky o 10 vstapenkách za K 1:60. Řadu vystave
ných obrazů zahájí panoráma zajímavou sbírkou
pohledů „Z Prahy do Pařiše.“ Každou sobotu vy
stavuje 8e nová kollekce.

C. k. zkušobná komise pro školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke skouškám způsobilosti učitelské
pro období listopadové r. 1908 opatřené náležitými
doklady nejdéle do 10. října t. r. K žádostem
posději zaslaným se nepřihlédne.

Zábavný večírek, který bude pořádán
tuto neděli křesťanským dělnictvem a mládeží
v Adalbertinu, horlivě se připravuje. Přestávky
vyplní hudební kroužek jednoty katol. tovaryšů.
Začátek o půl 8. bod. večer. Vetupné za osobn
30 hal. Po vyčerpání programu volná zábava.

Státoprávně-pokrokoví vyvinujívaa
šem městě intensivní činnost.Dne 20. t. m. o 11.

hod. dopol. mají v „Besedě“ achůsi, na nížpro

mluvío král. rr jo s r. 1871, pro českémenŠiny a pro radikální reformu voleb. prá a do zem.
sněmu. Lze očekávati aspoň, še českou otázku
budou Inětiti reálnějí a přirozeněji než egoistioká
masarykovská klika a že nebudou žíti s níských
osobních Štvanic, jichě zde má koždý rosvášný
člověk jiš po krk.

+ Th. Dr. Adelf Plešimger. Po delší
trapné chorobě vydechl svoji šlechotnou duší učený
kněs a sborem professorským i šaotvem milovaný
paedagog Dr. Adolf Plešinger, c. k. gymn. pro
fesgorchrudimský, na svátek Jména Panny Marie
V poci v 42. roce svého věku. Smrti jeho želí pře
četní ctitelé. Tělesná sohránka zesnulého byla dae
15. t. m. dopoledne v domé smutku za veliké

účasti vyzdvižena a po smutečních obřadechpře
vezena do Čestíne, kdež 16. £ m. odpoledne po
břbena. Ave, anima pla!

V Laší pořádánadne 8. září zdařilá schůze

orpaoinace katol. mládeže venkovské, jíž se účastnilo přes 800 oseb. Radost bylo pohleděti na
nadšení velikého zástupu, byl povsbuzen
k pilnépráci velmi krásnými proslovy. Obšírnější

t přineseme příště.

Sjezd kněží, bývalýcho jísích
c. k. vyš. gymnasia ve Vysokém ný.„Mládí jest nejjemnější klavisturon života. Raka
vychovatele, která se jejích strun dotkla Bláskou,
vylondilav ní tóny, které chvějíse osvůkem lásky
a něžných citů až do pozdního věku, nikdy ne
ztrácejíce na své síle a sdělujíce se jiným, jako
zářivá perla nejšťastnějšíchvzpomínek.“(V. Hora:f)
Tak bylo ve duech 9. a 10. t. m. ve Vys Mýtě.
Stačilo několik slov, jako by slabých úderů, a
v tolikerých srdcích ozvaly se nejvděčnější vzpo
mínky, echo lásky k tomu, jenž a takovou láskou
a dobrotou, stakovou něžností a mírností, nadšené
dotýkal se stran mládí našeho. Ze všech diecésí
českomoravských spěla přečetná ardce kučžská
potěšit se se svým vychovatelem, přemnohá osobně,
přemnohá v dojemné vzpomínce. Na počest milova

ného učitele, dříve než opustí ústav, jemuž celý
život svůj obětavě a nadšeně věnoval, sešlo se 85
kněží do Vys. Mýta. Sešli se už ve středu dne 9.
t. m., aby ošivilí vzpomínky — ponejvíce veselé
— ulatých let studentských, seskupení kolem
svého miláčka, vys. důst. p. prof. a bisk. notáře
Matěje Duška a neméně milovaného býv. p. ře
ditele Václava Hospodky a slovut. p. ředitele dra
Pratáka; sešli se však ještě radostněji a četněji
ve čtvrtek dae 10. t. m., aby k oltáři Páně do
provodili toho, jenž svou výchovou, svým nadše
ným slovem a stkvělým příkladem i je uvedl ke
stupňům oltáře. Za přečetné agsistence svých žáků
kněží sloužil vys. důst. p. prof Dušek o 9. hod.
Slavnou měj svatou v nádherném chrámu Páně av.
Vavřince. Tolik kněží pospolu —a řekněmei tolik
lásky, radosti a svatého nadšení — velkolepý
chrám tento snad ještě v sobě neviděl — a přece
vídal je —. ale postupně, po léta s toutéš láskou,
stoúž radostí, s týmž nadšením pod klenbou svou.
Posvátnou dojemnost této chvíle velebně zvyšoval
překrásný zpěv secvičeného chóru, střídající se
8 mistrnou, v pravdě uchvacující hudbou varhan
a procítěnými sóly. Za řízení nadaného a horlivého
ředitele kůru p. Jos. Bóhma zapěl sbor Horníkovu
mši s přednesem a porozuměním obdivubodným a
sóla slě. Ol. Politzerovy (Ave, od Saiot Sačnge) a p.
Jos. Eblicha (O mi Dene) byly výkony opravdu
uměleckými a utkví jistě v nejkrásnější paměti
všem účastníkům. Chráza naplněn byl množstvím
věřících ze všech vrstev, nejlepší to důkaz, jaké
vážnosti a lásce těší se vys. důst. p. professor ve
všech kruzích vysokomýtských. Po mši sv. dali
se všichni účastnici spolu s p. katechetou a slov.
pp řediteli fotografovati, načež za laskavého do
provodu p. řed.tele dra Pražáka prohlédli si ústav,
vzpomínajíce v jednotlivých síních veselých příhod
tu zažitých a zapsali se do pamětní kaihy. Vapo
mínky studentské znovu oživovány i při přátel
ském stole v hótelu „Na poště“, jehož kromě ú
častníků sjezdu vedle vys. důst. p. prof. Duška
zůčastnili se i oba alovatní pp. ředitelé V. Ho
spodka a dr. Pražák, dále dp. V. Balcar, farář
s Cerekvice, 8 kaplanem vp. J. Macháčkem adp.
katecheta J. Blinka. Z kněží, bývalých studujících
vysokomýtských, osobně přítomní byli: dpp. Bez
díček Josef, farář v Bopotnici, Koutník Tomáš,
farář ve Zbraslavicích, Mikulecký Karel, kaplan
v Chrudimi, Říha Vác., farář vTelecím, Keckstein
Vilém, farář v Jetřicbově, Šeda Frt., katecheta ve
Světlé, Toušek Jos., farář v Heřmanicích, Houdek
Jan, kaplan v Plaňacech, Janák Frt., farář v Lov
čicích, Kolářaký Karel, kaplan v Josefově, Kubía
Frant., farář ve Skořicích, Lásko Frant., farář
v Kojeticích, Martínek Frant., farář v Proseči,
Novotný Marcelin, farář v Olešné, Studený Cyrill,
farář v Protivanově, Thdr. Aug. Štanci, katecheta
v Prostějově, Brýdl Frant., kaplan ve Vys. Mýtě,
Čečetka Frant., kaplan v Pardubicích, Sokol Jan,
katecheta ve Skatči, Sokol Václav, administrátor
V Čenkovicich, Náhlík Frant, farář ve Chvojně,
Stejskal Jan, kaplan ve Vel, Pavlovicích, Lonský
Jan, katecheta v Ledči, Filip Josef, kooperator
v Janově, Šetina Viac, kaplan v Nov. Bydžově,
Veselý Jan z Opatova, Dostál Frant., katecheta
v Nechanicích, Jaška Josef, farář ve Včelákově,
P, Iren. Jančařík, kučs řádu Milosrdných bratří
v Kuksu, Pořícký Jan, katecheta v Dol. Kralovi
cích, Bartoš Václav, kaplan v Žamberce, Beneš
Jan, kaplan v Chrasti, Haráň Josef, bisk. sekre
tář v Hradci Králové, Pecháček Josef, kaplan
v Solnici, Gartner Viktor neomysta ve Vys. ft.
Ve vzletném a tklivém přípitku promluvil ta vdp.
farář Fr. Lásko z Kojetic o lásce vys. důst. pams

pet Doška ku všem žákům a o jeho jasném přídě zvláště pro ty, kdož si stav kněžský volili;
Tbdr. Aug. Štancl, katecheta v Prostějově, pro
mluvil pak o pečlivé starostlivosti velezasloužilého
ředitele v. v. p. Václava Hogpodky o všechny
potřeby studentů, chudých zvláště a poděkoval
přítomnému alov. řediteli p.drn Pražákovi =a jeho
laskavost a ochotu, s jakou účastníky přijal a ú
stavem provedl, jakož i za blahovolnou pozornost,
jakou přítomností svou jim projevil. Překrásná a
výtnamoá byla i slova, jimiž vys. důst. p. prof.
Dušek i slov. p. ředitel Hospodka děkovali, jakož
i slova, jimiž slov. p. ředitel dr. Prašák oslavenci,
p. prof. Duškovi blahopřál k tak krásné slavnosti
s k dlouhým ještě šťastným létům. Ku konci pře
čteny došlé pozdravné listy a telegramy, plné do
jemné lásky a dětinné vděčdosti. Aby pak pře
krásný a zdařilý temto ejesd, toho druhu peraí,
ku poctě milovaného učitele oslaven byl i oběta



vým skutkem vlasteneckých kněží, složili přítomaí
účastníci olavnosti 300 korun ma české bohosludby
ve Vídní | Goad přispějí k dara tomuto jhfivnou
svojíi ti, ikdož sjezda osobně sáčastniti Se ne
mohli, aby tak též láska svou obětavé na jevo
dali. — Začal jsem postou Hornofem. Nuž, skon
čím i jeho přáním, jež sovzvukem ozývá 80 v srd=
cích snad všech žáků vysokomýtských, a kněží
svláště: „Bůh zachovej nám dlouhá ještě léta
milovaného našeho učitele a odplatiš ma láskou

ph vše, čím láske jeho prozařovalamládí našebovota!

Osobní. Professor na gymnasiu v Rychnově
n. Ko. vldp. Jan Šandera povýšen do VII. třídy
hodnostní.

Peočtáří u Nechamle při důlešité
práel. Tak se prý a nás bude opskovati „ma
něbr“, ale nemyslím snad takový, pro který jsme
tolik víšků do polí sastrkali. To nel To bude
manébr docela jiné válečné taktiky a jiných vá
lečných vymožeností, vše moderní — žádný „ši
suňk“, všecko „echt.“ Vrcholem všeho bude útok
Da spořitelnu a konečná erážka. A jakto je u ka
ždého „manóbru“, tak i zde. Už se ví, která strana
vyoraje. Nevim, jaký je to regiment, ale všichni
mají zelené výložky. To 8e roznmí, že to obě
strany bude „koštovat prach“, který je v takové
válce nezbytný. Hlavní komando bude na námistí,
členové štábu si budou „telefouňovat“ a hlavní
strategické pohyby budou se prováděti pomocí
zvláštních kurýrů, kteří jiš nyní obblížejí terén a
mašou „laufg“. Určitý den hlavní bitvy není ještě
rosh.dnut a stálo by to za to nechati význačnější
momenty „ofotografirovat“. To ge spotřebuje ně
akého cupování na rány; jen Pán Bůh nedej, aby
s toho byla cholera; to by nám tak ještě schá
zelo — aby nás pak museli „zelenou“ skalicí po
Jivat. A vůbec 8e mi zdá, že po válečném tažení
místo krve poteče loušnice t. j. že od toho „ma
zání“ se opravdu někdo zamaže. Všude jinde, kde
se taková místa obsazují, vedou si jinak. Vzpo
mínám ns onu obec u Praby, která při obsazo
vání místa ponocného žádala v podmínkách, že
Da to troubení musí mít dotyčný žadatel absolvo

vanou konservatoř. Jo, to jsou prosím jinačí bu
bici! V té obci by nikdy v peněžním ústavě ne

-mohl býti tatínek kontrolorem, účetním syn a ne
bylo by možné, aby ředitel sáložny volen byl zá
rověn do spořitelny, neb aby členové výboru jed
noho ústavu byli členy v ústavě drahém, konku
reněním. — Tak zatím musím shánět „munici“ a
pak vám povím, jak ta bitva dopadla.

-© Prohlášení zo Smiřle. Ku přání slečny
Hosové činím následující prohlášení: Při opatřo
vání pohřbu své matky nezastihla slečna Hozová
důstojného pána v Holohlavech doma i poukázala
vwmém ústavě sa obřad církevní 6 korun. Bylo
přáním téže, aby duchovní zesnulou pí. matku
pouze v domě vykropil apříslušnécírkevní
obřady vykonel. Předpokládala totiž sama, že její
zesnulá pí. matka není tak v místě známa a že
snad nikdo pohřebního průvodu ge nerůčastní. Ze
Smiřic byla sesoulá pohřebním vozem převezena

-na Pouchov, při čemě nebyl připraven průvodní
kříž, jelikož původně mělo se za to, že přímo
s domu smutku se odjede bez průvodu městem
Bmiřicemi. V poslední chvíli však rozhodlo o tom
několik paní, kterým se nemohlo upírati právo
k-doprovození sousedky za město. Ale takó ne
měly právo svalovati vinu a útočiti na duchovního,
že nešel s průvodem, nebo na ředitele pohřebního
ústava. Vědyťt tito svědomitě vykonali vše, co
bylo přáním pozůstalých. Tak etižily bol pozů
stalým, kteří vté nejlepší vůli mělina mysli svoji
milou zosnulou tiše a důstojně pobřbíti. Smiřice,
15. září 1908. Bedřich J. Bartošek, majitel I. po
břebního ústavu.

| Frantiéek Hanzl. Dne8. zářídokonal
v Hradišťku u Vys. Veselí pozemskou pouť vldp.
Frant. Hanz!, zdejší kasloužilý farář, v 66. roce
věku svého a 39. roce kněžství. Jako mladý kněz
po vysvěcení byl ustanoven sem, aby vypomáhal
nemocnému prvofaráři vldp. Fr. Vaškovi; když
tento pak zemřel, stal se farářem a tak ztrávil
zde celý Iměžský život svůj. Dvě sochy před ko
stelem a věžuí hodiny,jež vlastním nákladem po
řídil, budou hlásati budoucím věkům, že zde byl
pastýř dobrý. Malá jenm farka, kterou těžko ro
soznati od ostatních chaloupek, tulících se k vý
stavnému kostelíčku, bývala místem pravé, slo
vaneké pohostinnosti. Dokud společenský život náš
nebyl tak otráven, bývala tato — jako mnohé ty
naše fary — útaloým místečkem, kde studující o
svátcích a zvláště o prázdninách 8e echásívali, aby
tak v kroužku u dobrogrdečného p. faráře ztrávili
mnobon hodinku oddechu; kočs nalezl zde všdy
milého spolubratra. Jako horlivý duchovní správce
staral se pečlivě o chrám Páně. A tak čisťonnký
dům Boží a znamenitý kasatel, jakým p. farář

Kb vábili k sobě celou farní osadu. Než létaja a nadešel podzim života; nedprosná cho
roba jiš před třemi roky nutila ho, by vyžádal al

pomoc pro duchovní správu; jako sám kdysisvému
předchůdci, tak jemu nyní v bratrské lásce do
sloužil ke emrti vip. Ant. Doležal. Pohřeb konal
se ve Čtvrtek dne 10. t. m. přes nepříznivé po
časí sa četného účastenství. V zastoapemí p. pa
trona Alex. hraběte Vrintse byl přítomen p. pá

trosátní komisař s Tuře a .p. správce panství

z Miličovai. Kondakt vedl areguiem sloužil vidp.
vikář Jan Tichý; dojemnou pohřební řeč pronesl
dobrý soused a přílel zesnulého vidp. Fr. Necbvá
tal, farář z Vys. Voselí; z duchovních pak epolu
bratří byli přítomni: vldp. Jan Seboal, vikář z Bé
lohrudu, koliega zemřelého, vidp. Antonín Vitvar,
děkan z Nov. Hradce Králové. rodák z farnosti,
dále p. t. faráři: Lbota z Obory, Kohout z Né
myčovsí, Hlavsa z Chomutic, Rameš zOhoibťan,
Pánek ze Žlunic, Khan ze Slatia, Valenta z Ko
pidina a kaplani: Knapp z Veselí, Kal'anek a
Nožička z Veliše, Pácal « Bystré,
Smidar, Láska se Žlunic a bohoslovec Dejl ze
Smidar. Reguiescat in pace!

Katolické márodní jedmotě v Nov.
Bydševě na spolkový prapir dále přispěli: p.
Aut. Knejsl 4 K, pí. Kratochvílová 2 K, pí. Anna
Karlová 2 K, pí. A. Melichárková 1 K, pí. M.
Vaníčková 1 K, sl. M. Svobodová 1 K, p. Frant.
Richter 1 K, al. A. Černá 1K. Uctivédiky vzdává
výbor.

Od Čáslavě. Jíž delší dubu se zdálo, že
„Pravda“ dala se na pokání, protože přestala rý
pat do těch černých, a.nimiž zvláště v našem
okrese nemůže se spřátelit, alo to byl jen sen.
Po krátkém oddechu, snad aby osbrala nových
sil, jako věrný panoš uposlechla fermanu avobdo
myslaého a zle se pustila v č.37.do representace
pražská, že propůjčila se k dělání stafáže „ačmecké
bierarobii a klerikálnímu sjezdu“ v Praze, kam
prý si avolali vůdcové bojovné strany klerikální
svoji černou armádu, aby nadchli a posílili ji v dal
ším boji proti pokroku a osvětě. Ano, Pravdo, máš
pravdu, my jsme 8e nadchli a posílili, když jsme
viděli nekonečné zástapy věrných katolíků, a marné
j:ou a budoutvé vzdechya sočení protinám.Po
druhé věsk, než začnež psáti, aspoň něco čti! Píšeň
oobsahově prázdném a českému člověku vzdáleném
programu klerikální armády. Jistě jsi bonečetla
ješté, protože jinak bya takový nesmyslnapsat.
nemobla. Píšeš o klerikálním českém sjezdn, na
kterém jei viděla sobnané lidi ze všech koutů
Čech a Moravy. Nevlš, že to byl sjezd česko
slovanský a že Moravané jsou také Slované a
Češi? A coty bezmocné a politování hodné oběti
bojovných páterů, ty tě tolik mrzí? Vědyt přece
tak dlouho již mezi lidem působlš, proč uejde
všechen za tebou? Zanech těch starých, nabubře
lých frazí, jimiž vyplňuješ své eloupce a které
snad ještě s gustem čtou tvoji věrní přívrženci,
ale nikoli lidé myslící. Víme dobře, komu sloužíš
na Čáslavsku, kobo zastáváš, proti kterému kleri
kalismu bojuješ, a proto tím více budeme 80 sna
žiti, abychom ještě důkladněji poznali a šířili ten
„prázdný a českému člověku vzdálený program
klerikální armády.“ Pro vlastenecký patent k tobě
nepůjdeme, ale zůstaneme i bes tebe českými ka
tolíky, hájicími avoji vlast a náboženství a nikdy
nepůjdeme s těmi, kteří šilhají k severu. — Jeden
s tvých čtenářů.

Z Čáslavě Dne 7. září t. r. stihlop. No
váka, rolníka ze Štrampouchu, borlivého člena
katolického spolku, veliké neštěstí. Děti u jeho
stodoly hrály si „praskacími“ sirkami a následek

toho byl požár, který zaičilstodolu kraje letošní úrodoo, ohlév i obytné stavení. Škody utrpěl
přes 4000 K, pojištěn pak jest pouze na 1800 K.
Chuďas přejal chalupu zadluženou, dřel se, lopotil
po léta, aby se dluhu eprostil a kdyš letos počal
te těšiti, že z úrody zaplatí poslední dluh a že
sačne bospodařit skutečně na svém, všecko ztra
ceno. Křest sociální spolek zahájil sbírka ve pro
spěch nešťastného člena a prosí, aby příspěvky
saslány byly útrpnými dobrodinci, zvlášté ze řad
organisace okresu čáslavského, na děkanský úřad
v Čáslavi, odkud budon veřejně kvitovány. Dosud
aložili: po 5 K: vdp. J. Folta, děkan, po 3 K:
vdp. Fr. Kohout, gymn. katecheta, po 2060K: dp.
Ot. Semerád, kaplan, po 2 K: dp. St. Pospíšil,
kaplan, dp. V. Stálý, katecheta, dp. J. Špáta, ka
techeta, p. Vavřina, rolník, po 140 K: pí. Nebo
žátkova, po 1 K: pp. Hanedor, Musil, Mrázek,
Kerouš, Pauliš, Mucha, pí. Vocásková, Karelová,
Rychlá, Jeřábková, po 80 b.: p. Zabilanský, po
50 h.: pp. Pauliš, Růžička, po 40h.: pp. Plla,
Radikovský, pí. Prokopová, Sádek, po 30 h.: p.
Schreiber, po 30 b.: pp. Zeman, pí. Stiblingrová,
Peel. Všem těmto i následujícím dobrodincům
upřímné: Zaplat Pán Bůh! — Jabilejní slavnost,
projektovanou na den 27. sáří, odbývati nelze.
Nebylo možno přes usilovnou snahu komité sjed
nati ani vhodnou místnost ani hudbu. Náhradou

kytouta bude příznivcům našeho šivota spol
ového příležitost jiná k osvědčení přísně své a

lásky. — K nejnovějším attrakcím čáslavským
patří obrovský balvan, vážící prý kol 100 mot.,
který dala městská rada přivésti v knížecích lesů
u Zálesí, aby byl památníkem + Ferd. Šťastného,
zakladatele sadů na Rusaloe. Jelikož se dovoz
obrovského balvanu neobešel bes mnobých nepří
jemností, zavdalo to příčinu k rozličným poznám
kám, pro šikovnost dopravovatelů nepříliš licho
tivým. Následek toho byla zřejmá solost ne
straně zástupců města, kteró neznámý skladatel
vyušitkoval k uložení opopeje na nešťastný pa

mátník. Nežli však soSpopej mobla roslétnouti po
městě,Pad eepošt pyhn sja jm 126sa ni spokojují se váčkové vybranýmii 20
vybranými popěvky, které na jedné straně býbají

bránicí, sa drahé však žlučí. — Nedávno vytknul
orgán nár. socialistů katnoborských našemu savo
bodomyslnéma listu dýchavičnost a ubohost článků
a dopisů a tu snad, aby si sakalené renomé náš:
ojubilovaný list nabradil, pustil se v posledním
čísle sle do klerikalismu. Černá bydra, temný
středověr a pod. strašlivé výrazy jen se hemší
mezi řádky, budíce u čtenářů už ne více hrůzu,
ale útrpný úsměv. Tímhle klesající prapor svo
bodomyslnosti se těžko už udrží — či má t) býti
metamorfosaze avobodomyalnostido pokrokovosti?
V stáří se však často kotrmelce nevyplácejí —
zvláště když na veřejnosti se do klerikalismu řeže
a soukromí jsou — tuze dobří.

Z Dobrušky. Do jednoročníhoučebného
kursu (4 tř.) při měšťanské škole chlapecké 'v Do
brušce povoleno ©. k. minist, vyučování přijímati
děvčata. Zápis koná se do 24. sáří v ředitelně
téže školy.

Z Litomyšleka. Důstojnáoslava letošních
tří jubilel, DOletéhovýročí zjevení lardského, ÓOle
tého kněžství Sv. Otce a G0letého panování Jeho
Veličenstva konala se dne 8. září u kaple Marie
Panny Lurdské v Končinách, v kolatuře Litomyšl
ské. Středem slavnosti bylo kázaní dp. Nováka,
kaplana ve Sloapoici, o 2. hod. odpol. konané, ka
kteréma z kolatar vzdálenějších, totiž z Dolalho
Újezda, Morušic a Cerekvice sešli se poutníci ve
deni svými dpp. duchovními, totiž vldp. děkanem
Vlékem, vpp. kaplsny Fr. Zrzaveckým a Jos, Ma
cháčkem, již dopoledne, pro něž mši av. v kapli
lardské sloužil vldp. děkan Josef Vlček z Dol.
Újezda, připojiv krátkou promluvu. Odpoledne do
stavila se processí z Řetové a farářem dp. Václ.
Kolářem, ze Sloupnice s vikar. aekretářem vdp.
Jos. Klapálkem u kapl. vip. Ant. Novákem, a
z Heřmanic a kapl. vlp. Jaliem Váňou, tak že
počet shromážděných obnášel skoro 1400 osob.
Nadšené kázaní dp. Ant. Nováka k programu
těsně přilehající působilo nesmazatelným dojmem.
Po nadšené řeči kazatelově vik. sekretář vdp. J.
Klapálek xa nssistence všech ostatníchpřítomných
6 duchovních a bohoslovce ctihod. p. J. Veselého
modlil se litanii loretánskou s přímlavnými mo
dlítbami za Sv. Otee a Jeho Veličenstvo, k jichž
vroucímu p»modlení kazatel též vyzýval.

Deo Dašic a okolí. V neděli dne 20. září
1908 o půltřetí hodině odpolední pořádáme u
nás v Dašicích přednáška. Pan redaktor Šupka
z Hradce Králové pojedná o postavení katolíků
v době přítomné, Yzblédem k důležitosti před
nášky prosíme snažně veškeré přátele z místa i
s okolí, aby pro přednášku co nejvíce agitovali
a koní určitě a v čas se dostavili. Nepřátelský
ruch'u nás saačně postupuje, proto dokažme hoj
nou účastí, že sytí jsme již všeho protikatolického
štvaní, které cílí jedině ktomu, aby dobrý lid náš
připraven byl nejen o víru, ale aby byl zničen i
hospodářsky a národně! V neděli 20. září do
stavme se všichni na přednášku! Na shledanou|

Jabilenm 40leté umělecké činnosti
oslavil v těchto dnech v úzkém kroužku přátel p.
Jan Procházka, hudební skladatel a ředitel kůru
v Pardobicích. Podáváme několik črt z jeho života,
věnovaného výhradně české hudbě, na kterémšto
poli získal ai i jako hudební paedagog na slovo
vzatý značných zásluh. Narodil 86 r. 1863 v Ho
žicich, r. 1867 vstoupil do varhanické školy
v Praze. R. 1869, kdyš rozmnožovalo „Čes. zem.
divadlo“ svůj orchestr pro Novoměsteké divadlo,
byl aa něho upozorněn tehdejší kapelník mistr B.
Smetana a svěděv, še je žákem konc. mistra 8 ted.
orchestru J. Webra, byl přijat jako houslista; ale:
nepobyv dlouho ve svazka divadelním, vrátil 88
zpět na varh. školu, po jejížabsolvování jmenován
byl r. 1871 řed. kůru v rodném městě, kde se
zúčastnil se skladatelem Malátem čile koncertního
ruchu. Po čase obdržel místo řed. kůra v Parda
bicích, kde již přes 30 roků působí. Složil přes
200 dětských skladeb, z nichž uvádíme zejména
„Naší mládeži“ (nakl. M. Urbánek), „Radostné
mládí“ (oakl. Fr. Urbánek).Z houslových skladeb
zmínky zasluhují „České perličky“ (nakl. J. Hoff
mann) a „Fantasie na české nár. písně“ (nakl.E.
Wetzler). Z církevních skladeb sluší jmenovati 4
mše, z nichž prvá „Česká měe pro smíš, sbor“
již několikerého vydání se dočekala, české „Te
denm“, 6 Pange liogua (tyto skladby vyšlynákl.
J. Liebicha v Pardubicích), víoe sborových i solo
vých vložek. Z plsol a sborů uvádíme zvláště 4

(sně nákl. Hoblíkovým vydané, které svěčnělý
nittl vřele doporačil, dále Kaatátu pro 3 žen.

hlasy (nákl. Čea. Hudby). Kromě uvedených jiš
napsal celou řadu příležitostnýchskladeb taneč. i
salon. pro piano.Jest v Pardubicích sajisté celá
fada pamětníků jeho neunavné píle a svědomitosti,
kterou prokazoval vždy, ať to bylo při zakládání
měst. hudby, která pod jeho vedením velké obliby
i svočného jména si sískala, či při řízení obou
pěveckých spolků „Pernětýna“ a „Ludmily“, s6

kterými ikonoerty 8 operní představení v okolníchměstech pořádal. Přejemep. jubilantovi, aby tichá
práce jeho došla i tentokráto osnání.

Z Kelíma. Dne 6. t. m,konal sdejší křest.
soc. spolek svou členskou schůzi ná rošřončenou
s vlp. J. Matějkou, dosavadním jednatelem. Po

ení schůse velice pěkně promluvil p. předseda
O příčinách bomtí katolického v Čechách“ Ná



Kulturní hlídka.
Kurs pro paličkování vláčkových krajek

v Záchlumí,

pořádaný r četským průmyslovým muecem v Hradci
Králové, ukončen byl v neděli dne 5. září. Kursu
se zúčastnilo 21 krajkářek z povolání a 6 indu
striálních učitelek. Vyučování v kursu vedla pí
Anna Kynclová z Litic. Účelem korsu bylo roz
šíření znalosti prastaré techniky paličkování vláč
kových krajek, která docházela pomalu k úplnému
zapomenutí proto, že zpracování krajek těchto jest
daleko obtížnější a pomalejší než obyčejných krajek.

Jaká dkoda by vznikla zaciknutím výroby
těchto jemných krajek, přesvědčí se každý, kdo
má příležitost seznati cenné tyto výrobky domác
kého lidového uměleckého průmyala.

Pozvání k subskripel.
Vydáme klenot katolické mystiky: „Výkřiky“

(Exclamationes) Svaté Teresy de Jesu. Pan Jar.
Durych koihu tuto ze Španělského originálu na
jazyk český přeložil, nejdůst. Ordineriát Prožský
ji schválil a mistr Fr. Bílek původalmi dřevoryty
ji vyzdobil. Bude vydána na vzácném ručním pa
píře, v obmezeném počtu výtiskův a s vyloučením

rodeje knihknpeckého, nikoli na výdělek, nýbrž
jediné ze zájmu, jský toboto díla jest důstojným,
a pro skutečné interessenty. Cena sobskripění
5 K, lhůta do 20. října, pokud zásoba stačí. Adres
sovati dlužno přiblášky: Studium, Stará Říe,
Morava. Zřetel se vezme toliko na přihlášky
opravdové.

Mistrovský kurs pro truhlářství nábytkové

pořádán bude v Technologickém průmyslovém museu
(ústavu ku zvelebování živností) obchodní a živ
postenské komory v Preze v době od 12. října
do 2 prosince 1908. Vyučovati se bude: odbor
nému měřictví, návrhům a detailování moderního
nábytku, rozpočtům a písetonictví, nauce 0 slozích,
pracem dílenským, moření dřeva a konečným úprav
ným pracem v dřevodíle, zákonovědě, účetnictví,
lučební technologii dřeva a strojeznalství. Vyučo
vání bude jako v letech dřívějších celodenní od
8—12 hod. dopol. a od 2—6 hod. odpol., event.
i do 7 bod. večer. Počet posluchačů kursu ome
zen na 12.

Žádosti, doložené řádně vyplněným a pří
slušným živnost. společenstvem (u továrních děl
píků chéfem sávodo) stvrzeným přiblašným listem,
přijímá nejdéle do 30. září t. r. ředitelství Techno
logického musea v Prase-II., Parkyňova ul. č. 6.
Přihlašné listy vydává na ústní nebo písemné po
tádání kancelář musea.

Nemajetní žadatelé, kterým má býti školní
plat 80 koran prominut, doložteš žádost svou vy
avědčením nemajetnosti, vystaveným obecním úřa
dem bydliště, neb mista, kam žadatel přísluší.
Žádosti o přijetí do kursu, jakož i vysvědčení ne
tmajetnosti (je-li na nich výslovně označen účel)
jsou kolku prosty. Veškerý materiál kreslicí i pra
covní obdrží účastníci kursu zdarma. O přijetí do
kursu vyrozumění budou posluchači písemně nej
déle do 5. října.

Ohledně etipendií odkazují se nemajetní acha
zeči na příslušné obchodní a živnost. komory, okr.
výbory a městské rady, jež jednak stipendia byla
zřídila, jednak jsou ochotna od případu k případu
podporu udíleti. v té příčinějest museum ochotno
podati bližší vysvětlení.

Kurs pro výchovu pomocných sil

P Ulehniokých ý

při stavbě podniků dopravních, zřízený při státní
průmyslové škole v Praze, skýtá absolventům vyš
ších a mistrovských škol průmyslových příležitost,
aby rozšířili své odborné vzdělání i v oboru sta
vebního inženýrství, a to jak ve vyměřování půdy
a staveb silničných a železničných, tak i ve sta
viteletví vodním a mostním. Návštěvou jmenova
ného korsu nebudou absolventi průmyslových škol
širšího rosbledu při stavbě a udržování všech pru
středků dopravních, jakož ij ve stokování měst,
úpravě přípojek domovních a p.

Důlešitost kursu uznána byla četnými kan
celářemi technickými a úřady samosprávnými, jež
při jmenování svých technických úředníků dávají
přednost frekventantům zmíněného kursu před
absolventy stavitelského oddělení vyšších a mi
strovských škol průmyslových.

Program pro tento kurs zdarma zasílá ředi
telatví státní průmyslovéškoly v Prase a přihlášky
do něho přijímají se do 16. října t. r.

"Dvě momentky.

V kostele. „Vidíš, Františku, tamhle je Pán
Bůh. Ten sná všecko. A proto tady nesmíš nic
špatného dělat ani mluvit, ba ani myslit, aby se
na tebe nerosbněval. Tvůj andělíček tě taky po
soruje.“ Tak matka šeptem. V tom sasní hlas

varhan a matka zpívá s ostatními: „Pozdvihni se
daše z prachu, zaleť k rajským končinám. ..“

V socialistické schůsí. „Ještě šije ta kru
žíznivá bestie, ještě žije kanálie, ta klerikální
hydra, která tak dlouho šlapala v prach lidatví a
všecku kultura. (Hanba jíl) Soudruzi, v zájmu
osvěty a mravnosti musíme ae stavěti proti ní!l..
Budeme proti všem ničemům a zlodějům mluviti
po rusku!“ (Výborné, tak jeat!) Po schůsi roz
dávají se Jelínkovy „Kacířské epištoly“ a oplz
lými obrázky,

Učme se ze života!

Podívejme se na rudé tovární dělníky! Již
rudé poupě učeanické kleje jako kyrysar, má ve
likou radost, může-li avému zaměstnavateli nebo
kterémukoli „měšťákoví“ něco na potrestání vy
vésti; starší soudruzi nadějné kvítko pochválí. A
starají se všemožaě, aby nikdy 8 oičím epokojeno
nebylo, leda s nějakým tím rudým pohlavkem. —
lutelligentoí mládež páchá sebevraždy z — omrze
losti života.

Rolník koná práce nejtěžší, zachází s neroz
umným dobytkem, nakládá bnůj a kompost, za
kouší deště a zimy — a přece tolik idealismu
sídlí posud pod zčernalými doškovými střechami!
Právě lidé konající práce nejodpornější zanechali
nám krásné národní písně, vlili sílu a důvěru
v lepší žití do srdcí svých synů. Nejchudší, přímo
hladový rolník nestal se anarchistou; zůstal věren
i půdě skalnaté, macešské. Byl by tento zjev
možný, kdyby idealismus u takového pracovníka
nebyl živen vroacím citem náboženským? Co zku
sili rolníci čeští před bitvou a po bitvě na Bílé
hoře! Moderní hoškové hned by se za takých
okolností atifleli. Rolník však vytrval, snesl vše
nejhorší a zachoval tak národ v dobách nejkruě
nějších. Až bude otráven různými moderními
„ismy“, až místo skutečné záslužné práce po
vzoru moderních mudrlantů raději začne deba
tovati, který „ismus“ jest nejvýhodnější a nejmo
dernější, pak bude ovšem hůře. Siloá, zdravá
vůle, která vzrostla z kořenů náboženských, ne
bude úspěšně nahražena nikdy neplodným roz
umářstvím, jehož bývá tím více, čím vůle k činům
a obětavosti jest slabší.

Hudby milovnému studentstva.
Po ukončených prázdninách chce zdola ozna

čený spolek přijíti našemu, do Praby za příčinou
dalších studií zavítavšímu studentetvu vstříc tím,
že nubízí budby milovným členství našeho spolku.

Ochotnický spolek náš, založený před 6 roky,
pěstoje seriosuí orchestrální hudbu, pouejvíce
českou a vypracoval se z malých svých počátků
tak, že nyní atojí na jednom z prvních míst, co
ee zdatnosti a hlavně umělecké výše týče, mezi
zdejšími orchestry, o čemž můžeme na požádání
výňatky odb.roých kritik každému zaslati.

Majíce nyní vzorně sestavený orchestr, pře
vážnou většinou ze studentů-ochotníků ovládajících
mistrně své nástroje, njišťajeme, že naším jediným
cílem jest, jak jsme již zpočátku pravili, pěsto
vání a seznamování pouse seriosní orchestrální
hudby. Naskýtá se proto každému účastníka pří
ležitost, by se zdokonalil jak v ovládání avého
nástroje, tak i znalostí vážné hudby orchestrální.

Nepatrný příspěvek za činného člena 70 bal.
a sa přispívajícího K 4— ročně umožňuje kaž
dému, kterýkoliv nástroj ovládajícímu členu, by
zúčastnil se naší vděčné práce.

Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá Symfo
nický orchestr v Praze, Příkopy, č. 30.

Z porýnských missii.

Takový název nese 8.a 9. číslo „Časových
Úvab.“ Spisovatel P. František Blaťak líčí poutavě
a velice poučně svoje miseie mezi Čechy roztrou
šenými na Porýní. Velice zajímavé čtení pro nej
širší krubyl Knížka neobírá se pouze nábožen
skými poměry Čechů v oněch krujinách zaměst
nených; popisuje i národnostní a sociální poměry
českých vystěhovalců, rýsuje vliv Němcůna životo
oprávu našich krajanů, kreslí důkladně knltarní
obras českých společností v oněch vzdálených
krajích. Celková situace porýnských krajanů jest
dosti samotná. Potřebí knížka dobře prostudovati
a přemýšleti o nápravě zbědoraných poměrů. Od
poručujeme k hojnému šíření co nejvřeleji! Brožura
čítá 63 stran. Cena pouze 16 hal. Při hromadných
objednávkách značné slevy. Obj.dnávky vypraví
administrace „Cas. Úvah“ v Hradci Králové.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Rudých zlodějů stále více. Už by mohl

býti vydáván svláštní „Defraudačaí věstník“
k záznamům o slodějetví radých předáků, kteří

Sooialistický pokledoík Honloser v Carychu
zpronevěřil ze eoudrožské pokladoy 4000franků
a mimo to ošidil pokladuu spolku rudých bi

cyklistů o 500 franků —Jiné Švýcarské město
(Glaras) bylo obšťastnéno radýto pokladníkem
„volných“ kovodělníků, který odjel s penězi
spolkovými někam na prázdniny, aniž poslal
pobledko na rozloučenou. — Radý truhlářský
pomocník Fr. Schmid zpronevěřil jako poklad
dík „volné“ organisace VI. okresu vídeňského
od září roku 1907 do července r. 1908 obnos
1321 K. Když ostatní „soudruzi“ čichali nepo
řádek, cestoval Schmid do Čech, odkud chtěl
vykonati výlet do Ameriky. Leč měl nějak
kratší nohy, protože byl polapen a dopraven
k zemskémo sonda ve Vídni. Due 1. září pak
odsouzen k Bměsíčnímu těžkému žaláři, zostře
némo 8 posty a k nábradě akradeného obnosu.
— Orgán švýcarských křest. sociálů „Gewerk
schafter“ napsal, že mimo jiná rudá zlodějství
Švýcarská také v Zoga a Richter-wil objevilo
se zlodějství členů rudého svazu dřevodělníků.
Jistě jsou to větší somy, poněvadž „volné“
představenstvo hrozí „soudrahům“ soudem. —
V rudém listě „Fachzeituog der Bchneider“
5. t. m. upozorňoje se, aby kollega Michael
Warscbitz, který přistoupil ke svaza 1. března
1907,dostál svým povinnostem. Nechťsoudruzi
oznámí jebo adressa skopioě inšprucké. Ten
dlouhoprsták jest hledán a má členskou knížka
soudraha Palma. Rudý list končí výzvou:
„Koliegové všude varají se před tímto šejdí
řem !“ A hned dále týž list sděluje: „Krejčí
Albert Ivanovitz, narozený ve Vídni, odcestoval
z Badenu, aniž předtím vypořádal svoje pc
vinnosti vůči různým osobám. Kollegové jiných
skupin buďtež varovám a požádáni, adressa
zmizevšího sděliti Ant. Edelmannovi, Baden,
Wienerstrasse 6. — Karel Sebwaz z Vídně, při
stoupivší 8. ledna 1906 v Kaposváru v Ubrách,
zpronevěřil skupině v Kaposváru peníze 8
prchl. Poněvadž se prý zdržuje tentýž nyní
v Rokonsko, vyzývají se oni kollegové, jimž
jest jeho adressa známa, aby ji ozoámili odbo
rovémo sdražení oděvníků v Badapešti, Dohány
atza 84." — Takto tedy radí sbledávají ztra
cená syny. Zlodějství až se příliš rozwmáhi,tak
že rudí až se nemohon vyhnooti veřejnému
pranýřování; chtějí tak snad zastrašiti jiné
dlouhoprsťáky. — Radý list „Holzarbeiter“
v č. 35 aveřejnil výzcn: „Tomáš Wóhbrer,tru
hlář, narozený v Redl-Zipfu, se vyzývá, aby
dostál svým povinnostem vůči skapině v Riedu.
Soadrazi, kteří jeho pobyt znají, nechť jmenc=
vanou skopina o tom zpraví.“ Pěkné ukázky
radé poctivosti! A „Osvěta lidu“ a „Casem“
k tomu hotovému slodějskému moru mlčí, ač každý
týden se objeví celá řada rudých alodějů, kleří
valnou většinou byli postavení od soudruhů na
vynikající místa. Pobodlnější jest přežvykovatí
několik let Drozda. V každé straně může se
státi někdy zpronevěra, o níž není potřebí
hned všude psáti. Leč taková strana, v níš
zloději přímo <e rojí, zasluhuje rozhodně větší
pozornosti. Strana rudá, v níž v krátké době
řádilo tisíce zlodějů, chce býti stranou reformní!
Ona prý osvobodí Jidstvo od „měšťáckých zlc
dějů“! Jak veliké zástupy „měšťáků“ byly již
okradenyradýmik.nsomnímispolkya rodými
jednotlivci |

Veliká kytka rudých karafiátů, V Ně
mecku za jediný rok 1907 akradlo nebo spro
tevěřilol vynikajících soc. demokratů celkem
76.000 marek, začež všem dohromady přisou
zeno asi 16let žaláře. Celkem tedy dosti málo.
Ovšem nynější rok vykazoje v Německa již
zase značný počet radých zlodějů.

A zase obratný finančník, ale oeobratný
rychloběžec. Rudý pokladník Novák v Litomě
řicích zpronevěřil z dělnických peněz K 22881.
Jelikož neměl rychlé nohy, polapen a posazen
do žaláře na 2 měsíce.— Soc. dem. pokladník
J. Eaz v Jirkově byl čipernější. Ten zpronevě
řil ze soudruž -kých peněz1000K a zmizel tak
rychle, jako vybafnatý tabákový dým při větra.

A zase zbankrotělý pokus o rudý ráj
budoucnosti. Výstražný a poučný pohled do
budoucnosti socialistického státa, v němž prý
všecko bude společné a všionní sobě rovni,
jak seocialističtí agitátoři na schůzích a v no
vioách malují, poskytuje dělnická sklárna
v Albi, hlavním městě francoosského departe=
mento taroského, kde propukla r. 1895 velká
stávka děloická. Byla to hotová revoluce.
Tebdy vznikla myšlenka založit velké dělnické
sklárny. Dobročinná dáma Demboorgová daro=
vala k tomato účelu 100.000 franků, jež ode
vzdány byly vůdci sociálních demokratů Jauró
sovi. Jauros jal se horlivě agitovati pro salo
žení dělnických skláren, organisace socialistické
skládsly příspěvky a dary, až závcdní kapitál
vzrostl na 500.000 franků. Začalo se pracovat
a pro sklárny dělnické dělala se všade bar
namská reklama. Zatím -minolo deset let, ale
naděje v socialistické hospodářství nadobro
sklemaly. Noviny, které socialistický podnik
sprvu tolik velebily, rospačité mlčí, Nejde to.



17. kvštoa tohoto roku konala se valná hro
mada dělnických skláren v Albi, na níž se
mělo jednati o radikálním rozbodontí v přílíně
dělnických skláren. V čem však sáleží radi
kální rozhodnutí, o tom opatrně mlčí i Jaurů
sův list „Homanité“. Ale šídlo v pytli se ne
utají. Vyšla s nespokojeného dělnictea dělnických
skláreninformačníbrožura,ješ poměryv dělnických
sklárnách Učí velice noutěšenými barvami. Naděje
jsou zklamány, jak vidno ze správy tří dele
gátů, zvolených valnou hromadou r. 1937 oa
vyšetření hmotných i mravních poměrů v děl
nické sklároě v Albi. Ve zprávě 8e praví, že
docbází tam ko „svévoloným stávkám“, zlo
myslné škody jsou tam stálým zjevem, smý
Blení dělnictva je odetrašnjící, dělníci nemají
proletářského svědomí, správa skláron nemá
vážnosti a způsobilosti, vydání úžasně roste
do závratné výše! Případ z Albi je velmi kara
kteristickým obrázkem pro socialistická ma
lování strak na vrbách 8 jejich státem budou
cnosti,

Prý vykonali rudí již pro kulturumnoho. Tak ge aspoň chlubilo „Právo lida.“
Bylo to viděti na př. na rudém redaktora Je
linkovi, který uveřejňoval oplzlé obrázky na
potopa koěží a jeptišek, aby čtenáři myslili,
že dělají katolíci to, co páchal podařený red
aktor sám. Jelínek prchli již svojí ženě se svojí
milenkou za oceán. O jeho kouscích rodá
strana mlčí. Zato dále z nedostatku látky u
veřejňuje vymyšlené nemravné scény proti
kněžím. V brněnské „Matici Svobody“ jsva
vymalovány ošklivé, zesarovající karrikatary
dochovenstva. Na př. jest tam vykreslen opat,
jak tančí v roachu bohoslužebném (11) s ne
věstkou velice dekoletovanou, jak mnich ne
slušně se dotýká jeptišky, jak kněz v rochetě
a štóle (!1) válí se v opilosti mezi lahvemi
šampaňského 8 nevěstkami atd. Tážeme se,
zda nejpilo'jší a nejjízlivější elídilové objevili
někde, že by takové věci prováděl některý
kněz docela v roachu bohoslažebném. Takové
surové obrázky dovedou vychovávati nové J 
linky, ba lidi daleko horší. Zjemní se tako
vými oplzlostmi srdce radých čtenářů? Vědyť
při probifžení takoví lidé místo projeva od
„pora propukávají v surový chechtot. A od
kud bere s0c. demokracie vlastně podnět k ta
kovým sprostotám? Z výstředností vlastních
Boadrohů. Přebarví radé prostopášnosti na
černo a hned má látku k jizlivostem. Na př.
nejnovějí orgán vídeňských českých katolíků
„Pravda“ dne 11. t. m. napsala: „Chtějí z nás
udělati kořaly“, tak psaly (radé) „Děl. Listy“
jedoou v úvodaíku, na nějž jsme jim odpově
děli, že kdo je něčím, npepotřebnje se báti, že
se tím teprve stane. Ano, před několika dny
šel redaktor K. 6 panem D. po cestě k Oberlaa.
Naproti nám potácel se hulákavý houf sou
drohů e karafiáty a červenými mašlemi, jimž
nemohla stačiti 8 m Široká cesta. Užz daleka,
zpozorovavše kněžský šat, začali výti a při
setkání jen tak jsme ušli zdvižené holi. To je
to vzdělání „Děl. Listů“. Chtějí z vás udělati
kořaly? Vždyť už jste! Nejsmutnéjší všax pro
českého člověka je to, že podobný kořala vždy
jest — Čech. Kolikráte byli jsme insoltováni
od kořalů, vždy tito mluvili česky. Tak boloo
nám bývá a tak stydno, že se hanbíme pak
česky mluviti, aby kolemjdoucí nepoznali, že
máme za bratry takovou — kořalovou lůza.“

Prý jsou také vlastenci. Snadproto, že
rozbíjejí českým dělníkům jinak smýšlejícím
lebky a váží si autority německých židů. Ve
Vídni jest českých sociálních demokratů skor>
tolik, jako německých. A kdyby odrodilci mezi
nimi přihlásili se k své skotečné národnosti,
ukázalo by se českých víc než německých. A
přece soc. demokracie vídeňská ve všech 32
okresích kandidoje do zemského sněmu samé
německé kandidáty. A radí Čechové po vjech
kopancíob budou tyto židy a Němce poslušně
voliti zas —jako jiody. Snad by ta mohl něco
napraviti Masaryk a Drtins? Jestliže tito pá
nové tak horlivě ce zastávali v parlamentě
židovských buršáků, měli by přece tím spíše
8e postaviti na obranu práv radých Čechů a
pořádně generálnímu štábu do svědomí pro
mlaviti. Ovšem pak by tyto pokrokáře přestal
židovský a rodý tisk cbváliti; a toho se pá
nové velice bojí. — Na Žižkově se konala 12,
t. m. manifestační schůze pro školská práva
českých menšin. Když měl mluviti nár. 80c.
redaktor Stříbraý, spustili radí řev, že mlu
viti nesmí. Marny byly oklidňovací pokusy.
Rudí vystupovali na židle, chovali se hrozivě,
až k radosti pražského židovatva schůze byla
zmařena. Nešli tam radí spíš české menšiny
potrestati než posíliti? Proti zpapné germani
saci vrchního štábu soc. demokracie vídeňské
tolik sondrozi nikdy nořádili. — Jak ei umějí

" socialisté dapnomti proti kterékoliv straně
české) Jak uměli rozbíjeti okna s výklady
českých pekařů,jak dovedou ukazovati mimo
radým dělníkům českýmdvéře s továren | Aleteď

propaknatí aféry Kostříekovy se „Právo
ida: bojí, aby — sadání franoonzské firmě ne
Spůsobilo výlaka dělejotva českého v závodě

německo-židovském. „Právo lido“, tento veliký
pranýř, náhle se bojí| Což němečtí dělníci radí
vtom případě nezachovají solidaritu s českým
dělnictvem? Což brnbému „Právu lida“ vtom
případě náble dojde dech? — Při posledních
volbách do nemoc, pokladny v Tarč. Sv. Mar
tině i slováčtí soc. demokraté volili proti ná
rodním kandidátům. — „Dělnické Listy“ uve
řejnily prohlášení zemského výkonného výboru
soc. demokratické strany v Dolních Rakousích,
ve kterém vyzývají členy strany, aby vystou
pili z výboru ústředního a odborů spolkuk vy
držování českých soukromých škol ve Vídni
„Komenského“, protože prý správy epolka
zmoenily se živly státoprávní a párodoč-děl
nické. Jak známo, byli do výboru epolku „Ko
menského“ při poslední vajné hromadě přes
protest soc. demokratů zvoleni velkoa většinou
za předsedu agrární poslanec prof. dr. Velich
a do výboru poslanci Kalina a Lisý. — Když
v Brně atrana katol. národní obražovula se
proti tomu, aby brněnská matice měla za před
sedu muže, který je „protiklerikáloím“ randa
listou, byla socialistickými listy statečně zrád
cována.

Surové násilnosti Socialisté se nsneali,
že na l. května tohoto roku na dole Meyrovce
n Vinařic se pracovati nesmí. Leč někteří bor
níci přece do práce šli. Když pak tito dělníci
vyjížděli z dolu, začal zástup fanatických soci
alistů před dolem řváti: „Utločte ty Mrvy,
zabijte ty májové kozyl“ a pod. Při svém je
čení radí bili do dělníků pracovavších holemi,
plivali na ně, fackovali je, kopali. Socialistům
přitom statečně pomáhaly soudružky. Před
soudem pak obžalovaní největší zběsilci sta
tečně zapírali. Leč předsedasenátu r.z. soudu
Kčhler se přesvědčil z výpovědí svědků, že
skutečně bylo jednáno od rudých jako od di
vochů, a přes to, že socialistický poslanec, se
mita dr. Winter statečně bájil násilofky, pro
hlásil: „Tohle še je svoboda? ©To jsou strašné
poměry, které se musejí směnit, neboť tak to dále
jíti nemůše.“ A tak odsouzení Janda Ant., Fol
týn Václav, Jakl F. a Horáková Johanna na I
měslc těžkého žaláře s posty; Jenda Jos. na5
týdnů 8 2 posty, Pergl Josef na 3 týdny s 1
postem a Novotná Božena na 6 neděl s3 posty.
Pěkuě prováděli surovci heslo: „Buď práci
čest|" — A tyto násilníky místo důkladnéhopo
kárání hájil jeden člen rudého štábu. — „Národ.
listy“ dne 14. t. m. sdělají, že uspořádali ka
tolíci dne 13. t. m. v Pešti processí v počtu
asi 20.000 osob. Když však průvod zahnul na
třídu Andrássyovu, ta socialisté počali na pro
cessí pokřikovati a zpívali píseň práce. Policie
zakročila. Zatčeno asi 60 výtržníků. Teprve
opětovným zakročevím tasenou Šavlí zjednán
byl úploý pořádek. Někde bylo na účastníky
processí bázeno kamením a blátem. — Ovšem
— dodáváme my — před židovskými majiteli
kořalen socialisté v Uhrách bázlivě se krčí.

nemenitou svoboda nesoa v Ubrách socialistéidu

Milovníeikvětin. Tak? Socialisté? Inu,
v Lipovci socialisté aspoň potřebovali květiny
k svému výletu. Proto je natrhali na hřbitově,
okradli je tak zesnulým a vili z nich věnce.
Poněvadž však výlet se pro déšť nezdařil, o
trbali skoro všecky květiny na břbitově k vý
leta druhému. Pokad jim nestačilo hřbitovní
kvítí, narvalí si něco v zahradách. Pěkná úcta
k zesnulým!

Kolárky,náprsenky kněžské.
Prádlo pánské a dámské bílé,

barevné 1 trikotové.

Doštníky. — Pasg.
Kaposníky. — Rukavice.

Šněrovašky. — Zdra
„Priumfala“,

Veškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krojčí

doporučují v nejlepší jakosti

Fejgl £ Byčiště,
Hradec Králové.

Biradalní aliso — proti kostelu P. Horie.

oboluh

Hejle ipovnétony. o

Nejlevnějšíu nejrirenáj

dětské vozíky
u velkovýrobee fmmy

Jos. Ježek,
v Hradei Králové.

Žádejte vonníky.

První e. k. místodržitelstvím konces.

hudební a pěvecký= ústav=
M. Nepeřeného

v Hradci Králové.

Nový školní rok začíná
s 15. září 1906. .

ZÁPIS
od 1. září t, r. denně od 8 do
12 hod. dop. a od 2do 4 hod.
odp. v místnostech ústavu, Dlou
há ulice č.200,proti měst. divadlu.

Vyučovací předměty: Zpěv,pis
no, housle a violoncello. — Všichni žáci
přidržování jsou k hadbě sborové (or
chestrální) a hlavně k hudbě komorní.

M. Nepeřený,
varhaník při kathedrále a státně

zkoušený nčitel hudby.

V pavilonu pro zařízení bytů na Jubllejní
výstavě v Praze, vedle výstavní kaple vystavuje

firma

František Jirouš v Slatinanech

gothický oltář dubový,
který jest levně ua prodej. Sochy možno vyměniti.

Čalounieké

M výrobky,vany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškeré předělávky

sa ceny mírné sabísí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradel Král., v Pětidomechč.291.

Služební výkaz
jako příloha k žádosti © kvinkvozálky

(dle Ord. lista č. 8., str. 89
dostatiJze 1kus za 8hal. —50 kusů

snmi1K

v blekupoké kniktiskárně
© Hradel Králové.ON



E (bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Yýpraehtisieh) |

Mdoporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva |
svůj osvědčený a často vyznamenaný 3

výrobní závod
všech kostelních paramentů,j

praporů a kovového náčiní.
m Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i
: ne na požádání franko zašlou. ;vině-D8450.60.-0

pro kostely před oltáře, před|—
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

py stromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,
8, 10—15 ul. 3, 4-5 zl.

6

u
MADONNY

a bohatý výběr obrazů, zrcadel, rámců,
křížů, sochaa nejrůznějšíchuměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

—: první východočeský umělovkýzávod

Jos, Kieslicha
w Hradoi Králové, Jiříkova třída.

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastní dílně na výrobu rámců a pozlacova

Obchod papírnický.
Veškeré druhy papíru, školní potřeby atd. atd.

O.
Č devis, valut atd. Výměnakuponů. : J

9 Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.(

dě Láložní úvěrní ústav )
) š v HradciKrálové. z.ň —— s (

9 Vklady na poklad.poukázky4 odednevloženído dnevybrání. | iStavvkladů konoemsrpna K 10,344.047-42 J

Kolsonč.0, Filiálka v Semilech. Tolegram:»Ústave .47b DEU-E MDVN

PL pp.niti
odporučují

. ovoji výrobu
a mos„ intarsii «

vkusně a umělecky provedených.
Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové
fezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa,

Mešní vína.
Mojdůstojnější Biskupské konsistorium

v Hradel Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše 8v.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od 25
litrů výše:
Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a siloé I. druh 88 bal.,

II. drah 80 hal. za 1 litr.

ALOIS ČIŽEK,
majitel! vinných sklepů v Humpolci,

c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá:ter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro

ramořonyj

četné důst. farní úřady v Čechách.

G fonografy
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v olektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

Založeno roku 1868.

ODO000000000000000

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
i (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za 49 až5%
úrok a to dle výpovědi.

gap“ Složní lístky ne požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti
ODOOOOO00000000000

Xlelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
= SLEZ. FŘEDMĚSTÍ.

434

Doporučuje 5e slušně P. T. dacho
venstvu k provedení uměleckých prací,

| |

Výkresy a rozpočty na požádání.

JAN STOUPÁV PRAZE,

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

vědnic, Boších hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifikaů,

Jindřišská ul. 1.,
doporučuje:

rámů atd. atd.

RÁ

železné skládací po- ——železné mycí stolky
stele od . . K „KT od

30 jezmé nočnístolky
železnéskříňovépo- od... K10—

steles 3díl.matrací železnéstojany s
od... .K27— datyod. Kl

Úplně zařízená lážka od K 38—.

Skládacípolet sežíkaod .pay:lnnlnabradklád. soby I l k
zahradnípalentati

novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za comy zvláště výbodné.

Reservní fondy K 800.000-—



Doporučujeme

taškami a břidlicí.

Bližší sdělí

Jan Černý
v Byzhradci č. 35. P. Solnice.

0

OOODOODOOOCOODOOOGOCO

Vychovávací

a VTNĚOTACÍ ÚSÍAT
v Kocléřově u Svitav

přijímá mejlevmějí chovanky škole
odrostlé ku vyučování liternímu, něm
čině, frančině, Šití, stříhání, kreslení

střihů, vyšívání, vaření, žehlení, hře na

piano, housle a citeru atd.
m m

Prospekt ma požádání so zašle.

8

3

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakonsku veškerých

kostel, parameniů
prá praporů, příkrovů,koberců aovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
távodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vědy doslovné e< vyprošuje,

Co jest příčinou, že prádlo i'bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvátky

za 6 haléřů
Poponike s vůní fialkovou, osvědčený výj robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci

| Král, a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
| ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
k tak líbeznou vůní fialek, že mi Činí opravdové

E potěšení.

XCPI XCBIXPI XBP XCBIX

ŠJan Horák,
soukenník X

v RychnověnadKněžnou Ď

zasílá na požádání vždy š

X

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek 4
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele-Ý

4 důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- »w

Velejemnélátky na taláry. X
Též na splálky bez zvýšení cen!

sluze mého ryze křesťanského závodu za

X CE) XG6) KGPDXG6 X602

Ce3|X|ŽeDXSIX

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

CBDKEB

pa dan nyšpín,
, (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

PPOPCTSTU>

CET

B ee a =umtnkýste —
sh k pro MalDU

oken kostelních,
PRAHA-I,,

4 č. 145 st., Malá Karlova
Mii. ul. čís. zDnové blíže Ma

l (le lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubim) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice$ se čelemným
: | rámy, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizry | odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

MRNesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání,ij
Založeno roku 1836.

MVASAVAvavn

ACH)CANE

Mřesíná listy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

m v v.
Josef Stěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnéma ducho
venstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma afrůsných předmětů venku se nale
sajících za cenyfjmírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úpluě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku ma cestovné.
Mnoho poehvalných uznání po ruce a bronzová

státní medailie z výstavy v Pardubicích.

ORP*Závod založen r. 1808. "BG

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol

frámové, Edison, za Ceny tovární. Skladlustrů a osvětlovacích těles jakož i veške
rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

RM CORACS RCSKANPEASS,

voskové =) svíčky a obět.před
dle liturgických před- měty promísta pout

pisů vyráběné, nick, prvnější pří

polovoskové tj Pdoboné,obrázky0
(ceresinové) svíceprochrámové

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

lustry,
svíce kostelní ste

arinové
zápalkový drát,
svíce obětní "U

ve všech velikostech

sloupky voskové a

polovoskové,

Jakoš i veškeré do obora
toho spadající výrobky do

biřmováníse stuhami Šachovnímnejvětší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1006, zlatá
medalie.Londýn 1909, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom“čestného nsnání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdar" » franko.

0GDG0G9|G 35

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

gap“ Z rodinných příčin “UW

ronajmu!
p be |

m prodám: gm
lázeňskou=
==restauraci
10 minut cesty od Hradce Králové.

Tažte se v administraci £ 1.



; o Předplatné na čtorí roku a k 50 k
Číslo 89. » na jd! rohu 5 k —h

Slavný patron České země,
Jest zvláštní, jak vlastenecký cit nena

dále a náhle chladne u průměrného našeho
„vlastence“, napojeného limonádou mladočes
kých frasí, slyší-li něco o vynikajícím českém
katolfkovi. Než by po mladočesku zpracovaný
Čech uznal, že také katolík se velice zasloužil
o náš národ, raději hledá, pátrá, šťárá pracně,
čím by mohl čest vynikajícího katolíka-krajana
snížit, potopit. Také národní práce! Lidé, kte
M nyní protekcí se vetřeli na vynikající místa
v národě, aby hrabali pinou brstí pro sebe,
aby tropili nedůstojné komedie k ostudé naší
země, mají pokoj. Docela se i volá, aby 8e ně
které výstřelky zbytečně nerozmazovaly před
zraky ciziny, která e jízlivostí naše nehody
sledaje. Ale titéž opatrní lidé kopou bezuzdně
do samého hrobu zasloužilých, znamenitých
katolíků, kteří již dávno zosnali a kteří nadto
vynikajícím způsobem celý národ před cizinou
representovali.

A teď věřte ve vlastenectví takových ne
citů, kteří bez vážných dokumentů historic
kých s povykováním házeli bláto oa roucho
českého vévody, jejž sám národ jako jedněmi
ústy nazval ovatým a patronem naší země!
Představte si tu surovost, která má oči, aby
neviděla, uši, ahy neslyšela, která tvrdošíjně
ro velikou radost Wolflánů prohlašuje, že 8v.
áclav byl slabochem, ubohým pobožnůstká

řem, hodícím se nejvýš do kláštera, nikdy však
na knížecí stolec! To není jen potupa voli
kého světce, to znamená velikoa pohanu celého
národa, to jest nehorázným výsměchem, vme
teným ve tvář našim statečným předkům, kteří
tak veliké pocty jasnému knížeti schystali.

Jak těžce dají se pohnouti nynější české
kraby, aby stodovaly dějiny našeho království
s knih spolehlivých! Co už vody aplynalo od
toho okamžiku, kdy dr. Kalousek poprve rázně
se sv. Václava zastal! A nová léta uplynula
od sepsání širší obrany Kalouskovy našeho
světce.

Mluvíte náhodou i s intelligentem, který
právě není nepřítelem církve. Dojde-li řeč na
ov. Václava, řekne: „Ina pravda, světec to byl,
ale Němcům se neměl zavazovati k poplatku;
v tom byla slabost.“ Tak po všem důkladném

FEUILLETON.
Cestou.

(M) »Konečně, Bohu dík, sedíme.« Podepřela
se spokojeně o měkký lenoch sedadla. Prázdni
nové letní slunce zlatilo její tvář i vlas,

Sedl si těsně u ní. »Jsi ráda, Máňo?«
sJeště ne; prosím tě, Karle, nechej mne!

Dříve musí můj muž podati žalobu o rozvod. A
on tak přece učiní. Není-li pravda, Karle? Musí
tek učiniti, když jej tajně opouštím.«

Usmál se bezstarostně: »Ano — bezpochyby,
samozřejmě, vždyť snad není taková punčocha.

On, vzor filisterského pedanta! Jen nebuď tak
strašlivé bojácná, moje milá| Sem nikdo do kupé
nepřijde, dal jsem konduktérovi notné zpropitnéla

Rozkošná blondýnka pozvedla půvabné hlavu
a podívala se na usmívajícího se štíhlého důstoj
níka. Mimovolně naklonila se k němu:

»Jen kdyby ta strašná věc byla už odbyta.
Věř, Kurle, tak se bojím. Ale potom — potom
budeme na vždycky šťastní.«

Byl by ji políbil na růménné ústa; otevřely
se všsk dvéře kupé a dvě malá, usměvavá stvoře
níčka vbrnula se do vnitř, :

sTaké jste si mohla pospíšitis, hartusil prů
vodčí na mladou paničku, která hošíka s děvuškou
přivedle. Ta všsk nedbela průvodčího, pozvedla
oči k sedící již dámě a s prosebným pobledem
žadonila: »Neračte mne míti za neskromnou,
milostivá paní, ale buďte tak hodná, ujměte se
mých capartů. Jedou k babičce do Kolína a jsou

-sami. Račte, prosím, dáti na ně pozor. Julloce
jeteprve pět let a Slávkovi sedm! Děti, buďte

odné ai— — — — —„.

Nemoble dopovědět, konduktér zabouchl

V Hradei Králové, dne 25. září 1908,

poučení Kalouskověl Odpovíte mu: „Pane,
vždyt za óry Julia a Eduarda Grégra odváděl
náš národ nikoli stokrát, ale tisíckrát více do
Vídně; a přece nikdo tyto dva radikální poli
tiky nevinil proto ze slabosti, protože proti
železné nutnosti netoliko vůdcové, ale i celí
Lárodové často jsou slabí. Přečetl jste si, proč
Václav musil odváděti aspoň uepatrný po
platek ?“

„Ino, já si myslím, že měl právě napřed
bojovati; vždyt viděl na osudu Polabanů, jak
Němci krutě ku všema slovanskému se cho
vají, věděl, že nic dobrého našema národa ne
udělají.“

„A to dosud, pane, nevíte, že kníže Václav
bojoval skntečně a že, jsa zrazen od podříze
ného vévody, nemobl rozbodně strašné přesile
odolati? Velmož, který byl pro své nevlasto
necké, sobecké snaby od statečného Václava
zkrocep, vymetil se svému knížeti. Václav mu
sil prchati od hranic, maje v týle nepřítele dc
mácího. Na — a vévoda Zlícký má nyní pokoj,
proti němu ge u nás uemlaví. Zato jeho hříchy
odnáší — Václav.“

„Ah tak, něco kdesi jsem o tom slyšel“
„A snad jste mohl slyšeti i více, na př.

že Václava zvali sami Němci z úcty k jeho
statečnosti králem, še dle hodnověrných pra
menů z bitev vycházel jako vítěz. Když Bole
slav ozbrojený a dobře k útoku připravený po
Václavovi tnal, tu přepadený kníže jej bez dlou
bých řečí chytil a mocně jej povalil na zem.
Nemyslíte si, že by v tak hrozném okamžiku
nábožnůstkář a k tomu neozbrojený raději
ibned otíkal? Václav tu dokázal dacha pří
tomnost, statečnost a větší sílu, než jakou měl
jeho bratr. A myslíte si, že by byli současníci
Václavovi, kteří tehdy až příliš rytířského du
oba ctili, prohlásili za válečného patrona svojí
země nějakého zbabělce? Ostatně tolik víte, že
po Václavovi Boleslav přes všecku svoji kr
ráž byl přinucen Němcům platiti také. Nikde
se nepraví, že Václav pronášel dlouhé vlaste
necké řeči; ale po díle se pozná mistr. Před
Václavera mocní velmožové čeští popouštěli
uzdu své zvůli, posloncbali knížete jen tenkrát,
když se jim zlíbilo; k radosti Němců vedli i
krvavé boje proti ústřední vládě české. Václav

však přes nepříznivou dobu svojí energií zachoval celistvost země české a apevnil autoritu

(O
dveřmi kupé, parní píšťala zehvizdla, vlak se
bnul. Klučík pilně tcčil z okna svou sametovou
čapkou. *

»Pě'.nénadělení, takových pár harantů«, za
skřípěl zuby nadporučík, »ti nám tu scházeli.c |
Máňa zlobila se na roztomilá robátka. Nemohla
přilnout ku svým dětem doma, i ty jí byly cizí.
Vždyť měly svou guvernantku, svůj pokoj, světlý,

jen když se jí neblížily, Byla ráda, neslyšíc dět.
skou mluvu, křik a bluk.

Odsedla od té malé postavičky v světlém
oblečku, svelikýma modrýma očima pod nadýcha
ným kloboučkem. Spolucestující kavalír hryzaje si
rty, řekl: »Příští stanici přesedneme do jiného

Hošík obrátil se od okna a moudře pravil:
»Teti, my tě musíme teď poslouchat, viď, Pojedeš
s námi k babičce. Ta ti tem má věcíle

>No, plno panenek a dva kanárky«, jásala
malé jeho sestřička, osmělivší se.

»Tak ?« chladně řekla mladá paní apřitulila
se ku svému průvodčímu. Lesklé děcké pohledy
byly jí krajně nepříjemnými,

Ani důstojník nemobl se uklidniti pro tu ne=
vítenou společnost. »Sedni si už jednou, klacku l«
vyjel si na klučinu, »to věčné přebíhání od okna
k oknu ti trpěti nebudule

Hošík se zarazil, pak hodil svévolně hlavou:
»Proč ne? Maminka řekle, abych se koukal na
cestu. Teď má přijíti Přelo *, tem odtud je teta
Katy l«

»Chci také viděti Přelouče, prosila Julinka
sesunuvši se se sedadla, opřela se oběma lokty o
kolena mladé paní a dívala se ven. Pak upřela
svá očka na krasavici: »Ty jsi tek krásná, teli,
skoro jako moje mamička l«

Imserty se počítají Ieoně.
Obnovavychásív pátekv poledne. | Ročník XIV.

chranců českého národa. Netoliko energicky
reformoval mravy českého lidu, dovedl nadto
jako kníže nad jiné povolaný buditi respekt
k českému jménu daleko za branicemi.*

Takovými hovory musíte poučovati naše
intelligenty často, přečasto. Dr. Kalousek s nej
větší pílí dlouho stadoval původní prameny 0
našem knížeti, zkoumal dlouho, které jsou
hodnověrné a které šířily vymyšlené povídačky
o mnišském životě Václavově. Sochař Myslbek
řada let přemýšlel, jak by co nejvěrněji vy
tvořil podobu našeho rytířského světce. Docela
při pracném studiu se vydával i v nebezpečí
života. A teď „vlastenci“ i ti inteligentní ne
májí ani tolik lásky k českým dějinám, aby si
nevelikon knihu Kalouskova přečetli, nechá
vajíce se zahanbiti starými písmáky.

Snad až socha Myslbekova bude slavnost
ně umístěna na Svatováclavském náměstí, dojde
přece k vážnějšímu hnutí v širších kruzích, snad
za takové slavnosti rozbřeskne se mnohým ve
tmách. A pak širokó davy zaslepenců seznají,
jakou hanebnost páchali socialisté svým spro
stáckým tiskem na světlé památce mocného
knižete-katolíka a jek nráželi svými jízlivými
výmysly vlastně národ celý. Jasná památka
velkého knížete bude zářiti stkvóle dál po
všecky věky.

Dopis z Prahy.
K další práci! Dojmy katolického sjezdu

trvají, protože taková událost má svon setr
vačnost. Nebyl to tábor rěkteré politické strany
ani národní slavnost, kteréž zítřejším doem
pobasnou. Byl to v plném slova významo kul
turoí čin, ukazající stoupání probuseného sebe
vědomí katolického lidu. Smyslu a významu
jeho nedovedou ani tak doceniti účastníci
jako nepřátelé, jejichž projevy mluví za
celé velké knihy. Nepřátelé smateni pohle
dem oa nesmírný zástup v prvém okamžiko
nevěděli kudy kam; zejména socialisté, vycvi
"čení v pouličních insultech, svou tichou 28
mlklostí přímo nás překvapili. Za to vynabra
dili si to jejich noviny, zabývajíce 80 „«leri———ě——-—]

Dástojník odstrčil žvatlající dívenku: »Ty
jsi nezpůsobný barant. Okamžitě si sedni la

*Nesedej si«, naváděl Julinku bratříček, »ten
strejc ti nemá co poroučet. Pojď sem ke mně,
podívej se, ty kravičky tam, vidíšťe A dvě dětské
hlavičky přitulily se k sobě,

Zoufale potřásal důstojník hlavou: »Uškrtil
bych tu bandu, nevychovány, drzé jsou ty dětile

Mladá paní neodvětila. Uchopil její ručku a
pobladil ji: »Moje sladká, drahá Máňol — —
Nebuď tak smutné, tak bázlivél! Teď teprve na
stane nám život plný slesti a radostil« Neodpo
věděla. Nepodívala se na něho. Jako přitabován
obracel se zrak její k světlé hlavince dětské, jejíž
ústa jí před cbvilkou řekla: »Ty jsi tak krásná,
teti, skoro jako moje mamičkale

Žena ta, matka děcek, nebyla však pranic
bezká, to přece viděla sema před chvílí. Naopak,
skoro ošklivá,

»Proč na mne nemluvíš?« zašeptal milenec.
Podívala se na něho udiveně, jakoby ho poznati
nemohla. Její myšlenky byly zcela jinde, dlely u
dětí vlastních, jež tejně opustila. Měla také tako
vou štěbetelku pětiletou, klučíka malého, tříletého;
ale čím to, jí dceruška nikdy neřekla: »Mami,
ly jsi tak krásnále ©Naopsk, v její přítomnosti
byly dějá její plaché, jako vyděšená práčata.

Průvodčí její zasmál se nuceně: +Ne, Máňo,
jak se to tváříš? Já tě nepoznávám. Hačvášse f«

Zavrtěla blavou.
>To také nesmíš, Máňo. Mám tě šíleně rád.

Buď „přece vesela, že jsi osvobozena z otroctví
toho knihomola, jenž nebral pražádných obledů
na tvé mládí. Jak jsi mohla vydržet po celých
dest let v té samotě, strašidelném starém domě,
kde vše páchlo tak divně, jakoby kadidiem a me
teřídouškou l«



kály“ a věnujíce jim záplava těch ustálených
pomlav, kterých jsme se již načetli až do 0

rpg 14np oky vedlisvounárodní8ociálové, pokrokáři, agrárníci, volní myšlonkýžia
novináři mladočeští. V utlodkání houtí kato
lického jaou vždycky svopmi, aby hned po té
bez userdéši gpěstili na plná stavidla o vol
ností přesvědčenía o svobodomyslnostičeského
národa. . Pozorujeme-li věc s dáli, není svobo
domyáloějších lidí oad moohé české novináře,
s blízka včák vypadají docela jinak. Naši evo
bodomyslní všech odstínů lhou o katolickém
životě periodicky a 8 onou amělostí, která má
co činiti se snámým příslovím o poplužním
dvora,

A., Jinak ovšem všechny nepřátelské zkřeky
aji svou psychologii, dávajíce jasně na jevo,

že katolické hnutí roste. Děkujeme tedy našim
odpůrcům za poučení, neboť jednotlivci, pra
oujíce ve svém okolí, nemohoo si bned tak
nščiviti celkového obrazu. Z nepřátelské zloby
se netradíme, neboť po všech zkušenostech
klidně přijímáme sa pravdu, že již jinak ne
bude a že našim svobodomyslným, jako po
výšencům moderní doby, „protiklerikální“ j-d

cí jest denním chlebem a nočním snem.
, icméně však, jakkoli se zdá, že většina

protikatolických nájezdů jest školou přemrště
posti a deklamačním divadlem, musíme bleděti
na věci dle pravého jich smysla. A bylo by

utno, kdybychom nebyli schopní viděti věci,
Jaké jsou a řící je, jak skatečně jsou. Můžeme
zajisté věřiti Masarykovi, jenž v úmysly oné
protikatolické zákulisní moci dobře jest za
svěcen. V začátcích širšího svého protikato
liokého rozběhu, kdy nadšení klamné přijímal
za vykonanou věc, Masaryk jasně a určitě o

jo. Francii. K témuž cíli eměřají všichnijeho nacvičení paponšci, totéž chtějí židy ko
mandovaní apcialisté a tam houževnatě tíhne
společnost převratníků„volnomyšlenkářských*
Armáda tato jest seřazena, má své generály,
pracuje rozvětveným tiskem a nabírá z pe
něšních pramenů, které, čerpány jsoucez ná
držky lidové práce, vracejí se částečně, aby
témuž lidu odplavilyvíru a učinily z něho
ophvácený dav bez ideálů, dav, jenž, vybouře
ep proti katolické církvi, besv;ádně půjdeza
svými veliteli, Neboť co does v Čechách skrývá
69. pod lživým zevnějškem pokroku, osvěty A
isickráte prohlašované humanity, v hlavním
jádra jest velikým epiknutím na vyblazení ká
tolického náboženství a církve, Na hřbitově
katolické církve wá vítězně stanouti kapitali
etické židovstvo.

; Protikatoličtí tito řečníci, spisovatelé, novináři, z nichž mnoaí jsou nepřátelskou mocí
koupeni a pldčení Bedí se hoci lidového
ducha, usilují zmařit každý vliv knčzův,
strbnont na sebe úplně veřějné mínění a 0
ládnoot zákonodárné sbory. Za tím účelem

oa jim vhodny všechny prostředky. Proklíají katolické kněze a církev, pomlouvají, pře
krocoji, sveličají skutečné nebo domnělé chyby,

bo vše rozumí se, ve jméno pokroku, 8voody a kultury. Kde se takoví inteligenti bojí
denního světla, vypouštějí fanatické a surové
zástupy, jako ge to stalo na příklad v Brně.
"Jest to boj na život a na smrt!

Hrozně se mýlí ti, kdož se domnívají, šo
"pro katolickou dynastii u nás v Rakousku ne

-==
Máňa neodpovídala

Zdála se jí pojednou nadporučíkova slova tvrdá,
Edy? vzpomněla si na vážného,pracovitého muže,
jenž byl jejím manželem. Holčičku omrzelo dívání
se z okna, obrátila se k mladé paní: Vezmi
mne, teli, na klín.« Instinktivně posadila si děv
čátko ne klín, to položilo hlavičku na její srdce:
+Mám tě, teti, ráda, takhle moc té mám ráda.«
Přitom objala buclatýma měkkýma ručkama mla
dou paní kolem krku a tiskla ji, až byla její líčka
od namáhání rudá,

»Hned jdi dolů«, podrážděně zvolal důstojník,
»Necbej ji, Karlela
Obrátil se uražené, vyňal z pouzdra cigaretu

a zspáliv ji, kouřil prudce,
»Proč nejela mami s vámi ř« ptelase mladá

paní. —
»Víš, teti, tatínkovi by se po mami stýskalo.

Přece nenechá tatínka samotného, On má, chudák,
vědycky tolik práce, bývá smutný, ale mami bo
pohladí a tatínek se hned začne smát. Ale on
s mamičkou k nám vždycky v neděli přijede. U
babičky je to tak krásné! Jenom jsem zvědava,
kdo se bude se mnou večer modliti. Já sama ne
umím. Umím jenom >Andělíčku, můj strážníčku.«
Umíš to, teti, také? Chceš, já tě to naučím, Vid,

«že máš, teti, také svého andělíčka strážného, který
tě chrání?

Paní křečovité sevřela andílka ve své lokty:
oMám,mám andělíčka strážného.« Slzíc skropila
rusé kedeře děvčátka.

« »Kolín, čtyři minuty.«
Paní vyběhla s děvčátkem v náručí z vozu,

sevřély se k opovrlivému úsměšku na důstojníka,
který ušašlý díva) se sa tou skupinou,

- Za hodinu odjela mladá paní zpět k mušovi
a k dětem.

mohly by věci dospěti k posledním stanicím.
Konstituce jest atroj, který pracuje dle vůle
toho, kdo jím točí, a tím jest řečeno všechno.

+-Zdar ajazdu nesmí nás ukolébati v boz

jeme se na chvíli oddali, musíme se ozbrojiti
zase klidnou prosíravostí a důslednou prací.
Jest známou chybou české povahy, že po vsplu
natí klesá v netečnost, kterážto vada pro ka
tolické bnutí byla by velmi nebezpečna.

Pracovalo-li ge pro uvědomění katolického
bnutí hodně, nutno pracovati ještě více, pro
tože sjezd jasně ukázal, že přičinění naše při
náší ovoce, Jest jeden starý, ale dobrý příměr,
Jeně vystihoje správně roztřídění v našem ka
tolickém táboře. Jako Ioraelité po návratu ze
zajetí babylonského bojovali jednak proti ne
příteli, jednak stavěli město a chrám, právě
tak i za bojovníky našimi nuskytá se každéma
pracovníka dosti příležitosti, aby dle svých

peopoet a možnosti rozšiřovalmyšlenku katólickoů. Jsém přesvědčen, že ani polovice síly,
jež jest v držení našem, posud jsme nerozvi
núuli, a že mnoho jest ještě katolíků, kteří

touží P probnzení a čekají svého vůdce.i, kteři nemají vlastností bojovníků,
nechť se berou ku předu tiše, působíce slovem
od člověka ke člověku, získávajíce vlivné ob
čany a amisfajíce katolický tisk i tam, kde
se posud nečte, i tam, kde proniká jiš tisk
protináboženský. Vybírejte spolehlivé důvěr
níky, rosdělujte úloby, aby organisační stroj
šel jistě. Úlobou těchto neblačných pracovníků
jest, připravovat pole bojovníkům, kteří pla
menným slovem na schůzích mají dáti látce
tvrdou a určitou forma. Bojovníci masejí býti
dobrými znateli daší. Jim jest zkoumati, při
jakých výkřicích zachvívá se lidová mys), při
jakých podezřeních ee děsí a za jakými prav
divými hesly žene se 6 nadšením. Lid, nabuda
přesvědčení o posvátnosti povinné obrany, u
vědomělým rozmachem dá se ua pochod a
rozdrtí eponstou svou všechao, co v podpla
ceném vzteku a cizáckém duchu namane se
mu pod nohy.

A když jsme eb již šířeji dalí do řeči,
připomeňme sobě ještě, že vždy uailovnější
výchova lidových řečníků jest nezbytnou a že
schůze naše musel prostupovat všudy, od
velkých měst až do zapadlé Lhoty. Má-li tedy
co dobrého katolický náš sjezd sploditi, nechť
jest to probloubenější myšlenka spojená 8 po
hotovým činem. Tím nechť vyznamenává 80 le
tošní sjezd, že s podnětu jeho hojněji rosproadí
se katolická organisace, smnoší 80 katolické
schůze a rozběhne se na všecbny strany kato
lický tisk. Pozorojme život, sbírejme vědomo
sti, abychom v této prospěchářské a hmotařské
době oživovali vyšší snaby společnosti a aby
chom svým sociáluím a hospodářským prcgra
mem vycházeli vstříc akutečným potřebám
pracajících vrstev lidových. Naše hesjo budiž:
Katolické hnatí a s ním ruko v ruce práce
bospodářská |

. Ó.
Ševče, drá se ového kopyta! Tato myšlenka

dostavila se mi, když jsem četl v „Osvětě Lida“
posnámky ke katolickému sjesdo. Požidovětělý
tento list za příkladem jiných šidovských oo
vio všechno katolické musí tapiti ze zásady.
Tentokráte místo rozumem pracoval nohama,
což ostatně přibází se mu častěji. Jak již jsem
evrchu pověděl, unobé české noviny zaměst
návalyse katolickýmsjsadam, ale— jencoje
pravda —nejvíce ze všech mloví Ist buditele vý
chodních Čech, p. Hajna, Jsouc jista, že ji
nikdo v povídání nesplete a nepomate, „Osvěta
Lidu“ rozpráví tak, jako by jí bylo hovořiti o
okarkách, i o sázení bramborů, i o tom, jací
jsoa a byli pokrokáři rozomní lidé, — kam
pak proti klerikálům| — i o tom, jak stále na
bývají větší moudrosti, a konečně jak pardab
ský perník pokrokářskou osvětou nabude evrop
ského jména. A jak by ne? Když řeč eo týká
věcí klerikálních, p. Haja se na to tak oboje,
dělá takové posonky, kývá tak dacbaplně hla
vou, že člověk, bledě na něho, může hned v
bodnouti, že se ta tvoří světová filosofie.

V tasemoicovém, mělkém hovoru, jejš pi
satel sonká po několika číslech „Osvěty Lida“,
enažil jsem se někde zachytiti, až se mi to ko
nečně podařilo ua tom místě, kde zabrousil na
počet pravděpodobnosti a na atomy. Ale hleďme,
jak výklady své o atomech pisatel spojil
s řečí dra. Nábělka na katolickém sjezdu! Dr.
Nábělek totiž dokazoval, še úžasná harmonie
světa a účelnost v přírodě nemobly povetati
nábodou. Připastíme-li náhodu jako otce této
spořádanosti světové, musíme na sákladě počto
pravděpodobnosti předpokládat i takové množ
ství pokasů, že jejich počet převyšuje všechen
Pomysl a představa; čili jinými slovy, přísnívý
případ toboto uspořádání světa náhodnými
"pokusy jest nemožný.

Myslitel z „Osvěty Lida“ ma ta odpové
děl takto: „Argomentace prof. Nábělka, který
k ní použil počta pravděpodobnosti, uváděje

Dže pravšpodobnosti = 0, to'jst dvtožno

sti, jest očividně lšivá, neboť vědoměsamičel,
že dle theorie atomové jeví se přítašlivost sou
rodých atomů, a proto uváděti sde počet
pravděpodobnosti, který jen event možnost

číslicízsnázoriidje,Jantúplně sj Tentomluvnjoký, lofigký = losos + il Be
mohl nikdo jioý něpeati, než oafonkaný PŘ,
a hošíček tento žvatlá. Také. musí každý hi
dati bned na pokrokáře, neboť nikdo » takovoj
domyšlivou nevědomostí neponští se do Folákí
světových otázek, jako náš český pokro
jeboš trvalou sLahou jest, úváděti svět v
nad vlastní duševní velikegtí. Nabodněme tá
hošíčka na čpendlík jako motýla a 1

pltvejmoho. 25h ikředně není argumentace prof M a
očividnělživá, neboťnic vědou zb
Očividně hošíček z „Osvěty Lida“ nepochopil
věc, o čem píše, a očividně hází jen očenými
slovy, kterým nerozamí. Účelné uspořádání
světa jest reální, o čemž nelze naprosto po
chybovati. Vždyť již kašdé rostlina jest světem
přírodních divů, za jistým účelem aspořáda

ne A šermuje-li pisatel v „OsvětěLida“orií afomovona přitašlivostí somrodých
atomů, pak mu ktúšttuo Hei, še atom jest jen
logickým výpomocným pojmem, tedy neskuteč
ností, nereálností. A neskutečnost tato nemůže
arci býti ani aákladem přítašlivosti sourodých
atomů.

Sám pisatel „Osvéty ].“ dí, že počet pravdě
podobnosti vlastně rovná se nemožností,alo hned
po té přejede ei přes rozum a mluví o počta
pravděpodobnosti, který snázorňoje oventeelní
mošnost číslicí. Očividno, jaké páchá nesmysly,
které jsou tím směšnější, čím víoe sdůrazňaje
svoji důmyslnost a čím více hledí s patra na
prof. Nábělka. Věnd+ v přírodě zjevnou účel
nost podvraceti knižní tbeorií a ještě při tom
bleděti e vysoka, tuto podbranou všem myslí
cím lidem věra může poskytnouši jen člověk,
jenž skutečně nechápe, o čem jest řeč.

Kdyby omen pisatel „Osvěty Lida“ věci
rozuměl, nebyl by mlovil o atomsech a jejich
přítažlivosti, neboť ta běší vlastně o prvky, o
Dichž ovšem hovor ruspřádati se jiš může.
Celý řád v přírodě spočívá na poměrech prv
kův, a tyto poměry jsou zeela nahodilé, pro
tože prvky jsou si navzájem lhostejné, totiš
nežádají samy se sebe, že by měly toto místo
zaujímati, v této vadálemosti od sebe býti. A
tady jost ta veliká otázka, kdo ty prvky tak
seřadil, že povstal pořádek, osměřajícík účele.
A v tom právě ohledou mlovil prof. Nábělek o
počta pravděpodobnosti, dle něhož jest nemože
postí, aby vše samo sebou v tento řád a účel
se uspořádalo. Pisatel „Osvěty Lido“, jak pa
trno z jeho řádků, brání se činnosti Stvořitele
a uspořádání připisuje náhodě. Co jest však
náboda? Nato nám neodpovínikdo; proto oby
čejně se mlaví o nábodě „slepé“ Ale podivná
věo! Tato slepá náhoda podle nerěrcův a podle
pisatele „Oavěty Lida“ dělala pořád a pořád
promyšlené pokusy —až svět a všechno v něm
účelně uspořádala. Jest to divným úkazem
správného myšlení všech těchto popěračů Boha
Stvořitele, kdyš si neuvědomají, še i přijejich
výkladu zůstává věc tatáš a šo názvem
náhody, u ještě k toma slepé, musejí připo

štěti účelnéjednání a světový pořádek. Jižartman řekl, kde jest dek a úče) tam
že mosí býti bytost, která ten účel chtěla.
Jenše my mlavísme rozumně o Bohu a takoví

pokrokáři účelnépořádání M Ačemohonenostnerozumoě připisují slaný náhodě,kterou bu
jak boď uznávají sa p také. Z BOKOMTEM
těchto poznámek tedy 8 dostatex vysvítá, že
prof. Nábělek na katoliekém sjezdu mlavil 0
čividně správně a pokrokář v „Osvětě Lida“
ocividně nesprávně. Celou serii článkův o ka
tolickém ejezda vykrmila „Osvěta Lida“ ob
vyklými pomlavami, zkroatila násilně smysl
řečí, potříspivší je známkami, které jí diktaje
zadřepělý systém tapého nepřátelství proti ka
tolicisma, Židovské toto záští„Osvěty Lida“
Jiš dávno přestalo rosčilovat, protože dostou
pilo vrcholu perverse, vzbuzujíc mravní bnus
a všedností svojí pobleujlo samo seba. Není to
pic jiného, než přemílání starých slov a nata
hování ošontělých myšlenek, které jsou podtaa=
lovány diskreditovanoa pokrokovostí a vylůů
nou homaniton; jest to obohá atrannost, fiš
ubespečiti můšeme jen svým opovršením.

Obrana.
Kde jsouněmečtí volní mysiltolé?

V Kašperských Horách a-na jiných milstech
pocltilí Čechové kratě snrovou německou pěst,
která nechce nikdy připustiti rovnocennost
obou nářodů. Israelský „Prager Tagblatt“, isra
oliká „Nene freie Presse“ a jiné šidovsko=ně
mecko-nadionáloí Jsty, místo 60 by oásilníky
zakřikly, psaly prolhané správy o krutosti
české. Kda jen rou ayní ti vlidní šidé ač
mečti, kteří se sešli na prafský voloamysli
télský konigrese,úby sepostavili:protiez
olinému řádění židovského tisku? Kde v kte



h ční německém, přístopném „huma“
it volat myslitelům,jestpotepánadr

flškovin? Ieraelité tvořili na onomtak chvásta
vě připraveném sjezdu pražském dle vlastního
doznání valnou většěiooa trousili fráze o bra
trství národů, o právech národů menších. A
téď právě židovský tik mrská Čechy 8 ne
příčetným fanatismem. Pane dre. Bartošku, ať
teď němečtí vaši kojlegové v době praktické
skoašky se osvědčí! Slova pomobla málo. Do
kážete to, aby ti lidá důrazně vystoupili proti
slobě svých pokrevenců? Jen honem, ať víme,
Jaké vlastně přátelePraha hostila|

Politický přehled.
Sněm království Českého jest jaksi v u

atavičném napjetí, která udržováno jest poslanci
německými a zvýšeno pogledn? událostmi mezi
Slovinci. Němci na sněmu požadují admini
strativní rozdělení Čech, aby nebyli odstrko
váni, žádají stejný klíč do volebních komisí,
žádají rovnoprávnost e Čechy a velkostatkáři,
ovšem když z ní mají prospěch, jinak upíra
jice rovnoprávnost jazyka našemu ua celé
čáře. Soěmovnou zní samé dotazy a návrby. a
čeští poslanci dosud při všem dráždění uklá
dají si hodnou míru trpělivosti. Přijel do Prahy
i eám ministr Prášek, aby na základě dohody
čes. agrárníků s němec. stloukl jakési spolužití
v práci mezi Čechya Němci vůbec. Ale nedaří
se mu úloha, kterou mu přidělil bar. Beck;
sgrárníci němečtí k dohodě nemají chuti, pev
něji objali se toliko na české straně mladočeši
s agrárníky. K vlastní práci sněmovní zvoleny
komise jednotlivých odborů. — Předložený
zemský rozpočet na rok 1908 ukazuje zase na
matný stav zemskýchfinenel. Úbroná potřeba
činí 91,768 263 (loni 83,280.937 K) Loni byl
schodek 20,883.329 K, takže letošní jest o
8,116.866 K vyšší lonského. Celková potřeba
vsrostla asi o 109/,, schodek naproti tomu téměř
o 16"/,. Největší potřebn vyžaduje školství:
46,612770 K. — Zástupci klubu české strany
agrární, mladočeské, národní, neodvislých na
schůzi dohodli se o společný postup všech
českých stran na sněmu království Českého. —
Také na sněmu moravském jest neustálé vapjetí,
které udržuje především známý lidovec dr.
Stránský a odtud pak Němci.

Krvavé události v Lublani bouří Němce
zapomínající co sami spůsobili r Ptuji, Celji a
Mariboru. Vláda nařídila zem. presidenta v Kra
jině, aby na ochrana Němců v Loblani učinil
všemožná opatření. Nápadno jest, že vláda,
která o Němce v Lublani tak pečuje, nevzpo
moěla si též na ochranu Slovinců v Mariboru,
Cejli a Ptaji, ač se tu Němci dopostilí barbar
ských výtržností. — V obecní radě vídeňská
obecní radní Gussenbaner výtržností v Lu
blani použil k dotazu, bodlá-li starosta Vídně
poožíti vlivu svého u místodržitelství, aby od
voláno bylo povolení českých divadelních před
stavení ve Vídni. Dr. Loeger odpověděl, že o
té věci s místodržitelem mluvit nebude. Nemám
ostatně strachu, pravil, o německý národ;
mloví-li snad několik herců česky. Nepatřím
k Němcům, kteří úzkostlivě křičí, vidí-li na
ulici českého učně, že by jim jejich němectví
mohlo býti ukradeno. Myalím, še by ee věc
dala nejlépe vyříditi, aby nikdo do českých

ředstavení nechodil. — Ale vždyť tam také
čmce nikdo neláká, a proto už jednou mají

dát ve Vídni Čechům pokoj.
Tentokrát upoutá k sobě zvláštnípozor

nost sněm uherský, jenž se tento týden Sešel,
a v němě má býti letos projednána volební opra
va. Soc. demokraté hlačnými demonstracemi
chtějí vládu přiměti k zavedení všeobecného
práva volebního. Ale ve stranách maďarských
Jest zmatek. Připravuje se obrat jiš v nejbližší
době, a to chystanými událostmi, jež budou

pro širokou veřejnost snačným překvapením.dká výprava pro samostatnou banku za
krývá pouze rozpaky, ve které se dostali ra
dikálové v koalici. Volební reforma hr. An
drássyho je taková, že nebude prý přijata ani
stranami koslišními. VoJební právo, jaké se na
vrhuje, není ani všeobecné, ani rovné, ani přímé,
ani tajné. Odporuje proto emlonvě koaličních
stran s koranon a strana neodvislostí byla by
touto volební reformou postižena nejvíce. —
Strana sociálně-demokratická zabývá se úmy
alem, zasaditi se o provedení všeobecného a
rovného práva hlasovacího cestou deputace vy
slané k císaři. K deputaci té připojily se také
strany národností a ostatní frakce stojící
proti koalici maďarských stran. Poněvadž však
taková deputace v politických záležitostech
může býti připuštěna k císaři pouze s vědomím
a souhlasem uherských ministrů, chtějí prý so
ciální demokraté vymoci tato audienci pomocí
rakouské vlády. Rakouští sociální demokraté
podporují horlivě tyto snahy svých uherských
eoudrahů a slibojí bar. Beckovi jisté koncese.
— V tomto uherském sněmu podala neodvislá
Jevice návrh, ktorý znamená demonstrací proti

císařskému jubileu. Drsosti mají Maďaři stále
dosti. — Na srbském cfrkovnoímsněmu dosábli
Maďaři přece, co chtěli. V druhé ''volbě za
patriarchu erbského zvolen biskup Sevič, který
se však poděkoval, v třetí pak volbě zvolen ko
nečně vládní kandidát Bogdanovič. — Do Pešti
zavítali bulharští knížecí manželé, aby blaho

Bolotémujobilemvladařakým bo

Pranůšok Píša,
knihkupectví a antikvariát

v Hradoi Králové,
Velké nám. 185.

Velký výběr hudebnin a psacích potřeb.
Prodej obrazů. Seznamy zdarma.

Nové 1 antikvární

úkolní Ent

Z činnosti katol. spolků.
V Hradel Králové horlivě si počíná

křest. mládež. V neděli dne 20. t. m. pilnou
prací místní odbočky Všeodbor. sdružení a křest.
Boc. mládeže schystán krásný večírek, který hned
nevymisí z paměti. Jakkoli nebylo mnoho rekla
my, tak že mnohý z našich přátel se o chystané
zábavě nedověděl, byla dvorana Adalbertina plná.
Jinoši zapěli křesí. sociální písně; horlivý a na
daný člen „Besídky“ Zajíc promlavil vzletaě o
snaze a cíli křest. mládeže a vybídl k hojnému
přistapování. Dva divadelní kusy a solové vý
stupy zdařily se nad všecko očekávání, Tak
pěkné výkony málokdo čekal. Přestávky vyplnil
s plným zdarem hudební kroužek jednoty katol.
tovaryšů. Častý potlesk avědčil, jak se všecko
líbí. Zdarem toho večírku jsme povzbuzení k bor
livé práci další. Dík všechtíčm, kteří se o zdárný
průběh zasloužili|

Nehůse ma Slezském Předměstí.
Měli jste viděti, jak se agráraíci ukrutně báli řeč
níka katol. zemědělců p. Fr. Šafránka! To bylo
běhání před 13. zářím od chalupy k chalupě,aby
nikdo na schůzi nechodil. Ještě v neděli ráno byli
obesíláni členové obecního výboru ke sohůzi na
odpoledne, jen aby se někdo nespletl a nepřišel
do sálu Špryňarova! Odkud jen ten strach? Je-li
agrární strana naprosto bezvadná, proč se agrární
sousedé báli slyšet pravdu anebo ji hájit? Ostatně
měli přijíti vyslechnout si vážnou řeč, která ne
útočila, ale rozvážně, epravedlivě pojednala o po
třebách [lidu rolnického. Na schůzi této pro
mluvil nejprve dp J.Sahula o některých význam
ných bodech dějin českých, z nichž ontno čerpati

naučení pro budoucnost Pak p.Šafránek přesvěd
čivými slovy pojednal o bolestech stavu rolnického,
o krocích, jež nejlópe povedou k nápravě. Nad
šený potlesk byl mu odměnou. Pak p. Jar. Astr
: Brudce Král. nadšeně mluvil pro nutné sociální
reformy ve prospěch dělnictva. K řečem těm při
činil vhodné doslovy zvolený předseda dp. Petrá
sek s Černilova. Mezi řečmi a po nich obětaví
bratři £ Třebechovic sehráli nám sračně hudební
kusy, které přijímány 8 potleskem. Srdečný dík
im vzdáváme za vzácnou ochotu. A jen ku předu!
řes všecku nepřátelskou agitaci schůze se zdařila.

A tak jen statné dále!
Z Habřiny a Smiřic. Křesťansko-soci

ální lidový spolek pro Holohlavy a okolí aspo
řádal v neděli 20 t. m. veřejnou spolkovou schůsi
v Habřině. Přednášeti se uvolil s nevšední ocho
tou vidp. P. A. Jemelka z Hradce Králové. Ohra
div se proti tomu, še by snad přišel štvát, přes
2 bodiny překrásně mluvil „O povinnostech kato
Jika doby přítomné“, vybízeje četné posluchače ku
křesťanskému životu, bez něhož není ani v atdei
klid a apokojenost ani v osadě pokojné spolažití.
Poukázav na boje, které církvi katolické od po
čátku až na naše doby bylo prodělati, pravil dp.
řečník, že nyní, kdy t. sv. intelligence většinou
propadla nevěře, má býti dobojován boj poslední
a vněm ilid dosud věřící o víru připraven.
K toinu eměřuje odlaka církve od státa. Odtud
vyplývá povinnost katolíka do sboru zákonodár
ného voliti pouze ty, kdož pro rosluku hlasovati
nebudou, odtad i nutnost katolické organisace.
Řeč vyalechouta byla pozo.ně sa naprostého ti
cha a odměněna po zásluze blučným potleskem;
teprve když dp. řečník odpovídal na dotaz, pře

rušen byl jakýmsi národním sociálem Davidem,
který se vytasil e již do omrzení opakovanou
frásí, že boj veden jest proti klerikalismu a ni
koliv proti náboženstrí. Otásan byv, 00 vlastně
náboženství je, odpověděl tak, že patrno bylo, še
mluví o věci, které nerozamí. Ostatně dělník

-tento, který veřejně vystoupil, zamlouvá se nám
daleko: více, nežli někteří místaí agrárníci. Ti
Soažili se všemožným způsobem schůzi nám zne
možniti tím, že dolebali na hostinské, by nám
nepropůjčili místnost. A skutečné dva ze strachu
před agrárníky místnost ném odřekli, takže sobůse
odbývala se v hostinci p. Bukače, který se ter
rora agrárního nelekl, což zajisté slouží mu ke
cti a bude katolíkům v Habřině pobídkou, by jej
podporovali. Nač donášeti peníze těm, kteří nás
nechtějí znát? Pak ulibovali sice agrárníci, že se
na schází dostaví, avšak nepřišli, ačkoliv zde
byla nejlepší příležitost : eřejně náhledy si vy
měniti. Myslí si asi, že po straně katolíkům epl
lati je pohodlnější. Každý poctivý člověk však
Usná, že jednání takové nuní čestné a slušného

člověka důstojné. Vždyť všichni přítomní se mobli
přesvědčiti, že katolický řečník nepřišel náš ven
kov štvát. nýbrž naopak protivy mezi stranami
pokud možno mírnit. Teprve po skončsní schůze
dostavilo se několik stoupenců strany agrární, na
jejichž dotasy dp. Jemelka ochotné odpovídal,
takže se jim objevil ve zcela jiném světle, než do
jakého ho staví různé listy katolíkům nepřátelské.
Můžeme říci, že s výsledkem schůze v Habřině

jsme úplně spokojeni, začež ovšem vřelédíky
nutno vzdáti vidp. řečníku, jehož obětavost jest
obdivahodna, učenost pak a výmluvnost slaví
pravé vítězství. Rozkvětu katolické organisace
v Habřině voláme Zdař Bůhl

Schůze důvěrníků a členů výborů
katolických orgamisací pro soudníokresy“
hořický, lomnický a novopacký svolávají 8e na dén
27. září ke drahé hodině odpolední do Nové Paký
k Nálevkům. Referovati bude vadp. dr. Frt. Šule
2 Hradce Králové o další nadf práci. P. T.
Účastníci se žádají, aby se včas do schůze dosta

vili, ježto po schůzi novopacké svolána bude schůše
Organisované mládeže staropacké, při níž opětáš
z velké ochoty vadp. dr. Šalc bude přednášeti o
sv. Václavu. Dp. Jaroslav Malý bude míti kra
tinkou promlavu k mládeži jako přípravu k av.
zpovědi a k av. přijímání, ku kterémná katolická
mládež na druhý den o svátku av. Václava při
stoupí; pak odpoledne zůčastní se slavnosti ka
tolické Jednoty v Lomnici nad Popelkou, kam o
půl 2. hod. odpol. vlakem se vypraví. Vpůl osmě
večer z Lomnice vlakem spět. — V, Čistecký.

Z Rovmě. Den 20. září zůstane všem čile
nům naší katol. jednoty vblahé paměti, Odevzdáši
jsme totiž našemu zasloužilému vldp. děkanu Esgí
bertu Starému diplom čestného členství našíj

nee) 0 niž si po 15 let jejího trvání získal valizásluhy, o čemž podává nejlepší důkaz
čet hlasů v naší osadě, odevzdaných v
zemských volbách našemu |
řeč při odevzdání diplomu měl vletp. řídící učitel
Frant. Orel v. v., ve které naznačil krátce dějiny
naší jednoty a zásluhy vldp. děkana, jemuž na
konec jménem všech členů přál, aby Bůh dopřál
mu ještě dlouho ke zdaru jednoty pracovati. Vldp.
děkan vřele děkoval, a povzbudil k další vytrva=
losti. Těšila nás velice přítomnost několika našinců
ze Chvojence a Práchovic, z nichž p. Kamenický
několik povzbuzajících slov připojil. Potom před
nášel dp. předseda o významu sv. Václava pro
národ český a dovodil, že pod praporem svato
václavským vyšinul se národ náš nanejpřednější
místo mezi národy Evropy, jak v ohledu hmotném

tak i cuševním. Na konci své řeči povzbudilpři
tomné, aby pod tímto praporem setrvali, neboť jen
tak kyne nám šťastná budoucnost. Natu zaspíván
chorál „Sv. Václave!“ Horlivý pracovník náš p.
Švarc vřeči citáty doložené vybísel přítomné, aby
vytrvali věrně při jednotě a nedali se posměchem
od nepřátel zastrašiti. Když pak M. Horáková
jménem organisace českoslovanské mládeše pří
padnými slovy vldp. děkanovi blahopřála, byla
schůze sa povznesené nálady ukončena. Díky bad
tež vzdány. táž členům Všeodb. sdružení křest.

dělnictva a mládeže, kteří nás svými zpěvy Uvýař„
Babe ile pobavili. Další činnosti voláme

Z Nové Vel mad Pepelkem. Dne 9.
září konala se v sále p. Jos. Noska přednáška
p. J. Havránky, ředitele hospodářské školy z Ji
Čína „o zužitkování ovoce“. Přednáška ta velice

časová a užitečná poutala velice zábavněmysli

Poolnchačů, kdyš pan přednášející názorněa mnoÝmi příklady objasňoval neocenitelný prospěch
(a ažitek pro rodinu a domácnost rozmanitého
, Ovoce, všelikých savařenin, šťáv a vín ovocných
| a podobně. Katolická jednota v Nové Vai vá

panu řediteli nejsrdečnější dík za jeho časovou
a pěknou přednášku. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Sehůze městské rady |dne 21. září.

Sexmam sazeb, platných pro' námezdní živnostpo
voznickou v Hradci Králové, opatřený schvalovací

' položkou c. k. okres. bejtmanství, vydá se tiskem.

ztačný pý
říšských a

kandidátovi. Dojemnou



— Vzato bylo na vědomí, že okres. zastupitelstvo
schválilo usnesení měst. zastopitelstva stran osvo
bození přestaveb a novostaveb v Hradci Králové
od obecních, včetně školských přirážek na dobu
18 let, budou-li stavby ty na tutéž dobu osvobo
zeny od přirážek okresních a zemských. — Měst
skému chorobincidaruje se 28m dříví a 9 guhlí.
— Vzato bylo na vědomí rozdělení sisku spoříteln
královéhradecké za rok 1907. — Návrh podmíne
prodeje užitkového dříví z městských lesů v zim
ním období 1908/9 postoupí se lesnímu odboru.—
Povolí se zřízení příračního skladiště zčásti chodby
domu čp. 129, náležejícího p Janu Neamaanovi.—
Provisoraím hrobníkem na břbitově pouchovském
ustanoven byl duem 1. říjua t. r. počínaje p. Jos.
Valzek, zedník. — K žádosti fy B. Hollmann «
spol. za odstranění křovin z pravého břebu Labe
n stavby nového mostu ustanoví se komisge. —
Na náklad p. Jos. Ssmeokého, hostinského, provede
se připojení vody užitkové a pouliční kanalisace
k novostavbě jeho v Pospíšilové tř. — K návrbu
měst. zabradoíka najme se zabradnický příračí
8 denní mzdou K 3. — Techn. kanceláři se uloží,
aby dala vyčistiti příkop na pozemku zvaném
„Kutloch.“ — Výsledek skratinia volby dne 12.
září t. r. ve schůzi mest. sastopitelstva vykonané,
jest tento: Členy lycejního odboru byli zvoleni
pp.: dr. Czurba, J. Mareš, J. Novák, dr. J. Pa
zourek, V. Píša a Ot. Urner. — Členem odborů
požárního, chudinského a sociálního zvolen byl p.
Vítězslav Hanousek, kuratoria prům. musea p. J.
Huňáček. — Dvě žádosti o zvýšení chudinské
podpory byly příznivě vyřízeny, jedna téhož ob
sabu a jedna o podpora mimořádnou byly zamit
naty. —

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořilejí

Dohdan Iloliohar
koihkupectví
nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v Hradoi Králové.
Zal r. 1808.

Politleký klab křesťansko-deomo
kratický v Hradel Králové pořádá ve
středu dne 30. září t. r. výborovou schůzi s dů
ležitým programem, kn které i veškeré členstvo
co nejuctivěji zve,

Beseda v Hradel Králové zahajuje
cyklus společenských večírků v sobotu dne 26. září
1908 večírkem ve prospěch školy Těchonínské
Program: 1. Předehra k Smetanově opeře „Hu
bička“. SI. hudební a pěvecký spolek. 2. 0 če
ských menšinách a jejich Školství“. Pan řed. dr.
O. Wagaer. 3. Jos. Suk: „Píseň láaky“, Pro klavír.
Sl. M. Kuklova. 4. Beethoven: Op. 18. č. 2.: a)
„Allegro non tanto“. b) „Allegro molto“. SI hre
decké kvartetto. 5. Schumann: „Papillone“. Pro
klavír. Bič. Z. Sončkova. 6. a) Smetana B.: „Kdo
v slaté struny zahrat zná“ (Z večerních písní V.
Hálka.) b) J. Novotný: „Sadaj sluko“. (Ze Slo
váckých písní). Solo pro tenor. P, asist. Záruba.
U klavíru p. učitel Senger. 7. Ant. Dvořák: Hu
moreska čís. 6. Pro klasír. Slč, M. Kuklova. 8.
Čajkovskij P.: Arie Gr.mina z „Oněgina“. Solo
pro bas. P. J. Červený. U klavíru elč. J. Liemer
tova. 9. «) Čejkovakij P.: „Andante cantabile“.
b) Nedbal Oskar: „Valse noble“. SI. hradecké
kvartetto. Začátek přesně v 8 hodin večer. Pro
Členy a jimi uvedené hosty. Uprostřed programu
loterie 8 cennými výbrami. Čistý výnos ve pro
spěch školy Těchonínské. Dárky do loterie a díky
přijímá jednatel „Besedy“ Tolman.

Na e. k. státní reálce v Hradel
Králové zapsáno bylo ve škol. roce 1908/9 do
I. tř. žáků 76, doII tř. 55, do III. tř. 76, do
IV. tř. 75, do V. tř. 35, do VL tř, 86, do VII.
tř. 44, celkem 396 šáků.

Život v mořských lázních, plnýruč
nosti, besstarostnosti a rozmarných příhod v 60

pámné kolorovaných pohledech přináší panorámaúrodní Jednoty Severočeské v Hradci Králové
sa Bílou véží. Zajímavá kollekce ta vystavena je
ve dnechod26. zářído2. říjnat. r.

z lace. Teď, pří velice pracném ru
Šení mostuk zániku odsouzeného se poznává, jak
důmyslněa porně bylajeho konstrukcebudována.
Ač tehdy stavitelé cemertn neměli, nepovoluje pod

tesáky malta skoro nikde, tak že nutno tříštiti
cihly i kvádry. Prý pam podnikatel pro ta příčibu
finaněně nedobře pochodí. — Velice zakonšejí
obyvatelé Eliščina nábřeší od hustého kouře. Po
znamenáváme, že koka při umělém tahu by vyko
pal tutéž službu jako uhlí a aábřeží by bylo veli
kého dýmu prázdno. — Park u břebu orličného
změněnk nepoznání. Stromy a křoviny, jež dodá
valy tomu místu půvabného, romantického rázu,
jsou ty tam. Pracoje se rychle, aby upovnění
břehu v těch místech se dokončilo. — V neděli
ráno posunovali dělníci parní stroj na pravém
břebu Orlice. Dalo by se myslet, že to byla ve
liká nutnost. Leč stroj stál celou neděli i násle
dující deu bez upotřebení, tak že nedělní klid ru
šiti nebylo nutno. Myglíme, že vrchní pp. šéfové
avi o tom nevědí.

Domobranel, pozer! Dle stávajících
předpisů jsou povinni ti domobranci, kteří byli
příslušníky vojska, válečného lodatva, zeměbrany
(včetně jich náhradních zálob) nebo Četniotva, i
ostatní domobranci, kteří pro případ vyzvání do
mobrany určeni jsou ke zvláštním službám a za
touto příčinou podělení jsou určovacími lístky,
jednou v roce předstsviti se u obecního starosty
místa svého pobyta. Hlášení toto ustanoveno jest
roku letošního na dny 6. po případě 12. října 1908
u purkmistrovského úřadu v Hradci Král. v drahé
kanceláři podacího protokolu. Každý domobranec
musí 8 sebou přinésti domobranecký (bílý) pas
neb určovací listinu. Ježto pak bylo v uplynulém
roce pozorováno, že veliký počet domobranců se
nehlásil, bylo nařízeno, aby politické úřady se vším
důrazem k tomu působily, aby všechny k hlášení
8e povinné osoby domobranecké v Čas se hlásily
a aby každý, který hlášení toto neučiní, bezohledně
byl potrestán,

Nestejmý leket. Minulý týden zodpo
vídal se G0letý a ženatý řídící učitel H. C.
z blízké obce z obvinění těžkého zločinu ná
silného smilstva a zprznění školačky. Proti obvi
něnému svěděila pouze jediná žákyně, proto po
rota nedala víry tomuto obvinění a obžalovaného
sprostila trestu. Mlčeli jsme k tomuto případu a
uznáváme, že porota opatrně v tomto případě 8e
zachovala. O celé věci před vyšetřováním i po
přelíčení zachovaly pokrokové listy hluboké ml
čení, a čímž také soublasíme. Vzpomněli jsme si
však na případ Milánský, kde na obvinění teké
jediného děvčete byl jistý kněz odsonzen na 16
let do vězení. Nyní na smrtelné posteli vlastní
otet děvčete dozaal, že děvče vypovídalo proti
nešťastnému kn.zi zcela falešně. O tomto případě
přinášela před časem „Osvěta Lidu“ a „Ratibor“
obšírné zprávy 8 velikým uepokojením, kdežto
o případě v našem okolí nic nevěděly. Rádi by
chom znali příčitu tohoto nestejného lokte.

Z čermé kromiky. Dne 22. t. m. sastře
lil se v Kuklenách 17letý žák královéhradecké
reálky J. Petr. Den před tím dostalo se ma od
otce patřičného naučení pro toulky a milostné
pletky a pobloudilec v uražení mladické hrdosti
sáhl k revolveru. — V minulých daech okradli
nedospělí chlapci Bosňáka dřímajícího ga Via
duktem o sboží. BezcitnostI

Převzetí závedu. P. CyrilSkalický,
který zaměstnán byl delší dobu u fmy. Paldus £
Pour, převzal a znovuzřídil závod pp. E. Svobody
v Hradci Král. Jmenovaný spolehaje se na ot.
přízeň a známost p. t. obecenstva, doporučuje ge
vzácné přízni. (Viz ingerát).

Pesor ma kostely! V poslednídobě,kdy
čím dále tím prudší se opětují útoky proti nábo
ženství a zvláště proti katolické církvi, množí se
také případy olupování kostelů a jich znesvěcování.
Ano, zdá se, že utvořila se celá společnost tako
vých lidí zločinpých a zchátralých, kteří, jdouce
poslušně za heslem moderních nevěrců „pryč 8 ná
božeustvím a kostely“, učinili si toto banebné ře
meslo úkolem svého života. Nový takovýto případ
stal se ze seboty na neděli 20. září v děkanském
chrámu Páně sv. Štěpána v Černilově. Neznámí
pacbatelé rozbili hlavní dvéře kostelní a pomocí
pilníku, jehož zbytek byl nalezen, a silným škra
bákem ode dveří vypáčili zámek a vnikli do ko
stela. Protože pak kostel stojí skoro mimo obec
o samotě, docela pohodlně rogzsvítili si svíčku
a vedlejšího oltáře a prohledali celý kostel i sa
kristii. — Jaký asi měli úmysl, těžko říci. Mož
nost jest dvojí: buď hledali něco drahocenného a
byli zklamáni — ačkoli svatostánek s ciboriem
nechali úplně bez povšimnatí — nebo, což jest
pravděpodobnější, chtěli místo posvátné nějakým
způsobem znesvětiti, ale byli ve svém lotrovském
ajle vyrušení. V tomto náhledu jsou všichni kolá
torníci ntvrzováni tou okolností, že jedna z krás
ných lip, které mají sloužiti sa ozdobu sv. kříže
na kopci v polích, již dvakráte byla zlámána.
Něco podobně potupného mělo se asi státi také
v kostele a k tomu byla vyhlédnuta neděle, kdy
chrém Páně, svláště o slavnosti Matky Sedmibo
lestné byl naploěn sbožnými věřícími. Celá udá
lost tato vzbudila mezi katolíky celé kolátary ve
liké roztrpčení a jedná se nyní o to, še katolíci
sami utvoří si se svého středu Čestnou strá, která
by iv nocí bděla nad bespečností a neporušeností
místa svatého proti lotrům. Celý pak případ volá
i jinam: „Pozor ne kostely, které jsou čím dále
tim více od lidí sločinných ohrošovány |*

Pořád lepší pořádek v Dobřenicich

za lidi dobřenické, ale i za cizí, které si bral velko

statkář do práce. Ale lesy už nenesou, proto. bemá každý platit Ale jde to všelijak; někdo platil

pořád, jiný zapomněl několik let — a nebylo zle.a př. p Stodola, který se u nás zmohl na pěkný
majetek, jest posud dlužen. Tukových tu jest vlíd
nou shovivavostí obecní ssmosprávy víc; někteří
jsou už po léta pryč a penlse nikde. Teď dal:p.
Rohlík skvostný návrh, aby se ty dlahy jednoduše
škrtly — a zaplatili se přirážkou! Není nad ta
kovou moudrost! Pro neplatící by to bylo ovšem
velice výhodné. Ale jak by k tomu přišli sousedé
platící, aby mnaili platiti ještě jednou, od repetice,
za líknavce? Kdybyste nebyli, pánové, nadržovali
velkostatku, byly by dluby většinou vyrovnány,
Pro svoje lidi nemáme bytu, leda jim dáme hůl,
aby si šli vyžebrat. Ale za cizí Be oaplatíme dost.
Přijde nějaký muž, začne dělati u velkostatku ú
ředníka, v obci se vecpe třebas do výboru a pak
rozhoduje on za kývání ostatních. A po jeho od
chodu ještě musíme za něho platit. To by naše
obec musila mít zlatý důl, aby vydržela placení
za cizince. V tom už náprava jest velice nutná,

Zahradnicko -ovocmická výstava
v Pardubicích. Ústředníjednota českých za
bradníků uspořádá ve dnech 27.—30. září t. r.
v restauraci „Bubeneč“ výstavu zahradnicko-ovoc=
nickou za vstupné 30 h. Dle došlých hojných zá
silek různých drahů ovoce a předmětů z toboto
oboru s přemnoba krajín a míst, lze očekávati, že
to bude výstava pěkná a že přiláká také množ
ství navštěvovatelů.

Místo školního imopoktorav Pardu
blcích. Na místo školního inspektora v Pardu
bicích, které se uprázdnilo odchodem prof. Jou.
Michla na místo inspektora do Prahy, podala
žádost celá řada různých kompetentů, z nichž v p:
eledním sezení okresní Školní rada vybrala a dala
v terně na prvním místě pana Frant. Svobodu,
prof. na gymnasiu v Roudnici nad Labem. Volba
tato je užitelstvem na okrsku vítána, již z tobo
důvodu, že inspektoři ze řad profesorů osvědčili
pravidelně větší ta.t a blahovůli v každém směru
nežli inspektoři ze fad vlastních. Aspoňje to pře
svědčení většiny učitelstva.

Úředalcký konsum v Pardubicích
byl konečně po dlonbém průtahu uskutečněn přes
to, že proti jeho zřízení postavilo te tolik různých
nepřátel, jichž úsilí bylo konsum takový sameziti.
Přemnozí „přátelé“ jeho prorokují mu ze msty
aspoň nešťastný konec. Toho se bobdá nedočkají,
aspoň za to ručí všechny ty osoby, jichž přiči
něním konsum povatal.

Východočeskýkraj. list pokrokové
státoprávní demokracie píše ve svémne
krologu o + dr. Ad. Plešingrovi: „Jediná skvrna,
která na něm lpí, jest ta, že, ač byl liberálním
ve svém přesvědčení, přece podepsal listinu proti
prof. Masarykovi pro zoámý tehdy výrok u „Helmů,“
To bylo divné a nedalo a nedá se to omluvit sni
nyní.“ To jeme nevěděli, že také státoprávníkům
je Masaryk nedotknuteloým polobobem a že na
dávky od univarsitcího profesora Masaryka masí
snésti katolický kněz v otrocké pokoře, v mlčení,
bez obrany, aby státoprávním občanům nezdál se
býti poskerněn. Pak že státoprávníci jsou sprave
dlivými i ku katolickému knězi. — K pastorovi a
rabínovi to ano, ale katolický kněz, ten jim musí
býti, kdyby se roskrájel, aspoň trochu špatným.

Dostihy v Pardubicích. Známékoňské
dostihy na závodišti pardaubském konati se budou
letos výminečně až 8. listopadu. Hony na jelena
počnou dne 2. října.

Dr. Leonidas Lkota chcebýtimermomocí
pověstným. Živou mocí nechce nyní zaplatit, k čemu
byi pro svůj kaltarní čin před nedávnem v Chru
dimi odsouzen. Náš rytíř amotné postavy musel
býti proto znova zažalován, ale stání bylo odlo
ženo, protože právní zástupce p. dr. Lboty JUDr.
Lev Thein neměl právě času. Stání bude tedy až 2.

Z Dobrašky. Každý podzimodboryÚatř.
Matice Školské přinášejí do Prahy svoje příspěvky
ve prospěch zanedbaného školství národoího ve
smíšených okresech národnostoích. Proto pořádá
„Dámský odbor Ústřední Matice Školské“ 27. a
28. září v pavilloně městských sadů v Dobrušce
ve prospěch menšinového školství děvské divadelní
představení. Zvolene k večera tomu dětská vý
pravná bra se zpěvy a tanci: „Pohádka o zlatém
klíči a živé vodě“ od Vilmy Sokolové, hudba od
J. Hrošky. Provedena bude téměř stem osob, mezi
nimiž bude přes 80 dětí. Divadelní orchestr se
staven bade s místuích diletantů pod taktovkou
ředitele kůru p. Fr. Šenkýře. Dle příprav a hoj
ných skoušek oprávněně lze očekávati, že morální
výsledek bude velíkolepý. Každého tudíž buď he
slem: Do Dobrašky na matičeí divadelní před
stavení! Přispěje tím každý naší nejsvětější po
vinnosti národní kultury!

Katolickým organizacím okresunevobydšovského! Záčastnětese v počtu 00
možná nejhojaéjším dne 27. t m. o 10. bod. dop.
v Novém Bydžově slavnostního průvodu katolic
kých spolků a odpoledne o 2. hod. důvěrné sohůse
„Rs Kopečku!“ Dokažte, že katolíci json ima



Bydšovsku a že mají odvahu i sde veřejně mani
-festovati své náboženské vědčení! Katolické
spolky v naší diecéši prosíme též o bojnon účast.

ýbor katol. nář. jednotyv Novém Bydžově.
Katel. národní jednotě v Novém

Bydžově na spolkovýprapor přispěli: vdp. Karel
Ehun, děkan v Chlumci 6 K, pí. Anns Havlínova
ze Zachrašťten 8 K, vdp. Josef Hlavas, farář
v Chomaoticích 2 K, dp. KarelHubert, katecheta
v N. Bydžově 2 K. Z laskavé milodary vzdává
uctivé díky výbor.

Z Čáslavě. Okresní chorobinec vstupuje
do stadia skutečnosti. V posledním zasedání zem
ského výboru schváleny byly plány na jeko stavbu.

opět o jednu význačnou budovu v našem městě.
— Na sdejším c. k. gymnasiu bylo přijato v le

Joňskému návštěva poněkud stoupla. Městská rada
usnesla se žádati, aby proměněno bylo na re
formní otřední školu. — S opravou děkanského
chrámo Páně sv. Petra a Pavla počato byloko
nečně v polovici září defnitivně. Opravovány jsou
pilíře u kaple Bolestoé Matky Páně. Přitom přišlo
8e na to, že bude třeba i základy upevňovati a
podebycovati, neboť jsou namnoze ve stavu ubo

bém. potřební pískovec dodáván jest ze Sobčicu Hořice. —V neděli 20. září pořádán byl v Du
síkově divadle „Ondříčkův koncert“. Ač jméno
mistrovo má silný zvuk ve světě hudebním, přece
návětěva nebyla taková, jak by se dalo očekávati,
svláště některá místa zela podivohodnou prázd
notou. — Ku konci září počívá podzimní sezona
ochotnictva našeho. Zavedení předplatného zna
menitě se osvědčilo, takže letos provedeny budou
i směny v dosavadním pořádku sedadel. Místa
třetí třídy byla zrošena a zavedeno bylo více
míst na tribuně. Program alibuje býti vybraný,
časový. — Občanská záložna dokončuje adaptaci
nových místností svých v domě Kopfschůtzově.
Teprve nyní se ukazuje, že místnosti tyto úplně
vyhoví a že nebylo třeba oněch výloh na nové
stavby, zvláště tak pochybvě projektované. Že
z toho původcové rozličných plánů a koopí radost
nemají, jest zřejmo. Fiaskem se každý nerad
chlubí. — P. Novákovi ze Štrampouchu, jenž po
žárem přišel o celý téměř mejetek, vzácným darem
přispěl vysokorodý p. baron z Kleebornů ve Fili
pově. Věnoval mu 50 K. Šlechetnému dárci
upřímný dík. Další dárky přijímá děkanský úřad
v Čáslavi.

Ze Zebub u Čáslavě. Útokyproti ka
tolickému sjezdu v Praze, jichž ohlas i na Čá
Slavaku se ozval, podnítily organisované katolíky
k tomu, aby slavnostně manifestovali svoji pří
slušnost k národní straně katolické. [ naše orga
pisace přidala se k těmto projevům, pořádajíc dne
20 září schůzi lidu v hostinci p. Kávy, jenž
s obětavostí opravdu vzácnou ochotně propůjčil
místnosti. Jako řečníci pozváni byliel. Jakubcová,
redaktorka „Jitřenky“ z Prahy a vdp. František
Kohout, professor nábož, « Čáslavě.Účast byla
veliká, takže zahnala Úsměškyze rtů těch, kteří se
domnívali, že sklidíme fiasko. O 2. bod. ujal se
slova bisk. vikář vdp. Ant. S.hreiber a vítaje pří
tomné, šádal, aby zvolili si předsednictvo. Po vy
konuné volbě ujal se slova p. předseda J. Bárta,
rolník ze Zehub, a děkuje za čestnou fankci, vy
zval sl. Jakubcovou, aby promluvila „o naší době
a povinnostech katol. ženy“ V široce založené
řeči dovozovala el. řečnice, že žena katolická po
vinna jest dnes jíti po boku može v boji za práva
katolického lidu, neboť křesťanství to bylo, které
ženu osvobodilo, a křesťanství to jest a bude,
které ženě zachová svoboda. Pádnými, četnými
výkřiky souhlasu potvrzovanými důkasy ukazovala
řečnice, kam by zavedla ženu novodobá hesla po
krokáfské, Bociálně-demokratická a volnomyšlen
kářská. Řeč její, kořeněna bumorem, potkala se
s plným porozuměním a přítomné ženy gratulovaly
řečnici, žádajíce, aby ještě jednou se ujala slova.
Když dosněl potlesk, ujal se slova vdp. Fr. Kohout
a promlavil na théma: „Svépomoc katolíků“.
Ukázal na škody, jež způsobil liberaliemue a jeho
děti na poli nábošenském, politickém a národo
boapodářakém, vysvětlil, proč staví se katolictvo
pod prapor své národní strany a vyzval přítomné,
eby chopili se práce k zlepšení svého stavu tak,

jak udává to Vygran národní katolické strany —sdružováním. Ukázalna cenné výhody Hospodář
ského sdružení křest. zemědělců, Sdražení kat.
Šivnostníků a Všeodborového sdružení katol. děl
nictvu, pod kterýmě jménem souatřediti se mohou
všecky pracující síly. Kladl konečně na srdce tří
dám zámožnějším, aby se hojně přistapovalo za členy
ub. katol. spolku „Charitas“, nad nějž nemůže

ýti a také není Iodinějho pojlšťovánípro pádúmrtí. Řeč jeho byla hojněakklamována, neboť
uvil opravdu k srdcím i rosumu, a lze dou

ati, že posluchačů Jeho slov stanou se i činiteli.Dp. M. Smrčka, kaplan z Potěh, vyšádalei slovo,

aby zdůraznil ještě povinnostkatolíků býti členem
katol. organisace a Četnýmipříklady z blíské sku
tečnosti ukázal na růsné přátelu katol. lidu. Když
nikdo ku alovu“se nehlásil, byla schůze zakon
Čena písní katolických žen. Zanechala hlubokou
brázdu, na účastnicích bude, aby rarostla hojnou
úrodou. Zvláštní pochvaly uje. organissce
Bonovaká, která byla hojně aasbempens svými

členkami. Ač pořadatelé chovali obavu, že by
mohlo dojíti k rušivým scénám příslušníky táborů
protivných, nestalo se mic. Zástupci strany

snad k vůli referátu, a strana sociálně-demokra
tická zastoupena byls jakýmsi sondrubem, prý
čeledínem žida Karpelesa z Hostačova, který roz
čilení své ulóval jenom ve vedlejší místnosti
mokem, spokojoje se poznámkami, že má Ježíška
v kapse. Když však mu bylo odpověděno, že snad
se mýlí a še choe říci Mojžíška, vytratil se. Za
lekl se, še je incognito prozrazeno. Dalším ušlech
tilým snahám organisace Zehubské — Zdař Bůh!

Veliká schůze katolického venkova
v Podmokách u Gielč.Jeníkova a pos).

venkovský lid zván na agrární tábor lidu, který
se odbývati měl v neděli odpoledne v Golč. Jení
kově. A byl to takó vydařený tábor lidu. Naše
agrární veličiny obklopeny evangelíky z celéh:
okolí tvořily vlastně ten agrární lid (počtem asi
50); kolem nich nakupilo se trocha národně goci
úlního dělnictva a živnostnictva zdejšího a — tábor
lidu byl hotov. Všech účastníků dobromady nebylo
snad ani dvě stě. To ovsem nešlo pod vousy tá
borovému řečníku panu poslanci Hyršovi, který
se brozně na to dardil, že ti katoličtí zemědělci
nepřišli se dáti ozářit kulturou páně Hyršovou,
ale že si uspořádali sami v Podmokách svou
vlastní schůzi, na kterou zavítal říšský poslanec
p Fr. Šabata. Zsto ovšem věnoval jim poslanec
Hyrš svou zvláštní pozornost: „klerikálové, zpá
tečníci, tmáři, nepřátelé a hrobaři pokroku a kal
tury, hledí zatemniti, oblonpiti a zblběti lid“; tě
mito a podobnými otřepanými vzdechy „kultar
ními“ odlehčoval si ve svém vzteku pan agrární
poslanec. Ale když ono to také jest k zlosti! Tady
jest tábor lidu osvíceného, řečník nabízí plnými
ústy osvětu, kulturu, pokrok, a ten hloupý lid o
to nestojí, nechá světlo Hyršovo ovítiti prázdnému
náměstí a běží za tím tmářem Šabatou do Podmok.
Jo, holečku, to by museli přijíti jinší natěrači,

nežli ráčíte býti U aby ten černý okrea na zelenopřebarvili. Jak ubohým byl ten agrární „tábor“
lidu, tak zdařilou, ano neočekávaně zdařilou byla
schůze naše, týž den pořádaná v Podmokách u
Golč. Jeníkova. Z naší schůze daly by se snadno
udělati tři takové tábory lidu, jako byl v Jení.
kově. Z celého okolí sešli se našinci, aby po
alechli svého milého poslance pana Š+batu. Scbůzi
zahájil pan děkan Turek. Po zvolení předsednictva
ujal se slova p. Šabata, který slovy klidnými,
přesvěděnjícímiČasto salvami potlesku provázenými,
působení jak své vlastní tak i celé naší strany
na říšské radě objasnil a svou upřímnou, věcnou,
dobré dvě hodiny trvající řečí získal si všechny
přítomné. Pan poslanec dovede mluviti tak umír
něně, s takovým Čaktem o stranách nepřátelských!
To nebylo štvaní, to nebyly nadávky, to byla na
prostá objektivnost, spojená s velikou snahou ni
koho neuraziti. A to má býti tmář a zpátečník, a
ten osvětovec, ta kulturní svítilna na „táboře“
v Jeníkově — jo, to jest něco jiného, ten smí ve
jménu kultury nadávat, podezřívat a štvát. Ta
kovou kulturu a takové světlo ponecháme již pá
nům agrároikům. Po zdařilé řeči pana poslance
rozvinula se živá, zajímavá debata, kteréž se zů
častnili p. Satorie ze Sirakovic, vlp. Smrčka
z Potěh, p. děkan Turek z Golč. Jeníkova, p.
Handlíř z Ronova a jiní. Zdařilá schůzetato byla
za všeobecného nadšení pozdě večer ukončena
předsedou p. Žaloudkem, starostou z Podmuk;

náladě domů.Ka-Lonci ještě jednu otázku. Jak
bylo asi těm „také katolíkům“ knlem-ardce, kdyš
na tom „tábora“ uprostřed protestantů stáli a kdýž
p. Hyrš jejich bratry katolíky napadal a jim na
dával a když ti dva protestanté katolíkům „hanba“
provolávali? Zdaž jim nenapadlo, že ta jejich
strana jest hodně,ale bodněevangelicko-klerikální?

Z Hostačeva u Gelč. Jemíkova. Sta
rost Evženkova o osvětu e pokrok katelického
lidu čili příspěvek k činnosti některých přísluš
níků vyznání Mojžíšova. Aby osvítil hlavy kleri
kálo, kteří na Čáslavsku všecky pokrokové šivly
vaplňují hrůsou, podjal se Evženek Poláků u nás
NYlastenecké“ činnosti a rozšiřuje „Havlíčka“, a
což je u jeho sourodáků zrovna nepochopitelné —
gratis, zadarmo. Jest opravdu dojemná tato sta
rostlivost jeho o katolické náboženství; byli by
chom mu však radou, aby de staral o své nábo
ženství a osvěcoval tam. Jioak musili bychom my
mu posvítit na lecoos a to by bo pak třebas
mrzelo. Proto jen každý u svého — v. Pollack.

Z Kounova. Zase o jeden katolickýspolek
více! V neděli 23. srpna konala se u nás četně
pavštívená důvěrná sobůze, na níž promlavil nej
prve p. Fr. Jágr z Roskoše o potřebě katolického
spolku.Po němpředneslřečp Fr.Šupkaz Hradce
Král oorgavisaci vůbec; slova jeho přijata s nad
Šeným potleskem. Nato se přihlásila k slovu alě.
Kosářova z Dobrušky, která znamenitě shromář
děné povzbudila. Přihlásilo se ihned 74 členů.
Usneseno, aby za členský příspěvek měsíční (10
hal.) dostával každý člen zdarma „Štít“ — Dne
18. září nová schůze a to veřejná, na níž před
sášel horlivý organisátor p. Jágr sese. Promluvil
o OOletémjubileu Jeho Veličenstva, o zrušení ro

nášce členové se pobavili pěkně šertovnými solo
vými výstopy, které provedli laskavě členové
Všeodb. sdružení křesť. dělnictva « Dobrušky.
Tim schůse o 8. hodině skončena. Zdař Bůh další
čilé práci|

Z Boztěže u Malešova. ÚmrtímFrant.
Procházky, bostinského „v Lárních“ roztěšských;
strácí kraj náš osobaost typickou a návštěvníkům

Rostěte z u Kutné a krajů okolních zvláštěmilou. Zvěčnělý zemřel v 67. roce věku, raněn
byv mrtvicí dne 9. t.m. večer v krubu svých mi
lých i právě přítomných hostí. Byl mužem vzdě
laným a spolu ušlechtilého, dobrého srdce, což mu
všeobecné zjednávalo obliby a přízně. Absolvovav
paedagogium v Hoře Kutné, působil jako učitel

Městě, Kožlé a v Košicích. Pak přijal místo váž
ného cukrovaru, načež věnoval se živnosti hostia
ské v překrásném místě výletním „v Lázních“
roztěžských, kdež jest i pontní kaple Rodičky.
Boží. Kdykoli slavní umělci Horu Kutnou navětí
vili a do okolí podívat se obtěli, bývali Kutno
borany uvádění do Roztěže. Tak avláště mistři
Kubelík a Vrchlický rádi Roztěž navštěvovali.
Kubelík chtěl jedaou odvděčiti. ss za podanou mu
výtečnou kávu hrou na housle, třeba byly o dvou
strunách. Vrchlický pak pochválil krásnou výzdobu
svatyně Mariánské, kterou opatřili hosté zvěčně
lého. Pohřeb měl týž dojemný a krásný, jehož se
i více kněží okolních, zástup učitelů a přemnosí
jeho ctitelé s upřímnou gonstrastí súčastnili. Pamět
na postať tu typickou a milou nevymizí ze srdcí
jeho přátel a známých nikdy.

Tábor katolického lidu v Nové Vsi
u Chotěboře. V Nové Vsi byl dne 20. září
tábor katolického lidu, jenž za velikého účasten
ství, zejména lidu venkovského, projednával hlavní
otázky veřejného živote. Poslanec Prokop promlu
vil o robvtě, dovodiv na konci své řeči, že dlužno
míti na zřeteli robotu novou, ve které lid utlačo
ván jest kapitalismem a tísněn dluhy. Řečaík na
bádal k organisaci hospodářsko-svépomoené, aby
tato nová robota byla odstraněna. Poté promluvil
poslanec V. Myslivec, jenž průběhem své dlouhé
řeči udržoval poslachačetvo v trvalém nadšení a
neochabující pozornosti. (Co chvíli vházel řečník
v posluchačstvo blesky, které zapalovaly a rozně
covaly duše posluchačů, co chvíli zástupové vybu
chovali v soublas a hlučný potlesk. Bylo. to jasné
a důkladné vylíčení potřeb politických, hospodář
ských, bylo to účinné odůvodnění organisace ka
tolické. Mohutně zaznívalo a tribuny řečnické
heslo: „Katolíci, probuďte ge|“

Z Chotěbořska. Všechnydůvěrníkyka
tolické na okresu upozorňujeme, aby připravovali
mládež venkovskou mužskou i ženskou na schůsi,
která co nejdřív bude v Chotěboři. Promluví na
schůzi té vip. Voňavka o organisaci mládeže, neboť
na tábor pro neodkladnon povinnost nemohl při
jeti. Též p. £. duchovenstvo prosíme, aby věc tuto
mělo ua zřeteli a již nyní pro hojné obeslání
schůze agitovalo. Mládež od čtrnácti roků stará
nechť přijde všechna. Píle této zasluhuje nejen věc
sama, ale i ohnivý a výmlovný řečník, jenž pře
svědčuje rozum a uchvacuje srdce.

Schůze Organisace českoslov. mlá
deže venkovské v Luží. Zdařilábylaschůze
katol. mládeže, pořádaná dne 8. září v Luži v ho
stinci u „Zlaté hvězdy“. Svátek Narození Panny
Marie r. 1908 zůstane všem účastníkům druhé
schůze mládeže v Luži milou upomínkou a pobíd
nutím k další práci. Zajisté nikdo neočekával, že
v takovém imposantním počtu dostaví se mládež
do schůze, svolané organisací českoslovanské mlá
deže venkovské. Když tak přehlíšeli jsme ty zá
stupy misdých bojovníků, tu duše- napločna byla
blahou nadějí, če oční ješis tak zle, aby nebylo
zase dobře. Ta velká účast byla důkazem, že po
našich vískách je ještě dosti, ba valná většina
mládeže, která nestydí se za veřejný projev svého
náboženského přesvědčení; nebojí se ani námaby
s cestou spojené, vždyt mnozí členové vážili cesta
6 až 7 hodin pěšky. Byli tu i lidé starší, po vět
šině rodiče, kteří dítky svó do schůze prováseli,
chtějíce se přeavědčiti, v jakém směru 60 orga
pisace nese. Tísnilo se ve dvou místnostech a na
chodbě dle vydaných vatopenek přes 800 lidí. Ně
kteří kazimírové chtěli schůzi pokasiti, byli však
při poradě, že u«chůsi rosbijí, jedním oašincem
vyslechnati, který je potom na chodbě zadržel, a
když se vytasili falešnými vstupenkami, byl jim
vatup odepřen. Po drahé hodině odp, když se do
stavili pp. řečníci, dříve neš byla schůze zahájena,
sapěna píseň „Tielckrát posdravujeme Tebe.“
Nato schůze zahájena p. avolavatelem Jindrou
s Lašan. Po zvolení předsednictva dp. Beneš
z Chrastě vyřizuje účastníkům apoštolské pože
bnání « pozdrav od Jeho Bisk. Milosti, což a já
sotem a díky vyslechnato. Po něm ujímá ge slova
sakladatel org českoslov. ml. ven. p. uč. Jeliaek.
Uredl a vyložil upravený organisační řád. Orga
nisaci bude příště říditi volený výbor s voleným
předsedou. Přijaty neb schváleny jebo návrhy: 1.
Aby vydány byly nové agitační letáky, poněvadě
první jsou rosebrány. 2. Aby vydán byl kapesní
spěvník národních a jiných slušných piesní.3, Aby
důlešitější články s Jara Mládí byly vydány
v jedné kuíšce, kterou by si levněji mohli kospiti



Aby naší organisací byl založen těloovičný spolek,
kčarýbyzakládalkrouškyBB"obrodsícha skreš“
ních organ. K tomu elli nestavil so hned tí
pravný komitét. 5. Schváleno sřísení shoru řeč
nického a návrh na sřísení borudopišovatelského.
Paa předseda Jindra, poděkovav p. řečníkori,
udflí slovo dp. Benešovi z Uhrastě, který pobádá
k horlivé organisační činnosti na základé organi
sačního řádu a dodává členům zmužšilosti, uby se
nebáli vystoupiti i před nepřáteli. Po něm při
blásila se o slovo sl. Kučerova s Podlažic a před
nesla přednášku na tbema: „Žena ve službě kříže
a nověry.“ Poukázala na postavení a mravní zka
ženost žen pohanských, na snahy nynějších žen
pokrokových a na postavení ženy křesťanské a
katolické zvlášť. Vývody mladé řečnice odměněny
byly potleskem. Po al. Kučerové vyžádal si ještě
slovo dp. Beneš. Vylošil, kam vadou anaby libe
rálů neb svobodomyslnýcha hesla socialistů. Krásná,
poučná, častým zdravým a břitkým vtipem pro
míšená řeč odměněna byla blučným potleskem.
Mezi přednáškami zpívány písně: „Svatý Václave“,
„Kde domov můj?“ Pěvecký kroužek z Hor.
Újesda krásně zapěl dvě národní písně, začeš

odměněn salvou potleska. Dp. Beneš ještě jménem
všech vzdává dík p. uč. Jelínkovi za jeho obě
tavost a námahu. Nato schůze skončena a sa písně
„Hej Slované“ rozcházeli Be účastníci ku svým
domovům. Při rozchodu ještě poděkovala pěkné

. uč. Jelínkovi za všecku námahu sl. Koníčková.

ke: dá Bůb, bychom se za rok zase a ještě ve
větším počtu mohli gejíti u paty posvátného
Chlumku. Všem, kteří se o zdar schůze příčinili,
zaplať Bůh stonásobně!

Vlastemecká práce v Hlinska. Kdo
má normální rozum, žasnouti musí nad „vlaste
neckýmpostupem“ našich patentovaných národovoů.
Vědí dobře, že katolický lid tvoří v národě vět
šinu. A přece si troufají pánové „z lásky k ubohé
vlasti“ s katolickými Čecby hůř jednati než 8 ger
manisujícími židy. Až se dáme pod duchovní správu
rabínovu a sačneme mlaviti německy, pak snad i
veliký vlastenec dr. Adámek bude k nám přívě
tivější. Skoro se nám tak sdá. Pořádal se zde 8.
t. m. menšinový manifestační tábor lidu. Pořada
telství se ujal odbor pošumavské jednoty pod pro
tektorátem městské rady a za účasti zdejších
spolků. Na čí účast nejvíce se páni spolehali ?
Visme cbytré, všdy opatrné otce! Tábor pořádán
právě o pouti o 10. hod. dopol., kdy se zde shro
máždí mnoho lidí z různých processí — ergo ka
tolíků. Páni tedy vzhledem k této okolnosti po
číteli moudře. Ale takto jináč ukázali organiso
vaným katolíkům zdejším brdě zdviženou brada.
Ačkoli zvali zdejší spolky, našemu spolku se po
vání k táboru medostalo, ačkoli křesť. soc. vadě
lavací spolek „Svornost“ jest členem odboru po
šumavskéjednotyaročnímpříspěvkema jakkolii
mnozí jednotlivci s téhoš spolku jsou ještě svlášť
členy pošumavské jednoty. Tak tedy velkopansky
zdejší smetánka zachovala se k těm, kteří ukázali
dobrou vůli k národnímu spolapracovnictví. Zato
však velice uctivě pánové vyjednávali dlouho 8e
soc. demokraty, slibovali jim toho moc, jen aby
rudý mazlíček na konec milostivě přikývi vzdoro
vitou hlavičkou. Dr. Ježdík chudák se kroutil jsko
úhoř, jen aby účastenství rudých získal. Ale marně.
Demokrati uspořádali si tábor vlastní v neděli na
to a projevem pro všeobecné blasovací právo do
sněmu a obcí. Radí docela proti „všenárodnímu“
táboru agitovali, tak že sdražené spolky musely
vydati poslední den před táborem tištěné provo
lání, v němž jednání rudých bylo odsouseno.
Kdyby to, co zmíněné plakáty stály, bývalo dáno

věeně promluvil řečník vyslaný pošdmavskou jed
notou. I p. poslanec Adámek ujal se slova, odpo
ručoval podporu menšin. V tom prý máme býti
všichni sa jedno. Tak! Proč pak tedy, p. Adámku,
jste Be o tu Svornost neblásili před táborem ? Proč
jste ci vy „lidoví páni“ zahráli na tak veliké ari
stokraty vůči katolickému lidu, když vidíte, jak
v samém Hlinsku ae roztahuje o veliký kapitál
podepřená židováká germanisace? Vždyť ti kato
říci tak brozní nejsou. To ví dobře p. Adámek
sám, po kterých zádech se vyšplhal k úřadu okres.
starosty. Byl-l tedy tak veliký vlastenec již před
delším časem podepřen katolickým ramenem, nechť
se tolik na katolíky uemračí! — Jsme svědky po
krokářské komedie. Na jedné straně borlivě Be
sbírá po baléfi, aby se ve smíšeném území sa
obránil aspoň některý český dělník. A v samém
místě sbírky kope se do katolíků jako do přivan
drovalých cizinců. Rozumí se, že katol. spolek

Bvornost“ vyvodil důsledky a oznámil míst. od
born pošum. jednoty, že ti v budoncnosti vykoná
svoji vlasteneckou povinnost vědycky sám. Těžko
Jinak jednati. Nejlepší při všem jest to, te maše
vlastenecká měsiská rada sadala sřísení elebiri
ckého osvětlení firmě měmecké odkudsi z Berlína,
úěkoli dosti českých zdatných firem se o tu práci

úcházelo. No — pánové tento kotrmelec brsy zas
"„hapraví.“ Zanaříkají bi nad útiskem českého ná
toda, pohovoří o „příšeře“ klerikalismu, a hospo
dářský rožvo) "jakož 1 vlastenecké tvrze našeho
národa v Hliwsky obratemruky budou zachráněny.

Obrátný jázyk za půl hodiny sreformuje několika
výkřiky všecko hned. Vždyť se u nás pohodlně a
lecino odbylo jazykem mnoho palčivých záležitostí.
Po řeči se trochu v hospodách pohubovalo a na

stála krásná apokojenoatjako před řečí. Jenkdyš
Je „aárod“ spokojen!

j povědět, jaké světlo tady do nedávna sví
tilo. Byl tu veliký velebitel dra. Drtiny (předtím
br, Steraberga), který ostře dovedl svítiti na nej
meeší vady svých spolabližních a ukratně byl zar
moucen, že se ti slí lidé — svlášté katolíci —
málo chtějí reformovati podle nových vyšších zásad.
Pořád to mnou škubalo: Dej nězo do „Obnovy“ o
té reformační práci! Ale vyčkával jsem, protože
nejsem přítelem osobního kritisování. Ale refor
mátor zacházel zas až moo daleko a napadal o
sobně jako nad jiné povolaný průkopník nového
mravného věku. Žasto mnou Šklubalo, ale myslel
jsem si: Nač se potřebuješ pro takového „učence“
rosčílovat? ©Vědyť ho tady všichni stejně znají.
Ale kdyš jsem viděl, jak pronásledaje katolického
p. adjunkta Drda, kterého i u nás známe jako
muže šlechetného, řekl jsem si: Nač se dál echo
vávat a nechat kopat do dobrých, poctivých kato
líků? Vždyťse můžeme bránit. Teda aspoň něco.
Víte, to je veliká smůla, když takový chudák tolik
má práce reformováním klerikálů, že se mu D6
dostává času k myšlení na pořádekvtáboře vlast
ním. Tuhle jedna neděli z rána vidím jednoho
takového pokrokáře, který jest veliký ctitel Hu
sovy reformace, jak vrávorá z bospody. Iou —
myslím si: ranní ptáče dál doskáče. A aby se to
poskočení líp podařilo, milý rozavíceneo vzal obec
níma metaři koště a hopkoval na ném po náměstí.
Když se dost vyluftoval, odjel na koštěti zas do
hostince. Za chvilku zas vyšel a spletl si chudák
náměstí se záchodkem. Na posvícenskou zábavu
v Hořenicích přišel s kloboukem na hlavě hodně
rozmašírovaný. Vždyt taky naši Čechové mají být
kurážní; pořád se jim vytýká, že jsou zbabělci.
Nábodou se tam bavil nějaký Němec svým jasy
kem. Rozumí se, že potomek a následovník husitů
musil býti tím do hloubi duše uražen. Jak pakl
Slyšet Němce mluvit po německu! Proto pokro
kový muž ostře zapověděl občanovi užívání jeho
jazyka; prý se tam německy mluvit nesmí. Ale
skoro ani nedořekl a už ucítil na hlavě stakulent
skou odpověď. Facka jakou ubození naditou rajze
taškou — až klobouk se poroučel na sem! Ten
ble záhlavek přivedl hrdinu ke klidnější úvaze;
za chvíli, když se z překvapující odpovědi vzpa
matoval, začal jako člověksrdce dobrého s dárcem
polička se bratříčkovat a blábolil: Že's mě —
nechtěl — ubodit? Vždyť jsi jen napřahoval rakul“
— A tak teď si myslím, že ten reformátor p. ad
junkta Drdy teď ve chvíli oddechu zas trochu vy
čistí humno pokrokářeké. Vždyť je tolik horlivý.
Budete-li potřebovat, povím tobo víc a zřetelněji.
Já jako jen aby ee vědělo, že můžeme povídat
ledacos taky.

Z Trutmeva. Poslední dobouútočeno opš
tovně v „Tratnovském Věstníka“ a s jeho popudu
i v jiných listech, věcem elrkevním nevalně pří
znivých, na arcipastýře našeho. Způsobem pokle
slým pod úroveň mravního citu a slušnosti klade
se na vrub nedostatku jeho spravedlnosti a če
skébo smýšlení, že v Trutoově nepokřtěno zůstalo
dítě redaktora Caleby, ana duchovní správa ode
přela český zápis do matriky. Nájezd doložen ote
vřeným listem zaslaným „českými kněžími“ bisku
pa dra Doubravovi a podepsaným „Četní kněží
z diecése královéhradecké“, v němž zkrouceninami
tendenčními biskupovi pro nespravedlnost k České
národnosti vyjadřuje se podiv a zármutek 8 na
pomenatím, «by činil avoji povinnost jako biskup...
Bylo by přímo urážkou chtít proti takovým zákeř
ným nájezdům obhajovat: snámou svědomitost
páně biskupovu až do úmoru obětavou pro dobro
celé diecése a p. biskapovo poctivě české emý
šlení, které spojujíc povinnou lásku k diecesánům
německým, otevřeně ue blásí k svému původu a
dochází uznání v nejširších kruzích intelligence i
prostého pootivého lidu. Neš nemůže býti pochyby
o biskupské avědomitosti « poctivém smýšlení arci
pastýřově i v záležitostech truinovských. Pan C.
pod útočným článkem podepsaný musf přece míti
toho vědomost, s jakým úsilím s nadšením biskup
Doubrava od počátku svébo biskupování o to péči
má,aby jako svědomitý biskup prospěl celé osadě
Trutnovské vůbec a duchovním potřebám českého
lidu tamního svlášť zřízením druhého chrámu v
Trutnově s klášterem, kamž z nedostatečného
útulku provisorního důstojně definitivně přeneseny
býti mají české služby Boží. Pan C. musí přece
míti toho vědomost, že právé tato poctivá snaha
p. biskupova podezřívána byla nedávno za „poče
šťování Trutnova.“ Pan C. musí mítitoho vědo
most, že arcipastýř přes nájezdy poslanec Wolfa
neohroženě postupuje k uskutečnění šlechetných
biskupských — i českých snah. Pravíme p. C. to
musí věděti a neví-li to, ať zeptá se spravedlivých,
poctivých a nepředpojatýce lidí českých v Trut
pově! Jejich svědectví bude panu C. důkazem, jak
nesvědomitě jedná svými paušálními nájezdy, jež
činí i jménem „koěží z královéhradecké diecés:,“
Ano, ať jen se zeptá p. C. kněží těchto, a ti mu

povědí, jak za štvanic nynějších jest těžko zadost
učiniti rozvášněným proudům ua malých osadách
a jak přetěžko to v rozsáhlé diecési, jak nutno
s volnou umírněností jíti za spravedlivou věcí.
Ostatně po našem přesvědčení netřeba teprve 86

m, kdybyso nám nobýlo dostálo sdě
lděf, jež nás naplnilo trpkostí a hačvedi sárovež.
Prý to „Volnámyšlenka“sajímá 10 0věcí Tyl.
novské s tím úmyslem, aby zmařena byla snaha
arcipastýřova sříditi druhý chráni a v ném sarw
čili české slušby Boší. Za tím účelem, aby český
lid poštván byl a jeho zájem o služby Boží osla=
ben neb dokonce zmařen, kolportuje se mezi lidem
tímto v mnohých výtiscích . „Havlíčeb“, ba pro
slechlo sev, že rozdává ae list tento dokonee
lido, když jde z provisorní kaple českých služeb
Božích! Jame přesvědčení, že p. C. 8 námi odeu
zuje pokusy takové, jež směřovaly by přímo k ubití
nejen nábošenského, ale téš českého citu v českémlidu
Trutnovském; doufáme též, že pátrati bude, zda
otevřený list, jenž kolportován s podpisem „Čeští
kněží s diecóse královéhradecké“, není soad dílem
ubobých kněží této di:cóse, kteří zabloudili do
svazku „Volié myšleoky“. My pak v zájmu České
katolické věci rozhodně odiuftáme nespravedlivé a
nečeské nájezdy, af strůjcem jejich kdokoliv.

Z%Lukavice. Mioulou neděli uspořádali
jsme dvě achůze a sice v blízké obci Kvásinách
a v osadě místní. Pozván byl katolický pracovník
p. Frant. Bíl z Kostelce n. Orl., aby promlovil o
křesťanských zásadách a třídních bojích. Pan řeč
ník objasnil všecky ty „ideje“, kterými dnešní
demokracie bojuje; dovodil, kterak hledí ona vykoře
niti každou stopu křesťanství ze srdcí a života
veřejného. Obě schůze vyzněly velice charakteri
sticky. Ač v Kvásinách byli skoro vesměs zastou=
peni přívrženci sociální demokracie, měla přece
schůze ta pro stoupence hnutí katolického význam
nemalý. Jako kocábka 8 očkoliku osobami vše
možným úsilím ubrání se živlu rozbouřenému, tak
dělo se i nám, stoupencům katolickým ve schůzi
kvásineké. Říkají-li páni z tábora socialistického,
že uvítózili, nechť uváží, že v blavních otáskách
býi jsme my vítězi ; to snad ani páni debatéři ne
zaprou. Jako v -Kvásinách demokraté tak v Luka
vici agrárníci ei amleli. Je vidét, že sonkromé
jejich náboženství je skutečné soukromé. Stejně
emýšlejícím pánům z obou táborů připomínáme
tato slova básníkova: „Nevěř vše, co z péra vy
jde, kpřírody rtům oakloň sloch; v koihách mlaví
jenom lidé, v přírodě však mlaví Bůh i“

Úmrtí. V Kunčicích zemřel 20. září v 68.
roce věku svého hospodář. správce p. Em. Horá
ček. Tělesná schránka převezena do Nymburka,
kdež se 23. t. m. konal pohřeb.

4 Borohrádka. Dne 27. t. wm.pořádá
čtenářsko-ochotnická Beseda koncert za laskavého
spoluúčinkování virtaosa na harfa pana Jaromíra
Nágia.

Začala brue. Materialista v HořicíchJ.
Kořínek poslal dcerce své, žákyní I. třídy lycea
v Hradci Králové, počátkem Června t. r. 80 K a
poštovní úřad listonošem je řádně Kořínkové ode
vydal, což potvrdila přede svědky svým podpisem.
Bytné a stravné zůstala alužna a peníze vydala
na zaplacení pohledávek jiných. Když pak byloJ.
Kořínkovi koncem škol roku platiti dlužné bytné
a stravné, tvrdil, že dcerce peníze počátkem června
poslal To popřela dcera jeho řkouc, že peněz ne
dostala.O:ec zakročilu poštovníchúřadův,a když
dceři jeho tam podepsanou jí poukázku předložili,
tvrdila, že to není její podpis. U krajského soudu
v Hradci Králové závedeno v srpna předběžné
vyšetřování proti neznáméma pachateli. Výsledek
nemohl býti jiný, než neklamný a jistý důkaz, že
Anna Kořínková peníze otcem zaslané 2. Červoa
obdržela a příjem svým podpisem potvrdila, a pak
ten, še ze žákyné lycejní ge vyklubala smělá pod
vodnice. Nezapře, že je z židovské krve, Kdyby
nebyla příliš mladá, byla by stíbána pro zločin
podvodu, atak lze ji stíhati jenom pro přestupek
nedospězých. Žákyní lycea ovšem již býti nemůže.

Různé zprávy.
BOleté kněžské jubilemm sv. Otce.

U příležitosti svého bOletého jubilea kněžského
sloužil sv. Otec Pius X. 18. t. m. v dómě av. Petra ti
chou mši av., při níž mu přisluhovalo 8 kardi
nálů, několik biskupů a prolátů. Mši sv. obcovali
účastníci sjezdu katolické mládeže a asi 4000
pozvaných. Po měi sv. požehnal av. Otec prapory.

Čeština mad měmělnu. O známém
něm. soudci dr. Freyerovi, který v samítání čet «
kých šalob hrál prim, vykládá „Samostatnost“
následující: Bylo to sa jeho působení v Trutnově,
kdy ještě přijímal české žaloby. Dr. Freyer Vy
slýchal kdysi svědka, který vypovídal v rosto
milém jakémsi německém nářečí, o jaká není
kolem Trutnova nouze. „Freideatecher“ soudce
poslouchal a poslonchal, kladl otásky nové a nové,
ale nerozuměl ničemu. Konečně, kdyš už oevědél
kudy kam, a svědkovu německému dialektu sa
šivý avět nemohl porozumět, zeptal se ho, zdali
umí česky. Spatřil totiš v nacionale svědkově
nějskou českou obec jako rodiště avedenon. Svě
dek česky uměl a bylo vyhráno! Čeština jindy
tak úporně zamítaná byla s největší radostí Frey
erem přijata a tek konečně za pomocí nenávidě
ného českého jasyka sepsal nejočmečtější soudce
s německým svědkem protokol.



Praha s šelezářským kartelem

bach připravenrakofský ský kartel, který

kde může staví 86prát jhučeskému — ovšem
české peníze jsou mu věšyvítány. Ze středa
kartelu vychrleno kalu na čest zástupců města
Prahy, Praba před celým světem banobena, a to
máš — šelezářský kartel « Prabóu leží si De
Jednou v náručí Totiž správní rada městské ply
nárny sadala dodávku TDUCA spojek pro městské
plynárny v ceně 24.000 K prašekému velkoob
chodu J. V. Rotta, jeož má sklad sboží železář

bo kartela. Nad touto nedůsledností pražských
pénů sastavoje se kde kdo, všeliké omlouvání

ed soodnými lidmi jest jenom plané povídání.
ů tato nedůslednost byla někomu potřebnou?

Millomový oďktz V Prase zemřelýdr.
Gustav ši. Gradi, bývalý notář, odkázal všecko
jmění své k dobročinným účelům. Půl milionu při
padlo „spolku propodporu vdov a sirotků při

právnické ba vr Fonďh ronadacev stářía pto“tudijal mádácefůstavil dřapražské domy
v ceně 300.000 K a ještě v cenných papírech na

32 K; Školakým sestrám v Praze velkostatek
v aké vcá 190.000K na třisadace; rot
činči v Pfaže 80.000K a sbírku cenných obřázů;
vedle toho dostalo se odkazu nemocnicím a růz
ným dobročinným ústarům pražským.

Němečtí kazimíři. Polský pobliista
Zwan v londýnských „Times“ ukašuje na pravé
nepřátele sblíženíruskopolského : „Je to přede
vším vliv německý, neboť ani ve Francii ani
+ Aoglii nemají dostatečnou představu, jak De

B) by sblížení a Poláky posílilo Rusko v pří
padě konfliktu s Německem. Německo pracuje
všemi prostředky proti sblížení ruskopolskému a
užívá svých starých vlivů, jež má u vlády raské,
propagandy zednářské, jež je věnde ve slažbách
Námecka a podpory živlu židovského, zcela od
daného Némecku.“

Čechové v Del. Rakousích. Diestati
stiky německého „Bunda“ je v okolí Cmaotu ně
kolik obcí cilně smíšených. Tak v obci Cibensteio

je 19%, Čechů, v Tannenbruchu 459/,, Rattenba
chu 50%, Schwarzenbachu 70*/,, obec Reinsběfer
má dokonee S0Y, čóstých obyvatel. "V okolí Mi
stelbachu jsou rovněž obce s 24 až 999, obyva
telů českých (Poštorná, Valčice atd.). V okresu
Lávském je z 38 obcí jenom 10 čisté německých.
Ye Vídni samé napočetli úředně 102.000 Čechů,
ačkoliv ve akytečnosti je jich tam fřikrát tolik.
A této masse obyvatel českých se odpírá vyučo
vání v mateřském jasycel

30tisíc k ckých Slováků praví
ů hálta. Kc Pnh Bet hokodšekáho

ubilea sv. Otce papeže Pig X. preelna 30.000
lováků sa vrůšení suspendáce ab ořdineuvězně

inky. Prosby o.gpravedlnost ne

obouzůstatŇ info sro povněpřevědčeni, že v Římě200 prosebných listů prostého,
je řatoče věřícího lidu nemohou zůstat bez vý
edku, še dokážou i"mepřátelům i to, jak pevně

6 Blovenskoje přesvědčenoi kých bhé Hlinově a že bo biskup jep £ politýckých' bříčinpo

bavil bo bhndu ka ského. Phrně jste pře
vědčeni, že Hlinka nespáchal ani simonii ani

dný přečin církeVbí, Za který by zasloužil ta
ový ukratný trest. Necht je těchto 80.000 podpisů
těcbou a nadějí vlépší budotěddkt nbohéma vězní

jnskému.
Odpověď za vysývávost a zmřivest

koma Národnostol suření'Něhicá« Kaš
rekých Hor a Sušice zaleblo i mezi Slovince.

ia Lobláů zbarvila se krví slovinskou. Minulou
eděli demonstrovaly v Lublaci zástupy lidu, aby
aly Němcům odpověď za orážky a jejich vyzý
avost. Německé místnosti a závody pocítily sílu

tosvášněného lidu slovinského. Tento neprozře

telný čin lido zbo Da místé vojsko rficena bajonety. Krev pěkolika uútětvých a rahěných
golá k nebi o pomstu pro ty, kteří jesom štva

m hledí úárod stůj vyvýšiti. Nad Lublaní pro
láňen stav obležení j— Téhoš dnei vzájemně 86
ybíjeli Němci « Slovinci v Celji. — Zprávy o u
úlostech v Lublani popudily Němoe v Mariboru

k odvetě protislovinské. Němečtí suřivci vymstili
fe tana veřejných budovách a domech patřících

Plriaca — Tyto pdálosti vybízejí všecko Sloanstvo rakouské k záznému zakročení, z kterého

pice netryská krev, ale které ucítí předevšímapsa. — K čemu to neustálé rozechvívání pro
dráždění nás se atrapy německé? Co potřebuje
každý z nás, at jest to cokoliv, saopatř si pouse
bt našince. Že to stojí o několik baléřů více, to
be vyváží zase na jiné vfraně, když ne hped,

pb č“ di NadávatNěmřm|; šidým,volat ne "do boje pryti nim, že ti feJaží
halebo jazyka, a přítom přece kupovat potřeby
vé od nich, jest bezcharakternost, která ba
en. na/ ba, ytástí.Kdy "yli. v tom
bledu důsledni, kdybychom ruce své odvrátili
varů něm "ta cby Něňmiw Čechách,
oravě a ve Vídej ucítill, že Čech také něca
latí. Ovšem ber oběti nedokážeme ničebo. Něed

něco. 1.

Lide br obtíšímáseet bez ik: va D4

rasné protesty proti útiskům, jež tr,í čeští rodi
čové v místech národnostního zášti, kvílení čes

cb dítek násílím odvlékaných do škol němec

mládeže splývá s varovnými hlasy rozvážných
vlastenců v jedinou vážnou, hrozebnou výstrahu
veškerému národa, by přispěl na pomoc svým
menšinám dříve než bude pozdě. Plamenná slova,
kterými na táborech lidu byly osvědčovány sym
patie českého národa k trpícím bratřím asestrám,
vronené proslovy k hrdinným zápasníkům za práva

národ Český veřejně mepšinám svým očinil, buďtež
soustavnou 1 a štědrou obětavostí dotvrzeny.

České moněláy i Ústřední Matice Školská, ochrán

kyně jejich škol, nyní ve dnech svatoráclevskýchdoufají a pevně očekávají, že všichni Čechové, bez
váhání a bez výjimky přispějete jim na vzdělání
tisicův a tisfoů Českých dítek štědrým darem
svatováclavským, který baz prodlení Ústřední
Matici Školské zašlete ; doufají, še splníte naděje,
které ve vaši odhodlanost a sílu skládají ti, kdož
na rozbraní národnostním bojují za vaše práva.
Ukažte štědrou podporou Ústřední Matici Školské,
že jste hodoi té důvěry, kterou hrdinové národní

poměrů těžkých, třeba roztřídění v různé tábory,
svorač a Ústřední Maticí Školskou sachraňovati
českým menšinám českou mládež|

Naší mládeši! Výbor Sdražení deškých
katolických zemědělců, když uzněl, že dosévadní
orgavissoe páně Jelinkova nedoltěčuje, založil
„Sdružení venkovšké mládeže.“ Panučitel JHlinek
uznal nutnost tohoto Sdružení ve výborové schůzi
Sdružení (dne 14. srpna), souhlasil se založením
nového Sdružení a společné prohlášení se Sdru
žením katolických zemědělců podepsal. Výbor Sdru
žení naproti tomu nabídl mu zase předsednictví.
Ale najednou zase p. učitel Jelínek si věc roz
myslil a odepsal panu Šafránkovi, že od dohody
upouští. Nezbylo tedy nic jiného, neš založit nové
Sdružení bez součinnosti p. Jelínka. Toto Sdružení
schvaloje celý výbor českých katolických země
dělců, a schválil je výkonný výbor strany kato

venkovské mládeže“ jedině právoplatně uznanou
organisací mládeže ve straně katolického lidu. —
Mládeži naše! Přistupuj bojoě do nového Sdru
žení mládeše! Podiminkyjsou snadné. Členem se
může státi Každý jinoch nebo dívka od 14 let.
Zápisné jednou pro vždy jest 1 K, kterou možno
splatiti do měsíce ode dne přihlášení se — a mimo
to pak ročně 40 h a tyto třeba na dvakrát. Tyto
podmínky platební má i Sdružení katolické mlá
deže moravské. VYkteré obci je aspoň 5 Čísýh,
nejdou se a zvolí si jédnatole, kterýdoPrahy při
blášené členy odlásí a vybrané příspěvky 'zašle.
V které obe: přistoupí aspoň 10 členů, pak nazývá
se toto místní sdružení už skupinou,která si zvolí
celkem 9 funkcianářů a to: starostu, místostarosta,
jednatele, pokladníka, kolportéra novin a pak: 2
pábradníky a 2 revisory účtů Právě takové Bdřa
žení mládeže mají va Moravě a získali za rok
8000 členů! Nuže i my v Čedhýčh úběhňtámede
dáti zabanbiti a proto do práce! Hlaste se o řeč
níky, ovolávejte k.nference mládeže. Pokud mošno,
sakládejte si jednatelství a akupiny sami, protože

čátku vyhověti nemůžeme. — Ti členové,kteří jiš
byli členy t. zv. organisace mládeže českoslovanské,

zápisné při přestupu k novému Sdrušekí platitindbadou. Musí však bvoji příblášku Sekretariátu
ibped otňůthiti. —- Důpiby udretiftona:Sdružení
váhkovské mládeže, Praha, Opatovická č. 10.
Antonín Kažouték, fol. šýn a:předseda Bdružení
mládeže,

Pokyny, jak si počínatipři zaklá
dání odboček a skuple „Hospodářského
Sdružení českých křesťanských země
dělců pro král. České“ v Prate. 1. Místní
důvěrník, splnomýcněný ústř. výbotém — sezve
katolicky smýšlející zemědělce (od 14. r. dokona

ného) ke schůzi, rozdav jm Jegitimágesp jgpónemkaždéhodle $ 2. shřom. sák. Přítetho M řočte
stanovy „Hosp. Sdruž.“ ne-li celé, aspoň $$ 1.—12.
a pak 20., 21., 22. — 2. Kdo přístoupiti choe,
rápíšče se vlastní rukou na členskou zápisní listinu
a dice: jméno, stav, bydliště, okres, poštu. Opla
této listiny pošle pak je:natel sekretariátu. — 3.
Přiblásí-li se měně tež 15 členů, tvoříse sku
pina, a ta si zvolí nejčilejší se středu svého za
jednatele, drahého za kolportéra. I toto utvoření
se jmény obou činovníků ihned se oznámí sekre=
teriátu. — Přiblásí-li se aspoň 15 členů či více,
ustaví se odbočka. Ta si zvolí satímní výbor

12. stanov), a jménem jeho jeden k tomu ur
ý zadá stanovy ma okreagí hejtmgngtvý (tisko

přilošepy), Auobza cí bos K, sta

vyob 'b pumKobok: Jer i i: achvá
těn sthnov svolá se (po oznámení na hejtm, ješ

-uš bes kolko) ustavojící výtná hromkďa, jež
Polí výbor, oznámí jej hejtiieuství a také sekre

„ — 8. Zápiená pro ktíždébo člena obnáší
09 b, příspětěk ročnívpřo čleay: a) řádné 1 K

20 h, b) činné 2 K, c) přispívající nejmeně 5 K,
d) zakládající nejméně 10 K. — Hos
spolky či besídky, jižtrvající, jež přistoupí
Bdružení, zaplatí ročnědo 60 členů 6 K,
mají přes 60 členů za každých 25 členů zas1
Bvé připojení oznamte asnesením valné hromady
pověřeným předsedou spolku. — 7. Za členské pří
spěvky budou členové všichni dostávati zdarma
„Selskou Stráž“, mimo to obdrží každý členský
lístek na potvrzení zaplacenýchpříspěvků.—8. Jad
natelé skupiny i odbočky povinni jsou každý měsíc
ozoamovati sekretariátu nové členy; ve ekapi n
vybírá jednatel i příspěvky (dle S 8. st. odb.). —
9. Skupiny i odbočky jsou povinny býti ve stálém
písemném styku 8 detředím. Jednatelé dávejte
správy, návrhy atd. Informace k zakládání Rai
feisenek, družatev atd. tam také obdrží. — Všecka
korrespondence i zásilky peněz řízeny bndje na

Pookratariát Hosp. Sdrožedí“ + Prase-II. Opatovická ul. 10.

"> Právě vyšlo: „Slovok rekrutům",odK.Laštovičky, tistivního poddůstojníka vPraze.
Časová tato brožura z pára odborníkova poskytuje
brancům, nastopujícím činnouslužbu, cenné pokyny
a dobré rady. Spisek stojí pouze 8 haléřů. Odpo
ručojeme našim organisacím, spolkům, farním úřa
dům atd. Objednávky hromadnése slevou a franko
zasílá Administrace Časových Úvah v Hradci Kr.

Klerikalismnes, řeč dp. Jiřího Čadka,
kaplana s Netolic, proslovená na IV. sjezdu če
skoslovan. katolíků v Praze, vyšla jako č. 2. „Li
dových letáků“, vydávaných r.dakcí a někladem
P. Frant. Svatka v Praze. Řeč dp. Čadka byla
zvlášť vřele chválena jak od účastníků sjezdu tak
i od katolické žuroalistiky pražalké. Pečujet dů
kladně a při tom popolárné o frázovitém slově
„klerika.ismug.“ Proto i my vítáme, že výbordá
ta řeč vydána byla jako 2. číslo laciných „L'do
vých letáků“ Zvláště doporučujeme letěk „Kle
rikalismus“ k hromadnému rozšiťování našema
veledůst. duchovenstvu, jemuž v první řadě musí

záležeti na tom, bl český lidbyl lošitě poučeno této moderhí fráti. "Leták fen zasílá se
-každých 20 kusů franko za Jó b. Pro stálé od
Sěratele platí subekripění cena. — Objednávky
vyřizuje: P. Frant. Svatek, vydavatel „Lid. let.“
Praha-I[, čp. 1638.

Výbaráí podýdrysa „1 že penóvnického ěkiita. Bprávníráda „Spolku
Gisela“*, život a výbavu vzájemně pojišťujícího
ústavu, uenesla se v posle.ní své schůzi, oslaviti
60leté panovnické jubileum Jeho Veličenstva hu

itaémi skutky, které odpovídají přání panov
de založen jubilejní léčebný podpůrný

tpdalky ústava. By 8ez fondury, S$terý během posledáféh 20tí let povolil

ohadým „dívkámvýbamní příspěvky v obnos„824 korun, v tomtojubilejním roce mimo ostato

výbavní přěpěvky Zdbtajaléh dpót“bo 500
korunách chudým nevěstám. Zvláštní zřetel vezme
Be úa dívky dříveu Ypbřku pojištěné a na dcery
ařísenců yestátní avoj službě s celého pů
sobiště „Spolku Čisela“. Nekolkovanépísemné žá
dosti, opatřené vysvědčením chudoby a ostatními

přílohami, dlužno zdsluti do 1. října ředitelství
„Spolku Gisela“ (Vídeň I., Franz Josef+Ouai 13).je Eth

UMĚL, PŘEDMĚTY AOBRÁŽY

KNIHY,
ČASOPISY
A NOVINY,

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 1889).

Nové jísdní řády.

OOOOOOOO00
| (Ce matno véděti všem v případě

eltelery © V době stále víc a více k nám blíšáeí
se hrosné nemoci cholery citujeme z ruského lista
„Petěrb. Gazeta“ Čato nejprostší pravidle, jimiž:
nutno se říditipři onemocněnícholerou. Jakt
pomoci onemocnělému před příchodem lékaře? 1.
Snažiti se, aby se nemocný sabřál, aby nestydj.
2. Dávati mu i ha

v“BMSDC

Telefon č. 17.

„kati kasy Jada 3.

čičnounáplaakba život pád E) rar
borkou lázeň na 2—3 minuty. (Dalál koupele s



slabují srdeční činnost.) 5. Dávati píti roztok 6
kapek jodové tresti v teplé vodě. — Jak jednati,
abychom, pomábajíce onemocnělým, smi 8e naka
žení uchránili? 1. Všechny výkaly políti roztokem
snblimáta (1: 1000), nebo proč. roztokem karbo
lové kyseliny, nebo vápnitým mlékem. 2. Co nej
častěji mýti si ruce. 3. Vše, co je kolem s hlavně
věcí, ješ nutno bráti do rukou, třeba chovati v na
prosté čistotě. 4. Vše, co se dotýká nemocného, je
nutno podrobovati přísné desinfekci pomocí sirnc=
karbolové kyseliny (Šproc. roztok), nehašeného
vápna atd Ď. Nepíti a nejísti z nádoby, jíž pou
žívá nemocný. 6. Nelíbati se 8 nemocným.— Jaké
desinfekční prostředky a léky musí býti pohotově
u každé rodiny? 1. Mýdlově-karbolový roztok
2procentní. 2. Sirno-karbolová kyselina 3procentní.
— Léky: 1. Botkinské (dra. Botkina) kapky (dá
vati [6—20 kapek). 2. Inozemcevovy kapky (16
—2 kapek). 3. Salol.

Vyrovnejte bezodkladně nedo
platky za „Obnovu“ a podr

žené knihy a brožury!
"Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 19, září 1008 1 bl
přenioo K 17:00—1860, Hta K 14:60— 16-80, ječwe
meK 11*40—12'50, prosa K 18'00—14'00,vikve K 1800
aš 1400, hrachu K 32-00—24*00,orea K 6'60— 7-20,
čočky E 28*00—8200, jabel K 23:00—24'00, krap K
3300—44:00, bramborů starých K 0'00—0 00, nových
K 8-00—3*80,jetel. semenečerveného K 98-00—106—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 0000 —00—,
máku K 38:00—8000, lněn. semeneK 20'00—22:00, 100
kg šitných otrub K 1400—00"00, 100 kg pěeničných
otrub 1400—00*00, 1 kg másla čerstvého K 360
až 2-98, 1 kg másls převařeného K 000 —0000,
1 kg sádla vepřového K 1:9%— 2:00, 1 kg traroho
028—32, 1vejoe K 0'06—0'07, 1 kopa zelí K 700
aš 900, 1 kopapetršele K00:0—0'00, 1 kopa kapusty
K 2:00—4*90, 1 kopa olbule K 3:00—8"50, 1kopa drobné
zeleniny K 1:00—0 00, 1pytel mrkve K 800—340, 1ko
pa salátu K 0:00—0'00, 1 bečkaŠvostekK1:40—180,
1 bl jablek K 4:80—90, 1 hl hrušek 6-40—9:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 10. září 1908 odbývaný

přiveseno bylo: 1)obilí: pšenice 404 hoktol., šít
840, ječmene 1190, ovra 331, prosa 9, vikve 0, bre
cha 0, čočky 6, krapo0, olejky 00, jetel. semínka
71, Iněného temene 4, máku 6. — 3) Zeleniny:
potršele 00 kop, okurek 00 kop, kapusty 290 kop, cibule

brambor 105 h], zelí 120 kop. — 8) Ovoce: jablek
68 bl, brušek 33, švostek boček 986. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 18 kusů, podevinčat 606 kusů, kůslst

0 kusů. :

07 || Vamany
í E Po umakorvyká

Naršťirenky harmonie

| všeho druhu silného varhanového

| pá
Biskupská| || Bod.Čápek,
knihtiskárna varbanářv Poličce.

v Hradci Králové. Závod založen 1874.

Sklodo oken
pařenišť, skleníků a jiné za kartelované ceny nej
levněji, franko na každou stanici a obal zdarma

dodává

IK.V. SKUHERSKÝ,
-6 8 E drorní dodavatelHradecKrál.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. I kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řesající 4 K kus.

Zvláště výhodné pro p. t. eklenáře a truhláře

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

;
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“ přes 100 kusů, zbotovených « domácích č
k Í cisfeb drahů kamenů ve vkusném pro

M vedení; zvláště upozorňojí na novinku F:

V „Graniton“, M
L umělecky pracované ozdoby z nezniči- Ji
M4 telbé bmoty, bodící se specielně na práce P
M s pískovce v cenách úžasně levných. a
sh Pány intereasenty uctivě sve k shléd- Já

$ uatí vystavených prací Fk

BY KDA0 VVZVK,A»*=222“mů | JE“
E AP majitel nejstaršíhoa největšíhozávodu (4

ň NUL ásae* ořokamenickéka čeaémĚ
= v Hradci Králové, ýO ZOH

-Do Hradce Králové a okolil

Dovoluji si tímto zdvořile oznámiti,
že jsem převzal a znovuzřídil

závod
zbožim ::

galanterním
a krátkým
po p. Em. Svobodovi
(dříve Alois Svoboda)

, v Hradci Král., Velká podslů,

který jsem již novým a sezonním zbožím

opatřil a doporučuji se vzácné přízni
. velectěného obecenstva.

Pi té příležitosti dovoluji si upo
zorniti na nové právě došlé již druhy
zboží a sice:

Bílé prádlo
všeho druhu osvědčené jakosti.

Košile,
límce, manšety, náprsenky

nejmodernějších tvarů.

Kravaty a chránítka límců,
apartní novotiny.

| Trikotové zboží:

košile, spodky, ponožky, rukavice a různé

Dělnícképrádlo.

Speciality.
- Křtcí úbory

a úplné dětské výbavy
počínajíc od novorozeňat ve velkémvý-|
běru. (Na požádání se zvláštnosti ihned

zhotoví.)

Dětské garnitury zimní:

Kabátky, čepičky, čepečky, oblečky,
rukavičky, punčošky, botičky a mnohé

: jiné,

Prosím, by i mně, jak mým před
chůdcům přízeň i důvěra věnována byla
i na dále.

V hluboké úctě

Cyril Skalický,

Velká podsíň.= l





Josef Bonaventura Piter.
Jeho šivot a působení.

Plše Fr. Kole.
u

V Rajhradě za Bonaventary Pitra postihlo
klášter 23. července 1763 zemětřesení, které
ua klášterním kostele (vystavěném v barokním
slobu od r. 1722 do 1739 dle plánů pražského
architekta Jana Santinieho od brněnského sta
vitela Fr. Kloboučníka) způsobilo povážlivé
trhliny; vůda se místy propadala a obé prů
čelní věže chrámové se od chráma odtrhly.
Proto Piter byl nocen dát vystavětí na obou
stranách věží podpěrné pilíře. Socha sv. Be
nedikta, která v průčelí mezi věžemi stála na
pyramidovém podstavci, musila se opevniti a
později byla snesena. .

Za opatování Pitrova děly se všeliké
újmy právním požadavkům zuboženého kl
štera. Tak měli rajhradští proboštové od pa
peže Innocence XI. od r. 1688 právo nositi ic
fali, berla, prsten a jiné pontifikální odznaky,
nádoby, zvony a roucha bohoslužebná světití
(avšak bez pomazání sv. olejem a křižmem).
Piter obdržel od papeže Benedikta XIV. (28.
března r. 1757) právo toto pomazání vykoná
vati. A téhož roku 27. září vymohl P. pro sebe
a savénástupce udíleti 4Odenní odpustky ka
jícím věřícím, kteří se zúčastní opatské mše
sv. a přijmou opatské požehnání.

Řeholi aogastioské v Brně vymohl P. od
téhož papeže právo, aby si mohla v budoucím
čase svého preláta voliti sama.

P. i jako opat pří velikých starostech
horlivě ge věnoval literataře. Tak přeložil do
češtiny regali sv. Benedikta a věnoval překlad
Anně Schoiastice Panlerové, kněžně z Hobarka,
tehdy abatyši kláštera Benediktinek „pod o
chranou sv. Jiří“ na Hradčanech.

Doma v Rajhradě stále zaměstnával tři
mladé duchovní opisováním výtahů ze starých
kronik; brával ty duchovní sebou, i když jako
zpovědník císařovnín každoročně se ubíral do
Vídně k císařskému dvora. Dával opisovati
totiž v kabinetním archivu vídeňském diplomy.

Dojemná byla jeho synovská láska. Paal
z Rajhradu dne 12. prosince 1767 do Třebe
chovic p. Vojtěchovi Kadanskéma, t.č. primá
torovi městskémo (Týž byl primátorem po 6
let. Pochován na Orebě a Třebechovic. Kámen
náhrobní jest při vchoda oa právo.) a strýci
svému 8 jemnou výtkou, když se jednalo o
pořádání domácí pozůstalosti;

„Mnoho vzácný a slovatný pane primátor!
Nemohu tajiti, když mne můj milý pan otec
pro své poslední potěšení otcovské viděti byl
dychtiv a v tak sešlém věko, 78 let maje,
v takových nečasích na tak dalekou cestu,
ježto se mu ovšem ne-li podle práva, aspoň

odle lásky sbraňovati mělo, se vydal, do ve
Řiké nemoci upadl a se rozstonal, s vozu pře
nešen jsa do postele, v které zůstal. A ačko
livěk jsem se dosti staral, kterak bych milého
otce svého prostředkem doktorů alíků k pře
dešlému zdraví přívésti mohl, všdycky však
mdlejší býti se zdál. Pročež dav jej na dea
Neposkvrněného početí Panny Marie (8. pros.
1757) a ten den potom všemi svátostmi sac
patřiti, sám jsem ho navštěvoval a ve dne v noci

jsem býti nařídil. Že ale na díle věkemas jiné
strany namožen zimou a od velkého třesení,
jako i nynějšími hroznými počasy, které i
mladého poraziti můžou, tuze byl zhyndrován,
nio ovšem nebylo, čím by 80 mu bylo pomohlo.
Pročež dne 12. měsíce prosince ráno přede
dnem při 3. hodině s tím světem se rozžehnal
e osnul © Pánu. Co se týká pohřbu, to já zde
udělám; a takový pobřeb, co patří na syna
preláta. Sám bo pochovám a položím do krypty
v klášterním kostele, z toho aspoň maje po
těšení, že jsem ho viděl a on mne, a že mu
poslední službu jakožto vděčný syn, v mém
prelátském stava, kn kterému mne dochoval,
můža prokázat.“ P. byl smrtí otcovou velice
zdrcen. Slibovalt jako chlapec rodičům, ne
chají-li ho vystadovati, že se přičiní — po
žehná-li Bůh jeho pracem — aby jim byl po
těšením a podporou; a slib svůj plnil čestně.

Jakou láska měl k otci, takovou proje=
voval i k avé vlasti. Třebechovětí měli v P.
mocného protektora u Její C. K. M. Marie Te
resie. Vymohl jim mnoho znamenitých výsad,
jmenovitě, aby směli vařiti pivo £ ječmene
(r. 1760 1. ledna). Jaroslav Trčka z Lípy, pán
na Ledcích, Opočně a Frimburce adělil Tře
bechovícům na přímlava svojí manželky Jo

erotína r. 1782 milo““ se pšenice
pivo vařiti. P. vyjednal 26. ledna 1760 ve Vídní
potvrzení starobylých privilejí města Třebe
ohovio, kteráž jim byla drahbný čas předtím
při požáru sbořela a potom jim byla poněkud
dnorena od r. 1088 do r. 1796 od sotrážnýeh

pánů města 12 výsadními listy. I poslal P.
práva ta po Jiřím Černém, radním třebechov
ským a syndikovi Václava Vejnerovi, jako ma
gistrátních vyslancích, dne 20, března 1760 do
svého rodiště, nežádaje pro sebe jiné odměny,
než „obled dobrý a paměť stálou na ten dům,
v kterémžto byl zrozen.“ Vymoženost ta zna
menala pro Třebechovice elavoou epochu. Pri
vileje ty přineseny od poslů do kostela faroího
za zvonění a střelby, za svaků hudby a zpěvu.
Celé město tonulo v nadšení a oslavilo vý
zoamoou událost s neobvyklou okázalostí.

(Dokonč.)

Kulturní hlídka,
Hudební listy pro mládež.

Značný zájem vzbudí zajisté Časopis: „Hu
deboí listy pro mládež“, který bude vydávati na
kladatelatví V. Kotrby v Praze. Je to první časopis
svého drahu, který máza úkol povznášeti a jem
niti hodební cit naší mládeže různými skladbami
buď klavírními nebo houslovými, pro harmonium
ae zpěv, zdokonalovati její znalost hudební pouč
nými články, zajímavými obrázky ze života hu
debních skladatelů a umělcův, konečně bystřití
rozum její hádankami, akládankami a šarádami,
které obsahovati bude v hojném počtu „Hudební
hádankář.“ Zajisté se zavděčíme naší pilaó mlá
deži, když v jednom z nejbližších čísel uvedeme
návod ke skládání snadných melodií. Redakci svě
Fili jsme zkušenému pedagogovi p. Arnoštovi J.
Černému, majiteli hudební školy a skladateli na
Král. Vinohradech.

Náš časopis pro mládeš vycházeti bude 16.
každého měsíce. Aby se mohl každý pobaviti a
poučítí jebo cenným obsahem, stanovili jsme jeho
celoroční předplatné na 2 koruny. První číslo vy
jde ve dnech nejbližších. Předplatné přijímá stále
administrace hudebního nakladatelství V. Kotrby
v Praze II, Pětrosova ul. č. 200.

Zrnka o vědě a víře.

Konečně již sami evangelíci, kteří posud
víru zcela nestratili, mají dost ješitné nafonkanosti
„volných myslitelů“. Pozorají, jak právě ti „volní
myslitelé“, kteří chtějí všude nabražovati nábo
ženství vědou, právě skutečné vědy nejméně mají
a že tyhle kapucity u nás ničím vážným vědu
neobobatili, ponecbávajíce pravé pracné studium

šarlatánům a uveřejnil dodatkem v č. 9. tato
sraka z Garborgových „Umdlených duší“:

„Jest Bůh? — „To nevíme.“ — Jest duše?
— „Nevíme.“ — Budeme dále žíti anebo navždy
sahyneme? „Nevíme.“ — Má život nějaký účel?
— „Nevíme“ — Proč existuji? — „Nevíme“ —
Co vlastně tedy víme? „Nevíme“ — Můžeme ko

Tohle systematické „nevíme“ sluje vědou.
A lidé spráskají udivením ruce a jásají: Pokrok
ducha lidského je nepojatelný a nepochopitelný;
podle toho nepotřebujeme už ani víry ani Boha!
Neboť věda vypátrala, že, vaří-li se voda v kotlu
silně, nazdvihuje ae příklop horkou parou, a vy
pozorovala, že malé stéblo je přitabováno kouskem
pryskyřice vlnou třené .. . aniž catatně umí vy
světliti tyto zjevy jinak leč prázdnými frázemi,
které se mění skoro každých deset let... Tak
už nepotřebujeme bohů. Divil bych se spíše, k čemu
vlastaě potřebujeme takové „vědy“ —

Co iné na tom záleží, že jest země kulatá
(ostatně ani není)? Anebo že svět snad byl mlhou
(což jest ostatně dosti pochybné); anebo že plod
v mateřském těle se podobá v některém období

lodu psíma, — když pořád „nevíme“, co vyvo
alo živoucí plod, a „novíme“, co vlošilo mlhavé

hmotě myšlenku vyvinouti se v svět? Ach, prázd
nota, prázdnota | Ach, ta bolestná zemdlenost v čele |
Starý dr. Faust měl pravdu:

Že naděj nemizí té slabé hlavě, na skoře
pině ješ lpí napořád, chce lačnou rukou poklad
vyhrabat a plesá, žížaly když najde právě! —

Cesta víry: od jasnosti k jasnosti, od světla
k světlu, od blaženosti k blaženosti. Cesta vědění:
od jasnosti k jasnosti, od ovětla kavětlu, od zou
falosti k zoufalosti.“

Vzájemná pomoc volných myslitelů.

Svoje lží utrácejí trochu chytřeji než soc.
demokraté. Rozamějí chytréma eměnečnéma ob
cbodu. Volní myslitelé u nás opisují lži, kterým
se dávao Němci hodně smějí. A z naší země zase
putuje do rakou německých volnomyšlenkářů zboží,
s nóbož kouká u nás malý rebach. Na př. dro
žina vzorného dra Bartoška šíří výmysly němec
kóbo Haeckla. Němci sase rozšiřují nyní švindléř
skou vymyšleninu, která podvodným socialistům
českým už málo vynáší. V bývalém působišti po
věstného Wabrmunds vyšla brožura: „Papež a

evangelium. Řeč biskopa Skroeamaroru na konciluVatikánském.“ (Nakladatel Herm. Fidckinger,Inn:

bruck.) Tuto řeč, vymyšlenou od nsšich sarytých
nepřátel na potupu církve, rozšiřuje v německých
krajích „Volná škola“, aby Švíndlem sdravé mozky
mrzačila. Jest tudíž patrno, jak vzteklí nepřátelé
církve mají málo výbušné látky proti církvi, když
sahají k takovým prskavkám. Poněvadž pak v Če
chách dosud od některých proatomysloých lidí jest
považována za skutečnou promlava slavného Stroas
mayera, neuškodí pověděti něco o historii toho
drzého úvíndlu. V dějinách Vatikánského koncilu
(„Gesohichte des Vatikanisohen Konzils“ [I[, av.
str. 189) jest poznamenáno: „Pozdějí, r. 1871,
vynořil se spisek, který se vydával za řeč, kterou
měl v koncilu biskup Strossmayer 2. června 1870,
Řeč jest od začátku do konce vybájena. Jest plná
kacířství a popíránetoliko papežskoa neomylnost,
ale i papežské prvenství. Castéjí opakované vysvě
tlení Strossmayerovo a vyjádření jiných členů kon
cilu, že řeč připisovaná Strossmayerovi jest pa
dělkem, nesprovodilo ten spis se světa. V Anglii a
Americe byla ještě stále rozšiřovánaa a čtena a
z Ameriky přešla r. 1890 do vice německých pro
testantských časopisů. Tyto odvolaly, když se
s okolí Strossmayerova protestovalo proti pomluvě.
Ale r. 1891 vyšla řeč znova jako jeden z letáků
„Evangelického svazu“ pod titulem: „Hier stehe
ich — jich kann auch unders. Aus dem Leben
eines romisch-katholischen Biachofa, Von Dr. R.
Krone in Messkirch.“ Žádný důkas pro nepravdi
vost té řeči nemohl spisovalele ani vydavatele dr.
L. Wittea v Pfortě pohnouti, aby upustili od dal
šího šíření té pomluvy. A podvodný pamflek vesele
potoval v přek:adu do rudých rakou českých atd.,
až v působišti Wahrmandové „pravdymilovnou“
snahou volných mvalitelů nyní znova omládi. Tá
žeme se, zda tací Jezcitní podvodníci nepatří do
tahého kriminála daleko splá než zloději a ban
krotáři?

Školský obzor.
Svoboda ?

„Přehled“ napsal v příčině chystaného kato
lického učitelského ústavu: „Jsme přesvědčeni,
že naše učitelstvo ... dovede svou váhou dociliti
toho, aby pomocí naší veřejnosti (ahal rudé re
gimenty jsou vědy k randálům pohotově) a poli
tických stran zřízení katolického ústavu snemož
pila.“ — A což, vzácný svobodomysloíku, kon
feasionolní ústav evangelický a židovský pro vý
chovu učitelstva? Těm dovolujete volnost na
prostou.

Kdo vlastně škodí nejvíce eti učitelstva ?
Nechťsa pánové pokrokoví bijí kajicně v prsa

sami. Jak se dovedou navzájem hanobit, když se
Jedná o obsasení lepšího místa| Jak dovede drah
draha ze záští denoncovati! Jak umějí nectně
pranýřovati velice zasloužilé učitele kongervativní!
Jak horlivě místo plnění nejdůležitéjších povin
ností shánějí různé štvanice! Protikatolický „Pře
hled“ píše dne 4. t. m. v příčině valné bromady
delegátů zemekého ústředního sdružení jednot
učitelských: „O sorganisované oposici nemohlo
se mlnviti.... Patřilo by k tomu hodně odvahy
(v demokratickém shromáždění !), aby Be jednotli
vec odvášil veřejně nu valné hromadě vedení
něco důrazně vytýkati. Právě v tom vidím besna
dějaost situace, že za nyaějších poměrů není ani
oposice možnou. Nevím, kým by takový opo
sičník musil býti, co by musel soamenati, aby
nebylo nebezpečí, že nebude (gic[) sesměšněn A
zdeprimován... Jaká však je to společaost, kde
není možnou kritika, oposice, kde vybujelo ne
omylnictví, nedůtklivost, antoritářatví? ©(Jenže
právě Rašínovi aatoritáři nejvíce se hněvají na —
pesvobodu katolické církve). .

Po jednatelské zprávé objevil ge názor, že
by mělo býti odbírání „Čes. Učítele“ pro každé
bo člena organisace povinným, neboť prý „Čes.
Učitel“ není značnou částí ačitelatva — zejména
mladšího — odebírán a čten. Požadavku tomu
nepřeje většina ani vedení organisace. (Čteníor
ganisačního časopisu se dá upraviti jinak. Jest
třeba zhodnotiti list obsahově, učiniti ho orgá
nem všeho organisovaného učitelstva, sjednati
ma řadu dobrých pracovníků, aby musel býti
čten a vyhledáván. Za nynějších poměrů, kdy
„Úes. Učitel“ je pln osobních tahanic a útoků,
kdy čtenář marně bledá onu jednotnou, zodpo
vědnou ruku, která taktním a jednotícím spůso
bem dbá o vývoj jednotlivcův i celé organisace,
jest často dobře, že mladší učitel „Č. Učitele“
nečte. Vzácná to tribuoa tea „Čes. Učitel“ hlása=
jící 8000 učitelatva. Škoda, če si tobo nejsou
páni s redakce vědomi, a Škoda, že není účel
„Čes.' Učitele“ úzkostlivě zachováván. Zájmy or
Gsnisace a učitelstva jsou tak neosobní a přece
v „Čas. Učiteli“ jsou stále články, jež diktoval
osobní sájem a osobní názor jednotlivcův. —

Jeden z delegátů velice bystře mluvil proti
poměrům v „Čes. Učiteli“ a žádal, aby orgami
dační rěstrík neobsahoval osobní útoky. Ovšem
nepochodil. Bylo však znátí, že s řečníkem 000



hlasila značná menšina, a že učiteletvo začíná již
býti sytu těch článků, jež do věstníku organi
sačního nepatří.

Někteří funkcionáři ve svých zprávách s
potom místopředseda Švehla ve své řeči o pro
středcich k utažení organisaoe uvedli předlouhou
řada případů, kdy organisovaní učitelé ve styku
s ústředím nebo s redakcí, sáložnou a koihkapec
tvím vyvedli něco směšného. Byly to sice někdy
opravdu p divné případy, ale líčeny byly větši
nou bumoristicky a tskó tak byly shromážděním
brány — shromáždění se všemi těmi bosty a
čestnými předsedy a vládním komisařem se 8r
dečně bavilo. Štěstí, že tomu slovanští hosté

mnobo nerozuměli. I tak to u smutný pohledDa valnou hromada delegátů Ž.Ú. S. J. U. ba
vící se humorietickým povídáním o vadách svých
spoludrubů. Jaké to vůbec jednání, jaké to vážné
shromáždění, jež tráví půldrahé hodiny smí
chem...

Orgauisované učitelstvo má mnoho chyb —
tot beze sporu — ne vhodném místě jeat třeba
o nich mluviti, ale jest jich mnoho důležitějších,
předůležitých a o těch se řečník nezmínil. Hodně
viny na té směšné neinformovanosti má vedení
samo. Byla doba, kdy řada časopisů byla orga
pisovanému učitelstva soustavně snechocována.
Účelu bylo dosaženo: část organisovaného uči
telstva čte jen „Čes. Učitele“ a poněvadž „Čea.
Učitel“ informuje čtenářstvo nedostatečně — a
zejména o svých předácích mnohdy nápadně mlčí
— jsou zmíněné případy zcela vysvětlitelny.“

Nové ukázky socialistické vzdě
kavací a podpůrné práce.

Surová pěsť zvedá se stále směleji
Nedávno orgán svazu křesťanských dřevoděl
oíků v Německa uvedl 106 případů, v nichž
rodí násilníci byli odsouzeni celkem do vězení
na 12 let, šest měsíců a 6 dní a nadto k po
kutě 760 marek. Rozumí se 8amo sebou, že
před soud jsou pobnáni jenom necitv:6 nej
větší a to ještě v řídkých případech; vždyť
týrané dělnictvo ví, jakou pomsta dovedou
rudí vzteklivci připraviti tomu, kdo ae opo
váží proti nim se bájiti. Nyní „Caristlich-30
ziale Arbeiterzeitong“ sdělaje, jak soudrazi
naložili u jedné firmy v Cannstattě 8. t. wm.
8 „řesť. sooiálním krejčovským dělofkem. Když
ho nemohli pobrůžkami donatiti k přestoupení
k organisaci radé, prohlásili, že 8 ním uebadvu
pracovati a že se postarají o to, aby neobdržel
práce ani v Cannstattě ani ve Stuttgartu. Za
stavili práci a poslali pro šéfa. Ten je prosil
o sečkání do soboty, poněvadž toužil, abyjistá
důležitá práce byla dodělána. Leč rudá de
putace lhůty na rozmyšlenoo nepopřála a tak
musil jíti křesť, sociální dělník z práce ihned.
— Dne 12. t. m. konala se v Norimberce kon
ference socialistických žen. Soadrožka Otilie
Baderová z Berlína doznala ve uvó.n referátě,
že při volbách sněmovních v Prasku byly 80
cialistické ženy vyzvány, aby se otázaly těch
maloživnostníků, u kterých kapojí, koho budou
voliti. Výsledek toho byl, že skoro v celém
Prusku volili maloživnostnici soc. demokraty.
NKdyby snad tento terror nedostačil, užijeme
v budoucnosti ještě ostřejších prostředků“ vo
lala ku konci svého referáto. Tudíž takble
zoela okázale chlubí se soudrožka násilnickou
kuráží svojí strany. Což, o chuť k těm nej
ostřejším prostředkům by u rudé strany ne
bylo! Kdyby socialisté dosáhli moci, po jaké
touží, zacházeli by s občany jiného smýšlení
daleko hůř než s trestaňci z káznice.

Vlastenecký zloděj. „Frankfarter Zeitung“
sděluje Ď. t. m., že Szhůberle, radý pokladník
skupiny štakatérů v Frankfartě nad Mohanem,
učicil oznámení policii, že byl za nepřítomno
sti svojí paní ve svém obydlí přepaden a svázán
ode 2 mladých lidí, kteří mu uloapili z po
kladny 1100 marek, Leč pátráním se zjistilo,
že ten loapežný přepad byl vybájen. Vždyťpři
prohledávání doma se nalezlo z chybícího ob
nosu 650 marek. Schiberle zkrátka jako ně
mecký vlastenec chtěl zpronevěřené peníze
utratiti ve vlasti; nechtělo Be mu za vodu.
Proto si vymyslil lonpežnou bistorku a to dosti
chytře; zapomněl však na důležitou věc —
předně všecky peníze dobře spočítati. Sch
berle na konec se přiznal, že „si přepadení vy
básnil a že chybící obuos 660 marek epotře
boval pro sebe. Byl zatčen.

Stávkokaz největším zločincem. Taková
jest zásada soc. demokracie; vždyť tatáž mstí
se na stávkokazech způsobem nejkrutějším.
Leč obratme list! V křesťanských listech ně
meckých oznámeno, že v Montabanru zedníci,
tesaři a pomocní dělníci (vesměs křest. sociá
lové) začali stávkovati; leč D4 téže stavbě sa

"čalo pracovati několik rudých zedníků. Když
jeden socialista jel pracovat do Montabauru,
nadával na „kněžoury“ a křest. sociály; roz

dával list rudých zedníků „Grundstein“apoblásil: „Stávkají-li křest. sociálové, není to
pro nás žádnou stávkoul“ — Tohle říci tak

některý našinec! Hned by acítil tvrdou pěst.
Pak prý mají socialisté veliký soucit k všemu
utlačovanémoděloictvu|

Soudruzi jako zaměstnavatelé. Již ča
stokráte bylo poukázáno na to, Že socialisté
bývají nejvyděračnějšími zaměstnavateli. Nyní
nové doklady. „Korrespondent ftir Deutschland
Bachdrucker ond Schrifigiesser“ v č. 92. sdě
loje, jak sám sondruh Thiel ve schůzi odbu=
rových dělníků líčil powěry v tiskárně Ad.
Mehnerta (Eibau), která tisknoe radou „Volk
stimme fůr Nordbobmen“. Výtky Thielovy proti
Mohnertovi byly: „Týž ve slídičetví a pohánění
jest ještě od své matky podporován. Učedníci
musí často pracovati dlauho přes zákonitou
pracoval doba a nejsou jim také popřány zá

„konitě předepsané přestávky. -Dále nejsou
všichoi kollegové dle tarifa placeni. Zmíněný
dělnický list se pořízuje od neorganisovaného
strojního sazeče při neterifaím pracovním čase
a ještě při plata, který ani nedosahoje mini
máloího honoráře pro sazba račaí. Všecky vý
klady u tiskové komise resp. a redakce jme
novaného lista dosud zůstaly bezvýsledné a
bylo usneseno, také proti této Úrmě, jsoucí v ta
rifním seznamu, zakročiti u všech orgánů, jež
jsou k ruce“

V čísle 95. zkritisováno jednání soudraha
Rich. Markevitze, nakladatele socialistického
„lidového lista“ v Můblhanzech. Prý zdravotní
poměry v rudém tom závodě byly pode vši
kritiku. „Tedy tak zvaná dělnická firma vyba
zoje brutálně na dlažbu toho, který zakročaje
pro zastavení ochranného zákonodárství děl
pictva ... Z tohoto zabrávání s existencemi
ženatých kollegů lze vyrozaměti, proč okresní
představenstvo na popad zdejšího představen
stva varoje všecky kollegy přijmouti místo a
M ...“ Tak stýská zastrčená noticka. Zkrátka
takový prácedárce jest chytrý. Přidá se do
radé armády právě proto, aby se mu bezpráví
na dělnictvu pácbané trpělo. Za nějaký ten
bakšiš soudruzi dloaho mlčí jako ryby. Nej
větší vyděrači měli se dobře, jest iže porozu
měli povaze radých a odváděli rudou daň.

Co jest vlastně cílem soc. demokracie?
Ta vybízí soudrahy, aby nešetřili. Vždyť ta
kový dělník, který by si něco ušetřil, tak že
by nebyl závislý na milosti a nemilosti sou
drubů v každý čas, ukázal by rudé organisaci
brzy paty. Rudý štáb potřebuje rozervance,
lidi takové, kteří přebytečný groš strčí do rodé
pokladny. S takovou nespokojenou armádou,
která nemá co ztratit, dělají se pak snadno
randály. Sám poslanec Ausobsky řekl, že ra
kouským socialistům se jedná oto, činiti děl
nictvo nespokojeným.Socialisté švýcarští nejsou
z jiných. Hlavof orgán jejich „Velksrecht“
pap:al, že se sedláky nelze nic začnouti ; nechť
se pozornost obrátí k čeledínům a nádenníkům.
„Podaří-li se tyto proti jejich pánům poštvati,
ta. můze býti 200.000 lidí získáno pro dělnické
houtí; 200000 mažů může býti vyrváno pito
mosti venkovského života a naplněno býti vyš
šími (?1) cíli a myšlenkami; 200.000 spoko
jených občanů může se očiniti nespokojenými.“
Ano, radí potřebují otrocké, rozeštvané po
platníky, kteří se budou těšiti nejvýš ještě
nadějí na stát budoucnosti. Trocha zbývající
spokojenosti se dělnictvu bezcitně vezme; jen
když rudí vůdcové se budou míti dobře.

Stále více se jich odříkají. Socialistická
práce „podpůrná a vzdělavací“ již jest tolik
křiklavá, že na mnoze z radého ráje lidé at
kají valem. V roce 1904 bylo křesť. organiso
vaných dělníků na Moravě a ve Slezska pouze
3000, kdežto sociálních demokratů bylo 50 tisíc.
Letos však, tedy po čtyřech letech, je v kře
sťanské organisaci 22 tisíc č.enů, v sociálně
demokratické pouze 48 tisíc. Nám tedy přibylo
za 4 roky 20 tisle, socialistům dva tisíce ubyly.
— Právě země svobodné, s největšími politi

rické a Aoglie nestojí o rudé dobrodince So
ciální demokraté v Severní Americe a ve Veliké
Britanii přes všechno horečné úsilí jsou sotva
ve slabých začátcích, těchto dnů pak odborově
organisované dělnictvo anglické rozhodně se
vyslovilo proti sociálním demokratům. Na kon
gresa odborových spolků („Trades-Uoions“),
který se právě konal.v Nottinghamu, bylo u
sneseno, že do parlamentního výboru kongresu
Trades-Unionského nesmí býti zvolen žádný
sociální demokrat.

Zušlechtují. Při volbách do c. k. živnost.
soudu pražského 20. t. m. nár. pociál Josef
Piskáč povalen soc. demokratem Fr. Urbanem
a pokopán, na Žižkově porvalo se 150 radých
s národními; sociál. demokrat Fr. Procházka
sranil lehce 1lletého chlapce Ant, Štengla, Fr.
Poch pobodán socialistou, více rvaček spůso
beno i na jiných místech.

Rozšiřujte

Fotografie
! nejlepší !

Zvětšovánípodoblzen vkrásném
platinovémzpůsobu, vprovedení

nejumělejším.

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní W fotograf

w Hradoi Králové.

Svatební skupiny.
(Pro tyto zvlášť snížené ceny).m .
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ME“sklenné"ji

Čalounické
výrobky,jako

divany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškeré předělávky

sa ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král., v Pětidomechč,291,

KIOOOOOOOOOOOCXXXX
Velodůstojnému

duchovensivu!

Kar. náhláJan Olaněk,z2, 44
Konviktaké ul.
olejnénabovlslnínáč doo

i doporučiti svůj bojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádeb a

jako: monstrance, kalichy, ciborla,py, svícny, kaditelnice, kropea
, „ nádobky at d, vše

v přesném alohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jemv ohmnory střtůií. nb nenníky hotovéna ukáska, ro , nákresy neb cen franko.
gol vd výrob. a slačení rudím. Největší výroba a

sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduášího do nejetkvostnějkkho. Chudším kostelům úle
va vplacení Víceuznánípo race, Žádné prosovanévý.

robhy besomní. Vše posílám již posvěcené,

Praha-l

»



Doporučujeme

statek
Z volné ruky se prodá

8 úplným zařízením hospodářským, dobytkem,
s letošní úrodou. Patří k němu asi 50 korců do

brých pozemků; budovy novější z kamene, kryté
taškami a břidlicí.

Bližší sdělí

Jan Černý
v Byzhradci č. 35. P. Solnice.

OOO00000000000000

Vychovánasí

===
:

U VYDČOTACÍ ÚSlA|
v Kocléřově u Svitav

přijímá mejlevnéjí chovanky škole
odrostlé ku vyučování liternímu, něm
čině, frančině, šití, stříhání, kreslení
střibů, vyšívání, vaření, žehlení, hře na

piano, housle a citera atd.

m W
Prospekt mapožádání se zašle.

z.. unu

Krajina horská,
lesnatá, velice zdravá.

Ď0000000

W
Uznaný za nejvýhodnější 4 nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslaL,paramenlů
prádi praporů, příkrovů, koberců aovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběr franko. „09

Adresování vždy doslovné se vyproňuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
I lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy

nebývalou?
Použila jsem do vyváťky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

z potěšení,
kaki

ee02

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

'Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Kolárky, náprsenky kněžské.
Prádlo pánské a dámské bílé,

barevné 1 trikotové.

Deštníky. — Pasy.
Eapesníky. — Rukavice.

Šněrovačky. — Zdravotní
„Trinmfala“.

Veškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krejčí

- doporačojí v nejlepší jakosti

Fejgl «£ Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice — proti kostelu P. Mari.

Solidní obsluha.
Nejlevnějšípevné ceny.

CEI|X|35X65XGSBX
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Jan Horák, ;soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
e'uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice*iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X660 X683 XGEDX66 XC8

a danKryšnín
vyje (I. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

proMálu

oken kostelních.
PRAHA-I,

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

ročuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelezným
R rámy, sílémi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skiesy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

OBP“ Nesčetná veřejná i písemnépochva!ná'oznání,=
Založeno roku 1836.

:
;
:
:
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Nejlevnější a nejrirusuější

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

a
eě Jos.Ježek,

“b v Hradci Králové.Žádejte cenníky.

©

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
n touto ochrannou zoámkon. S

: „B
1 dž

l
Vídeň 1006 Zlatá modalie.

Antverpy 1006. Ziatá medaile
Praha 1905. I. cena. Diplomčestnéhouža:+1

které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna v Nl. Boleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
"' © vranou obnosem K 80.000.

>

Eee
Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medallii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje so

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

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob xestříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přezně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupsken Hilostí revide
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
alstím za ceny velice levné.

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

Vše zasílá“ jen posvěcené.
Vzorky,:.počty, i

d | notovénlošíneukáskuheslo
se sašlou., A

Chudůlm kostelům možnoeplácetben přirážek,
p- Blaodporačeníačestnýchurmánípo zoe, -y

Prosím veled né dach laska
a důvěruzávodooné í .a, venstvoi vonpřízeň

Spolkům doporučujíodzna apolkovýcímý.provodoní

S,



Paramenta.

Ignáce V, Neškudia syn
(protokoloraná firma) :

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) £
M| (rate P, J. Nelkuěly, faráře ve Yýpraehtieieh) E

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva (i
svůj osvědčený a Často vyznamenaný ||

výrobní závod

stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kos za 2,

8, 10--16 al. 3, 4-5 zl.

iKřeséná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskopská knihtiskárna,

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zrcadel, rámců,
křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

—:první východočeský umělecký závod

Jos, Kieslicha
w Hradci Králové, Jiříkova třída,

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastní dílně na An rámcůa pozlacova

Obchod papirnický.
Veškeré druhy papíru, školní potřeby atd. atd.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu a sl. patroátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písms afrůsných předmětů venku se nale
sajících za cenyfmirné. — Taktéž dodávám celá

" nová chrámová zařízení
© kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty shotovuji úplaě bezplatně a
k ústuimu jednání dostavím se na požádání taktéš

bez nároku na cestovné.

Mnobo pochvalných uznání po race A bromzová
státní medaile z výstavy v [ardabicích. |

ORP*Závod založen r. 1898. "B
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vkusně a umělecky provedených.
Též dlo vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

sávod řezbářský
EAradecKrálové,

(nábřeží Františka Josefa.

a 23200399086039803608-+ 39%

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému 

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt,VIII.kerJózsef
kůrát 18 „«. — Praha,
Ferdinandova tř. 43. —

Videň-VIL.,Marishilfer str
86.

Cenníky zdarma
franko.

STOUPA
V PRAZE, Jindřišská ul. 1.

Haveloky — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, ze srati velbloudí.

Pokrývky
na stoly a lůlka.

Župany v každé velikostí.

Železný nábytek

Zbytky koberců
sa snačně

enižená cepy.

Prmní český katolický zárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na, požádání
obstarám též ko

vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,

VIN. 0., Kaiser
strasne 5., vedle La
saritského chrámu

Páně.
Neukáskusasllá

06vše framco.

-p

P
Velkorestaurace

Choděra-Vacek
* 02 VPRAZE,00.

na Ferdinsndaké třídě a na Jobilejní výstavé

© S

Jest stálým dostaveníčkem

hostí z vomkova a dope

roučí se jima co mejlépe.

* Č

Postní pokrmy vždy jsou

“* pohotově. *„NU
V úvěrní.společnostzapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za40 až5"
úrok a to dle výpovědi.

SR“ Složní lístky na požádání zdarma. "U

Uhlí nejlepšíjakosti

(non
fonograiý,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

v elektroteebn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

Naučný dlornák
I—-XI dílů v původní vazbě zcela zachovalé

BF"prodám za 80 K. "jl
Nab. Pr. Kořínek v Kumemíji, p. Světlá n. 8.

J0S, SOUDILA
závod řezbářský

v Hradoi Králové
doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy k obrazům,

oltářní polky podstavce pod sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části Za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

> Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení 1 mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

větěvoval měšťanskou školu.L.
Jí



OBNOVA
Předplatné na čřorí roku 2 k 50 k

Číslo 40. > 6pdlroku$k —A |

Dozvuky Katolického sjezdu,

Tedy mladočeská tisková kancelář prc
hlásila, že „politika svojí praksíl vždycky (19)
respektovala náboženství jako věc soukromého
přesvědčení a cítění... Strana svobodomysluá
chová v úcté náboženství každého jako věc
vnitřního přesvědčení...“ Takhle mladočeský
pštros strká hlavu do písku před neúprosnou
logikou, před důslednosti, před hlobší úvahou,
Myslí snad, že ještě oyní dovede některého
normálně myslícího člověka poplésti. Každé
náboženství má tedy býti respektováno jako
věc Čistě vnitřní, soukromá! Každý poctivý,
upřímný člověk přece má říci, že dokázaný
blad remá býti lhostejný žádnémn svědomi
téma člověka, ať ož se tají v soukromí nebo
vystupuje na veřejnost. Jako byly -a json
a raš.é blady vědecké, tak byla a dosud exic
tují veliká poblonzení nábvženská,která určují
praktickému konání věřícího pochybný směr.
Ale mladočeši prý chtějí respektovati vyznání
každého! Prýl... Ovšem podle prohlášení
tmladočeského by si musil nechati každý svoje
náboženské přesvědčení jen pro sehe, pro 800
kromí. A tak by zcela přirozeně ze zástupů
katolíků, evangeltků, židů atd. byly vycbovány
obrovské davy pokrytců, s nimiž by poctivý
člověk nic společného míti nechtěl. Mladočeský
štáb při svém prohlášení zamlčel rafinovaně ta
významnoo okolnost, že nemůže míti svoji pec
nou víra jen pro soukromí takový člověk,
jemuž nábošenství předpisuje, jak se má chovati
v šivotě veřejném. Na př. téměř každý vážnější
skutek veřejný katolíkův má co činiti s nábo
ženskými příkazy naší víry. Buďto skutky ka
tolikovy jsou ploěním zákona Kristova anebo
zradvu evangelia. Jedno z dvojího! Jestliže
katolík lže, krade, provozuje zcela úskočnon
politiku, jestliže hlasuje pro vypuzení nábc
ženství katolického £ veřejných Škol, jestliže
8nevěrci se spojuje proti katolíkům upřímným,
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Liší dr. Jan Hejěl,

Po vetcbých dřevěných schodech latinského

hospice (v Jaffé), které se probýbaly již pod kroky
tisíců poutníků, stoupáme do prvního patra, nebo
chcete-.i do zvýšeného přízemku, kde jest — divan,
Neveliký stůl uprostřed, po stranách dvě dlouhé
vycpané lavice, jejichž povlak nám pravil, že již
mnoho, mnoho unavených chodců tu odpočívalo,
a konečně několik židlí — toť celý inventář této
místnosti, který vám ihned oznamoval, že jste
v příbytku chudoby — v klášteřefrantiškánském...
Tuto chudobu však nahrazovala v pravém slova
smyslu nádherná, velikolepá vyhlídka na moře
z úzkého balkonu, do něhož divan ústil, U sa
mého břebu koupá se v moři mladá naděje tu
recké říše, dále plaví nazí hoši koně, mílo dbající
toho, spadne-li který se svého hřebce do měkkých
vodních peřin; za skalisky kotví tu několik ob
rovských parníků, mezi nimi též dobrá »Elektrac,
která má velikou záslubu o to, že jsme se dostali
a Evropy sem a která nám nyní ještě kyne na
rozloučenou, jakoby jejímu mateřskému srdci bolno
bylo nás na vždy propustiti ... Skaliska, která
jsme před chvílí zdolali, koupa'ící se ve stříbře
zpěněných vln, a dále nepřehledné pláně širého
moře — toť pohled rozkošný, úchvatný! Nevím,
jak vysoko by odhadl berní ssavec tuto vyhlídku
pro výměr daní; zde v Turecku prozatím není
obavy, že by byl tento finanční činitel nad míru
uchvácen a že by vystoupil do sfér příliš vyso
kých, poněvadž v říši Abdula Hamida, jehož obraz
tu visí v divaně na stěně, každý klášter kterého
koliv vyznání jest od daní úplně osvobosen.

V divaně vítá nás přívětivě františkán pro
středního véků s mohutným, krásným, nepatrně
prokvetlým plnovousem, který mu dodává cti
hodného vzezření, Z hovoru, který s námi zapředi,
jsem poznal, še jest mým krajanem —rodilým
z Krkonoš. Uslyšev, če jsem Čech, vyjnenil ještě

V Hradci Králové, dne 2. října 1908,

jaké jest vlastně jeho „vnitřní přesvědčení ná
boženské“? Má právo ještě řikati, že soukromě
přece katolíkem zůstává? Jak může aspoň
„soukromě býti dobrým katolíkem“ ten, který
křiklavě se staví proti veřejným skotkům, od
Krista přikázaným? Jak obroditi může nábc
ženství Kristovo svět celý, nemá-li práva do
veřejných záležitostí mlaviti? A proč vůbec
učil Kristus reformované mravouce, jež sa má
uplatniti jak u jednotlivců tak i u nejvyšších
úřadů, jestliže náboženství má býti pouze věcí
vnitřního přesvědčení?

Tu si mladočeši sami zámyslně šlapou na
rozam. Vždyť přece hlavně mladučeští agitá
toři v letech osmdesátých a devadesátých to
byli, kteří při oslavách Hasových vytýkali, že
církev mravooku Kristovo ve veřejnosti neplní,
že nechce ref-rmovati veřejný život katolictva
tak, jak prý jej cbtěl reformovati Hus. Mladc
češi to byli sami, kteří navrhovali, aby církev
obmezila vyučování dogmatům a raději pilně
přihlížela k vyučování „r,zí Kristovy mra
vouky.“ Mladočeši velebili velice TAbory, kteří
cepem a ohněm pronásledovali vlastní pokre
vence, zpečojící se žíti podle táborské mra
voaky. Nikdo nečinil z uáboženství věc ve.
řejnější než krvaví Táboři; jejich inkvisice
byla děsná, bezcitná. A ejhle, nalezli milost
před zrakem mladočeské generality! Táboři
chtěli pod svůj bezohledný karabáč dostati
celé království, projevovali svůj fanatismos
zevně rozbíjením kultorních památek, ničením
knih, upalováním i kněží kališných. A mlado
češi plakali u lipanského pomníku nad zkázou
této „demokracie“; byli to titéž mladočeši,kteří
nyví odporučují katolíkům jen soukromé ná
boženské cítění.

Věříme rádi, že by se znamenitě hodilo
liberálům do krámo, kdybychom byli katolíky
pouze soukromě, na venek však abychom ne
kritisovali dle svých katolických názorů ve
řejné poměry náboženské, sociální a politické.
Aspoň by se mohli smáti katolickému byru
kratismu, pohodlnému šogáctví a hříšné ne——]0Ť]]Í
více svoji vlídnou tvář a jal se mluviti velice
pěkně česky:

»V Jerusalemě najdete též Čecha; jest to P.
Hermes, který vede duchovní farní správu kato
lických Arabů. V Ain-Karimu jest ve františkánské
lékárně zaměstnán též Čech, rodilý — tuším —
někde z okolí Litomyšle,«

Zmínil se též o svém příteli dru. Malečkovi,
který byl od r, 1895 —1897 rektorem rakouského
hospice v Jerusalemé, o prof. dru. Sedláčkovi,
vzpomenul též duchovního pastýře svého rodiště
(p. t. p. Proschwitzera) a jiných. Mé české ucho
pochopitelně zapiesalo, když zaslechlo zde, tek
daleko od vlasti — svůj jazyk mateřský, jehož
sladké zvuky na tak dlouho před tím umlkly,

Bratr Karel — tak sluje řeholním jménem
náš krajan — doprovodil nás klikatými chodbami
kláštera a zavedl nás po schodech do sakristie,
Kalendář františkánský nám oznamoval, že jest
dnes památka sv. Teresie, která vedle svého vzor
ného života vynikala též na poli krásné literatury,
takže jméno její bude se vždy stkvíti v dějinách
poesie španělské,

Bylo jit 8 hod., když jsme my tři spolucestující
vstoupili v kněžském rouchu do svatyně a zaměřili
ke stupňům oltářním. Teď teprv dopadla na mě
celá tíha veliké myšlenky: Již stojíš ve vlasti Kri
stově, na půdé posvěcené stopami prvních hlasa
telů jeho čisté nauky, již stojíš na místě, které
vidělo a slyšelo svého času knížete apoštolského
— sw. Petra! Když jsi v dětském věku v nízkých,
úzkých lavicích školních slyšel poprvé vypravovati:
»V Joppe pak byla jedna učennice jménem Ta
bitha ... plná dobrých skutků a almužen, kteréž
činila. I stalo se, že.. .umřela... Rozkázavtedy
Petr všem vyjíti ven, poklek na kolene modlil se:
a obrátiv sek tělu řekl: Tabitho, vstaň| Ona pak
otevřela oči své... I roshlášeno jest to po celém
Joppe a uvěřili mnozí v Pána.« (Skut, ap. IX.,
36 nn.) — tehdy ti ani ve snu nemohlo na
padnouti, že budeš jedenkráte tak blízko onomu
místu, kde zazněla tek účinná slova: »Tabitho,
vetaňl«e Když jsem v útlém věku slyšel poprvé

Inserty sa počítají Ievnd.
Obnovavychávív pdich v poledne. Ročník XIV.

důslednosti. Pěkný by to byl tvor ten katolík
8 přesvědčením pouze sookromým! Hoed by
na nás lítaly posměšky: „Vždyť vy nevěříte
ani tomu, co se modlíte. Nevěříte svým článkům
víry; jinak byste nemohli klidně přidávati se
ke stranám, jež prakticky provádějí pravý opak
některých katolických zásad 1“ Právem se smějí
masarykovské listy takovým obojživeloníkům,
kteří chodí za kněžími, hodí si 8 nimi i par
tičku. aby najednou na veřejném shromáždění
provolávali hanbu „klerikalisma“ a „římským
pochopům.“ Nikdy se netrousily o vztahu ná
boženství k veřejnéma životu úvahy tak mělké
a lišácky wmezerovité,jako v tiska liberálním.

Liberálové dovolují veřejně debatovati 0
cizích broucích, o charaktera básní některého
cizince, o složení hmoty měsíční, o tom, jak
to asi vyhlíží na severní nebo jižní točně. Ve
řejné úvahy o těchto a jim podobných věcech,
které se naší prakse životní buď nedotýkají
v ničem nebo jen vzdáleně, docela odporučují.
Děti ve škole se učí chemickým pvučkám,
z nichž pro praktický život často naupotřebí
žádné, učí se o starých babylonských a egypt
ských panovnících. A aznává 8e, že jest správao,
aby takové učivo bylo věcí veřejnou. Leč ná
boženství, které jest v tak těsném spojení
8 našimi praktickými. skutky, má prý býti
pouze věcí soukromou, tedy vedlejší. Nemá se
ma ani veřejné učiti ve škole! Tu řekne každý
rozumný člověk, že, má-li náboženství vůbeo
nějakou oprávněnost, musí býti zcela přirozeně
pokládáno za přední veřejnou záležitost lidstva
všeho, že má míti první místo v učiva. Vždyť
přece nauka vykládající podstatu, smysl, pří
činu a účel lidského života, akazující cesta
k čťastné věčnosti, jest něčím daleko důleži
tějším než učení o cizích broucích, o zvířatech
předpotopních, o původu některých náplavů, o
válečnictví římském, o bozích řeckých atd. Kdo
říkají, že náboženství jest věcí soukromou, jsou
největším dílem pokrytci, iúteří se ostýchají
zřetelně projeviti snahu Svoji slovy: „Jsme
proti positivnímu náboženství vůbec; jestližeE
Vypravovati o tom, že Petr »zůstal mnoho dní
v Joppe u... Šimona koželuhz« a tu že +uzřelnebe
otevřené a. .. veliké prostěradlo, ano se spouští
za čtyři cípy s nebe na zem, v němž byla
všeliká zvířata... I stal se hlas k nému:
Vstaň, Petře, bij a jez. I řekl Petr: Odstup
to, Pane, neb jsem nikdy nic... . nečistého ne
jedl. A hlas opět podruhé k němu: Co Bůb
očistil, ty neprav býti nečistým. . .« (tamtéž IX.,
43, XII. nn.) — tu jsem nemobl tušiti, že budu
jedenkráte tak blízko dějišti této události, nemohl
jsem předvídati, že budu jednou na těchto místech
slaviti svoji — druhou sprimici«,

Ano, první oběť ve sv, zemi! Kdybych uměl
vládnouti pérem jako španělská básnířka, jejíž pa
mátka se dnes světí, přece bych nemohl vylíčiti,
čím srdce v těchto chvílích bušilol »Překypovalo
srdce mé štěstíme, volal toho dne pěvec žalmu 44.
(Eructavit cor meum verbum bonum ... Intrvit
mešní dne 15,/X) a mluvil mi skutečné z duše!
Ano, kypí tu srdce štěstím, sdílí se oň s okem,
které kypí též a přetéká slzou — vděčnosti k Pánu
moře i pevniny, k vládci života i smrti! Když
čtete zde slova téhož básníka: »Miloval jsi spra=
vedlnost a nenáviděl jsi nepravosti, protož poma=
zal tě Bůb,.. olejem radostinadsoudruhytvé«...
tu se vám zdá, že jim rozumíte mnohem lépe než
dome, že je slyšíte z úst samého pěvce, který
v této krajině spatřil světlo světa... Zde chápete
moobem dokonaleji podobenství Kristovo o deseti
pannách; myslíte, že Pán stojí tu před vámi, že
slyšíte slova splývati s jeho vlastních rtů, vžijete,
vmyslíte, vcitíte se v ono podobenství tak, že se
vám zdá, že se vše odehrává před vaším zrakem,
že jste potkali ony panny před chvílí na nábřeží...

-asJeden veliký ideál, vstoupiti na půdu země
Kristovy, se mi dnes vyplnil! Již na ní stojím!
Mám "m ještě celou řadu podobných vznešených
plenů: procestovati a prostudovati so všech stran
celou Palestinu od severu k jihu, od západu
k východu, tak aby nebylo ani jediné místo dů
ležitější, které bych nevitlěl, a saříditi vše tak,
abych mohl Štédrývečer celý stráviti v Betlemě,



prohlašujeme vplétání náboženských zásad do
poměrů veřejných za věc neblahoo, naprosto
téš nemůžeme ochvalovati oprávočnost nábo
Zenství v životě sonkromém.“ — Ti, kteří řekli,
že ani v rodinách. nemá se náboženství vyu
čovati, byli aspoň otevřenější, důslednější, u
přímnější. Jednota českobratrská enažila 80
životospráva celých obcí zaříditi přesně dle
příkazů evangelia; šla tak daleko, čezapoví
dala i nevinné kratocbvíle. A teď viste libc
rále, který jednotu i s Komenským hvroucně
velebí a na druhé straně naříká,že chtějí ka
tolici život veřejný říditi také dle vlastních
pravidel náboženekých|

Kato.ík touží, aby užil trochu svobody a
pokoje, aby nebyly vydávány dle vzora fran
couzského zákony na potlačování svobodných

rojevů katolictva. Přijde agrární nebo mlado
eský kancidát před katolíky. „Jaké stanovisko

zaujímáte, psne kandidáte, k vyloučení nábc
ženství ze čkol?“ — „Ebm, hm, v tomble šestí.
letí stejně ta otázka nebude v parlamentě roz
laštěna.“ — „A což, bade-li se přece laštiti?
Postavíte se na naši obrana?" — „Hm, všdst
se stejně nic proti vám nestane. Vždyť přece
panovník by zákon pro vyloučení katol. nábo
ženství ze čkol ani nepotvrdil.“ — Table máte
obrat chytráku, který chce býti zástupcem
lidu katolického a proto otevřeně neřekne, kam
se kloní. A až by skotečně jen zakročením
panovníkovým nový zákon byl odražen, začne
se týž chylrý kandidát smáti, že katolictvo
jest udržováno jen z milosti vlády, že nemá
vnitřní síly, že by padlo ihned, jakmile by
nebylo chráněno vysokcu protekcí a vojskem.
A dřív katolíky na tu pomoc odkazoval! Tak
si předetavojí liberálové důslednost zástupců
katolického lidu. A k vůli takovým zástopcům
prý není potřebí, aby se utvořila nějaká zvláštní
náboženská str.na. T«ď, když hoří Jiberálům
koudel nad hlavoo, místo vybrůžek honem tvrdí,
Je oni jsou přece tolerantní, že náboženské
přesvědčení ctí. Zpět do kalných vln polovi
čatosti a byrokratiswu! To vlastně znamená
jejich varování. At katolík jest akolébán zdáním
bezpečnosti, uť braje dvojí tváří, nechť ce ne
vyrošoje z klidal Až nadejde vhodný okamžik,
pak liberálové spolu se socialisty a pokrokáří
přepadoou svorně dřímajícího obra a sačnoa
jej rdvasiti tak, jako to činila zednářská vláda
s katolictvem francouzským.

Obrana.
(2)Židovská politika odkrývá karty.

Orgán obytrých židů a hloupých křesťanů,
Osvěta lidu“, prozradil ve svých úvabách o

Iv. sjezdu katolíků českc-slovanských pravou
ovahu dlouholetého svého boje proti „kleri
alismu.“ Pišeť v č. 103. doslovně: „Řekneme

bned, že náš boj proti klerikalisma v celku
je nejen nedostatečný vzhledem k jeho výboj
nosti a podpoře, jaké od mocných se mudc

den 25. března slaviti v Nazaret, nu Zelený čtvrtek
bleděti na staré olivy v zahradě getsemanské, na
Veliký pátek kráčeti cestou křížovou v Jerusalemě,
účastniti se slavnosti vzkříšení Páně tam, kde se
tato udalost stela — u hrobu Kristova .. . Dc
sábnu-li těchto ideblů? .

K deváté hodině jsme se vrátili zase do d'
vanu. Teď jsme měli více času a příležitosti osvč
žiti se pohledem na celý přístav.. . »Dříve ještě
než naši sterou paní +Elektru« na vády ztratím
s očí, musím si ji na památku zachytiti aspoň ze
zdálí svým fotcgrsfickým apparáteme — pravím
k příteli, který se jal sestavovati program pro ná.
sledujících několik hodin, které nám vlak odjíždě
jící do Jerusalema po polední ponechával ještě
k volné disposici.

»Podívejte se nejprvé na místo, kde stával
domek Šimona koželuha, u kterého Petr za svého
pobylu. zde bydlil a se stravovale — navrbuje
bratr Karel — +8 pak se poněkud pooblédněte po
městě. Před polednem bude oběd, abyste se mohli
v čas vydati na nádraží,«

»sNemohli bychom se podívati do světozná
mých zahrad, které Jaffu na celém východním
boku jsko zelené moře vroubí? Četl jsem o nich
již velmi mnoho pochvalného. Již egyptský jeden
cestovatel ze XIV. století před Kristem zmiňuje
se s uznáním o ovocných pláních, které nalezl
v městě, ve kterém my nyní dlíme «

»Procházeti tyto zahrady stálo by vás více
času, než máte nyní k disposici; kromě tabo není
teď právě doba, ve které lze viděti všecek půvab
úsšich zahrad, poněvadž se blíží již doba dešťů.
Prozstím se spokojte s pohledem, který vám pr
skytne okno železničního vozu, až odpoledne pc=
jedete k Lyddě, « přijďte sí problédnouť naš.ch
zahrad na jste, kdy bude státi všecko v plném
květu, kdy vůní jeho bude vzduch daleko širok
kolem JeKfy prosycen.s 

ejské stromy se zde hlavně pěstují?a
Sažnt Jin, t. j. fis, Sažrit lÓz, L j. mandlpů,

esžer ebmišmié,t. j. meruňka,pek broskev, sc
kovů; moruše; granátové: jablka, datlové palmy,
zvláště psk citrony a oranže,« .

stává, nýbršd'bodně oepromyšiiký, a že proti
klerikální akce nemíří všdy na pravýbodin
sla. Dotkoavše ee svrchu „oacharistického
ujezdu“, ponkásali jsme na zhoabný vliv ado
rátorů na lid. Nyní řekneme pouze, še k pro
myšlenému boji protiklerikáloíma nestačí kle
rikalismas jen definovati jako poabé vnášení
církevních vlivů do veřejného života, nýbrž
v pojem klerikalismu natno zabrooati celou
eirkovní činLost | na poli čistěnábo
ženském. I kdyby volnost slova kazatele byla
do té míry obmezena, aby kasetelen nemohlo
býti zneužíváno k politickým agitacím, nebyl
by přímý církevnický vliv na lid o mnoho
menší, než jest dues. Co klerikalismu jeho
kontiogent dodává, jsou právě úkony církevní.“
— Z těchto slov vysvítá, že jeme rozpoznali
hnedle v počátcích pravé jádro protikleriká.
ního tažení, když jsme tvrdívali, že neběží
„zbožným“ pokrukoveůiu o to, aby nábožen
ského cítění nebylo zneužíváno k nadvládě
světské, nýbrž že zpopnéma židovetru jde o
to, aby za pomoci podplacené žurnalistiky
zničilo katolické náboženství. Js'ne povděčni
„Osvětě lidu“,že posléze odhalila kartu, neboť
doufárne, že prohléduoa již jednou zaslepení
katolíci, kteří zapřahovali se otrocky do ví
tězné káry židovstv= a pomáhali troufaléma
tomuto živlu plésti na sobe karabáč. Ačkoliv
pozorojeme, že židovskému lista jídlem roste
chof na sama podstata křesťanství, můžeme
bo přece abezpečiti, že při slibovaném útoku
nalezne nás připraveny ke krajnímu odporo.
Tak jen, pánové, pokračujte! Vygsáli jsle nás
bospodářsky, znebodnotili jste nás politicky 4
proto dorazte nás ještě i morálně. Kdo i
libuje v otročině, přidá se jistě k vašemu pra
pora. Jenže my to nebudeme!

Kdo aležil falešnou řeč Ntrosema
yerovu? Vpředešlém čísle jsme napsali něco
o řádění podvodoě vymyšlené řeči, která van
drovala světem na oklamání lidu jako „řeč
Strossmayerova na koncilu Vatikánském.“ Nyní
vhodno douložiti, že ji eložil odpadlý kněz,
který opastil „klerikální tmu a leš“, aby —
„Sloužil pravdé a pravdu hledal.“ Z jeho kr
mináluího balamacení bylo patrao, jak mu
bylapo odpadapravdamilá.—BiskupStross
mayer obdržel r. 1876 dopis:

„Buenos Ayres. Dovoloji si saslati číslo
zde vyobázejícího li-ta „America del Sad “ Ob
sabuje vyznání maže, jenž se na Vás dopostil
velikého bezpráví vydáním řeči a příležitosti
Vatikánského eoěmo, která nedávno byla zde
od protestantů vydána. Na to původní pisatel
se přihlásil, aby aspoň částka pohoršení na
pravil. Dr. Jose Augastin de Escudero jest
s Mexika, pobyl tam jako augustinián a c
opustiv klášter, potloukal se ve Španělsku, ve
Francii a po čas koocila též v Italii. Stav se
protestantem, zednářem,karbonářem,kazatelem,
ano i protestantským biskupem, dával všade,
kdekoliv pobyl, pohoršení. V Buenos Ayres
soírkvi se smíril, načež teprve se oženil. Nyní |

»Jak sluje broskev arabsky 7a
»Broskve t. j. ovoce slují hromadné durrág;

jedna broskve durrake.«
"A sykomors?«
sŽummajze. ©
»Čím to, že jest okolí Jey tak neobyčejně

úrodné? Snad prstí ?«
»Prst nehonosí se zvláštní jakostil jest to

jen písek promísený blinou; největší úrodnosti
dostává se JefKé tím, že má stále velikou bojnost
vláhy. AC kopete kdekoliv, všude se snadno a brzy
dokopete vody. Ana Jaffa jest tak vlbká, že ji
nelze počítati k místům nejzdravějším=,

»Ve kterých měsících kvetou zde oranže ř«
»Kvetou v březnu a dubnu, zrají pak a če

sají se od listopadu do dubna. Když jste v oran
žovně a vidíte, že jsou stromy obaleny nesčetnými
plody žlutými jak zlato, tu je vém, jako byste
byli v pobádce, Dnes uvidíte jen zelené plody,jen tu a
tam spatříte též zralé citrony, které mají tu zvlášt
nost, že kvetou a zrejí po celý rok, ačkoliv
ovšem hlavní doba květů a česání spadá do doby
květů a zrání oranžů.«

sJak nazývá zdejší lid oranž a citron řa
»Oranž sluje burdukan, citron jeden lajmune,

více citronů bromadně sluje lajmun.c
-© »Neuvidíme tedy nyní žádného květu již a

žádného zralého ovoce na slromě ř«
»Mandlovník kvete jiš v únoru a přináší

zralé ovoce v červenci, V tutéž dobu kvetou me
ruňkya zrají již v květnu, Broskve kvetou v březnu
a zrají již v červenci a erpnu. V březnu a dubnu
halí se v květ moruše, v dubnu též granátové jablka,
v květnu pak kaktus. Můžete však viděti i nyní
na stromě dozrávající datle ve velikých koších,
Granátová jablka banány a opozděvé fiky kaktusové,«

eM coš róva la
sTeď jest právě „vinobraní zde skopčeno.«

x: »Nemobli bychom se podívati do kolonie
německých templářů !« .

- sMusili. byste jíti asi půl hodiny po cesté
vedoucík. Napjuauna severovýchod. z města ; kdyš
počítátepůl hodiny na cestu zpáteční,„pokby vám
celá tato hodina zabrala mnoho Času a konečně

je redaktorem „Ameyica del dyš“Že:býsjeho
obrácení bylo opřísené, poobybali::dítě pi
satele: D. Pedro Sěallenwerk, MiksionagioLak
saristo, Buenos Ayres. — Za přavý opís ralí
Josef Wallfinger, biskap. Sekretář Djakov. +
Dne 30. prosince 1876.“ — Poturčenec he
Turka. Leč prohnaný ten avětoběžník p
aspoň naposledy uznal, že ohybil. Zato věak
podvodníci čeští a němečtí balamatili tou ty
myšlenincau, pokud jen se dalo, aniž co odvo
lali. Takové fabrické podvody protestantů 4
volnomyšlenkářů jsou horší, než švindl jejich
mistra dra Jose Augustina.

Chvála s úst nopřátelských. „Frank
farter Zeitang“, do něhož píše také Masaryk,
velice velebil „protiklerikální činy“ vlády
francoozské a mrskal katolíky. Chválil také
vyhnání osob řeholních. Najednou teheranský
dopisovatel toho požidovštělého lista napsal:
„Jest zde také evropská nemocnice, která jest
vydržována od francouzských katolických sester. 
Já sám jsem ležel dloahý čas v této nemocnici
a nemohu aalézti dosti slov uznání a díků za
výbornou obslabu a přelaskavé přijmatí.“ —
Tak tedy chválí cizinec ty jeptišky, které
vlastní jejich krajané z „vlastenecké lásky“ o
majetek oloupili a z vlasti vyhnali. „Frankft.
Z'g.“ ton zprávou sám poráží dřívější svoji
chvála brutálního činu zednářské vlády frau
couzeké.

Zase mový protikatelický švíndi.
Známo, jak dovedou naši nepřátelé másti lid
rozesílávím pověrečoýchmodlitbiček, aby pak
v novinách farizejsky kroutili očíma, jak ka
tolíci sami balamotí. K tomao už náleží vyšší
prohoanost. Upozornili jeme již Často oa ta
kový bezcitoý Švindl a udali jsme i pokrokc
vou tiskárnu, v níž se jedna taková modlitba
tiskla, Ale podvodníci jsou vynalézaví. Dne 27.
září oznámil „Čas“:

„Časopis Ruch přinesl z moravského
Val.šska zprávu, že mezi moravskými Valacby
rozšiřají se obrázky, kde zobrazojí 8e tři panny
Marie po způsobu sv. Trojice a pod tím jest
nápis: Panenky Marie, orodujte za nás! Z toho
jest zřejmo, že v mysli lidu různé obrazy téže
psuny Marie vyvolávají dojem různých panen
Marif, jimž pak prokazojí Be pocty.“

1 nedělej se, Herbenův orgáne, tak ne
vědomým! Vždyť můžeš lehce poznati, že k vy
dání takových obrázků ponukly jíslivce pu
směchy Machara a jiných našich přítelíčků.
Zvláštní jest, že „Bach“ neudal, kde se ty
obrázky tis.ncu; a ví roshodně líp neš katc
líci, kdo je nakladatelem, autorem a šiřitelem
obrázků, jež mají za účel mrzačení prostodu
bých mozků a svláště posměch z církve. Proč
všdycky o rosdávání pověrečných modlitbiček a 0
šíření takových obrásků vé nejdříve tisk pokrokový
a rudý? Proč jen? Barbarstvím jest, jestliže
někdo učí íd toma, čemu sám se směje. Pěkná
osvětovápráce|

Klášterní okandály bez konce. Z4
keřnictví protikatolických fanatiků stoapá ú

mnobo byste neviděli.c
»Zachovalo se místo, kde stával domek Ta

bity ře
»Bylo by vám jíti asi čtvrt bodiny po cestě

vedoucí směrem jihovýchodním k Jerusalemu až ke
studni, zvané sebil Abu Nebbuť, a pak zabnouti
na levo, kde byste našli kostel a klášter patřící
nyní Rusům. Zde prý stával domek a hrob Ta

bithy.«
»Jest jistá poloha tohoto domků ře táže se

cpatrný Američan.
Bratr Karel krčil rameny< »Jisto ovšem jest,

že to, co se ve Skutcích spoštolských vypravuje
o vzkříšení Tabithy, skutečně se stalo; jiná jest
však otázka, dá-li se dnes po devatenácti stoletích,
po tolika bouřích, které se přes Jaffu převalily, po
tolikerém boření a novém stavění města zcela
jistě na metr ukázati ono místo, kde příbytek
Tabithy stával, Považte, oč mladší jsou události,
které se pojí ke jménu Velehrad; a přece ani jeho
polobu nelze nade vši pocbybnost a .do nejmezs
ších podrobností zjistiti, Než — abyste neztráceli
zbytečné čas, jděte se nejprve podívat na místo,
kde staval dům Šimona koželuba. Až pak si toto
místo prohlédnete, budete viděti, co se dá
v krátkosti času ještě učiniti, Abyste pak zbytečně
někde nebloudili, dóm vám nějakého vůdce, který
Vás provede.s

plest jisto, že stával dům Šimonův na onom
místě, které se nyní ukezuje?e znova dotírá Ame
ričan.

»Pravda, dnes jest mobamedánské mešita 08
onom místě; nedávno však, kdyš so sřítila zed
sousedící s mejitou, objevily se zříceniny velikého
středověkého kostela, který měl dvě spsidy ; kromě
tobo máme památky středověké počínající již XII.
stoletím, které se amiňují o svatyni stojící na jiho
západním cípu města při moři a zasvěcené sv.

Petru.« . ,
Alo teď jest -jik vrchovatý Čes, abychom

vyšli, chceme li viděti kus Jafy«, poznamenává
o rini. .. - , t “ "A :

1. Upealechli -jeme a ihoed jeme se vydali na
cestu městem vidu sv. Petra.|



lež odrasíš, už letí v celé Evropě radými ©
židovskými listy lež ještě rafinovanější, 'tak
lišáoky vymyšlená, še 4 maohý katolík uvěří.
Volná Škola“ IV. 5. uveřejnila hotový krvá..

Prý v mateřské škole ve Vídní u sv. Karla
stěíekala“ jeptiška dcerku dělnic: Bauerové.

Potloukla dítě v tmavé komoře; matka odala
věc soudu a dodala, že to dítě jeptiška uš
dříve poličkovala, polila je nebezpečnou teku
tiooa. Jednou dokonce dítě bylo oaceno, aby
zvrácenpou Stravu na semi gesbíralo a znovu
„snědlo“ atd. — — — Patří k tomu zvláštní
zvrhlost, vymýšleti ei takové enrové povídačky
a dělat ze svých blišních v bajné fintasii ho
tové bestie. Historka se zvrácenou stravou už
byla sorovými pomlovači přilepena na větší
počet klášterů, A-žádnémo zoenávistných indi
vidaf nenapadne, že taková lež jest příliš di
voká a tím drzejší, že vž:ycky byla vyvrácena.
To napadnutí cti jeptišek stalo se právě včase,
kdy se chystají rodiče k zápisu dcerek do klá
šterních ústavů, jen aby se řebolnicím co nej
víc nblí.ilo.

Vyšetřováním zjištěnou, že jeptiška dítě
potrestala pro hrubý kázeňský přestupek a to
na základě žádosti samé matky, která znala
hlavičku svojí dcerušky. Vylháva jest „tmavá
komora“, vylbáno odporné „jedení zvrácené
potravy“, děsné pohlavkování i polévání zžíra
von tekutioon. Bawerová udělalave fabrice rámus
se msty, Je nesbedné rudé dítě bylo s úslavu pro
puštěno. Udělej rodému děcku nějaké dobrodiní
a tatik jeho bude přemýšleti, jak by tě dostal
NH?vděčnosti“ do kriminálu. V týž den, kdy
dle rodýchzpráv jeptiška+Zoltánadítě bila
a mačila, stalo se vlastně zcela něcoopačného;
v len den sama Bauerová střískala děvče, aš vřís
kalo A pak šla matka zkapitalisovat pruby na
dětském těle jako dílo jeptišek. Možno si po
myeliti zlobu větší?

„Rovnost", „Pozor“ a jiné listy podob
ného kalibra přinesly zpráva, že v klášteře
v Orlové porodila l4letá klášterní žačka dítě,
Brněnský „Hlas“ na to odpověděl: Inf rmovali
jsme se, co na celé věci pravdy a sděluje se
nám: Veogšinova Marie, narozená 14. července
1896, porodila 22. srpna 1908 mrtvé dítě. Na
vštěvovala sice školů a milosrdných sester
Brromejek, ale od movéhoroku do školy necho
dila. Škola a jeptišky nejsou vinny, že matka
její trpěla dcerošce svojí tak předčasnou zná
most. Děvče to už před svým dvanáctým ra
kem posflalo milostná psaníčka svému milenci
do Moravské Ostravy, kdež byl žákem boroické
Školy. Když hornickov Školu odbyl, přilákala
jej matka toho děvčete do svého domu a tak dala

přílšítost k pádu své nedospělédeery. Ž+ by ctiodné sestry byly nařídily pobožaost za padlou
žačka, není pravda, to vybásnil dopisovatel do
„Posora“ a dle něho redakce „Rovnosti“ —
Zase nový doklad fanatického slídění a lhaní.
Může-li| můukání kočky klášteraí vzbuditi
v našich nepřátelích fantastické představy, pak
není divu, že jejich vztek vybíjí se i jiným
způsobern.

HRomu přece jem slomší? Horbenův
denník, který také se aspoň s národní etikety
trošku natil do rozčilení nad ochvacováním
školních dětí českých od Němců, otiskl 27.
sáří v insertech vyhláška o zápisu žáků do
židovsko-německé školy pražské „Talmud
Thora“. Několik šestáků je dobrých a německé
představenstvo iaraelské náboženské obce ví,
kam se má s důvěrou obrátiti. Ví, že právě
gormanisující židé rádi „Čas“ čtou jako list
k semitům vůbec až příliš přátelský. Němečtí
židé předzemskými volbami odporačovali vo
Jiti Masaryka, Masaryk psal do „Neae froie
Presse“, proti jejímuž protičeskému nepocti
vému řádění sám „Čes“ v minolých dnech ně
kolik slovíček byl oacen utrousiti. Proti aří
žení katolického českého gymnasia psal „Čas“
vášnivě, po zřízení německo-židovské „Talmnd
Thora-Schule“ dělal táto reklama i v části
textové. Mamaryk mlaví proti „platokracii“,
„bohaté hierarchii“, ale otevřenéa správné po
souzení moci židovského kapitalismu od něho
marně čekáš. Dovede vědy tak šikovně svoje
slova sestavit, aby němečtl šidé nebyli v nej
menším roztrpčení; protáhne se voutěskami
jako úhoř.

K vůli větší zajímavosti sdělujeme, še
v židovském týdenníka „Rozvoji“ dne 25. září
(tedy v čtsle zvlášť příhodném) insert israelské
obce nebyl. Proč? „Rozvoj“ jest list česko-ži
dovský a pocuchal několikkrát důkladně gor
maniseční činnost židovských klerikálů. Není
listem kŠeftovním, zaprodaným, aby se živil
vším. Zato „Čas“ jest notivým alahou a při
kulhá někdy maličkou, opatrnou notíckou te
prve za „Rozvojem.“ A poněvadě „Rosvoj“
choemluviti samostatně, jako rovný k rovnému,
podle toho se mu taky daří. Sdělil, jak je
tlačí četné nedoplatky, jež činí samu velikou:
Kdyby ohtěl vycháseti prokšeft, hned by64.
svelebil; kdyby mlčel k řáděnígormanisojících
čidů, Ibaed by byl podepřen četnými insorty.

poslabajícím tiskem tak, že odměňaje pouze
svoje poslašné obhájce, třeba že „Rozvoj“ bájí
někdy židovstvo i proti výtkám spravedlivým.
Slož u nekritisbj nic! Tuk rozkazoje rabínská
společnost. Proto Talnud-Thora-Scbole (pardon,
slovíčko „Sobule“ přece jbn israelská obec z 0
patroosti r inserto tom vynecbala) obrátila se
raději k lista „česko-aárodoíma“ než k lista
židovskámo. Výzoamné|

Ko konci inserta jest výmlovná poznámka:
„PPatisk se nebonorpje.“ Zajisté tedy.čidé vědí,
jak naše některé ex*ra-vlastenecké listy na ži
dosvsko-německý insert jen se třesou a že jsoa
octotny otisknout zdvořile i beze zvláštního
vyzvání, aby vlastenecká kasa byla o nějakou
korunu těž:í. A pak mají míti g+rmanigující
židé respekt před našimi křiklavě pronášenými
resolucemi národními!

——

UMĚL. PŘEDMĚTY LOBRAZY

KNIHY,
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Volmana
v Hradci Králové.

(Založeno r. 1862).

Telefon č. 17. Nové jízdní řády.

OO00000000000

Politický přehled,
Německá obstrakce na sněmu království

Českého konečaň se provalila. Němci mermo
mocí chtějí míti ve sněmovně také německého
aktuára, ač žádost tato jest bezdůvodná. Úřed
níci zemští jak Češi tak Němci postupují dle
stataso; ve sněmovně byl sice něm. aktnár,
jenž však postoupiv, dostal se ze sněmovny;
jeho místo zaujal první na postapa Čech. Z tobo
mezi Němci povstal neoprávněný rozruch a
bouře. Ř+v jako mezi divochy, mlácení do
stolů, rozbíjení zásuvek, házení prkénky do
řad poslanců. Toho ee chopili povýšení ně
wečtí poslanci, jen aby zmařili zasedání eněmo.
Přes toto zařivost německou schváleny blasy
českými a konserv. velkostatkáři návrhy pří
sedícího zem. výbora dra. Šxardy, aby zřízeny
byly komise k ustavení chystaných jabilejních
fondů a k reformě okres hospodářských zá
ložen. Při tom ovšem něm. poslanci vrbali se
pa reforojícího, nejvyššímu maršálkovi vyrvali
z rakou akta sněmovní a po sněmovně rozhá
zeli, čeští poslanci naproti tomu odráželi útoky
německé, a vřava jako někde na alici. Násle
dujícího dne zařvali Němci prašáckou „Wacht
am Rhein“, čímž ovšem slné zem. sněmu zne
svěceny a maršálek odročil echůzi na středu.
Události tyto zalebly mocně i do Vídně. Mini
sterský předseda bar. Beck telegraficky pozval
si do Vídně z českého sněmu předáky české
i německé, aby utišení a vyjasnění provedl,
ale čeští poslanci pozvání odmítli s odůvod
něním, že postačí prostřednictví českých mi
nistrů a že jest situace na českém sněmu bar.
Beckovi dostatečně známa. Němci ovšem dosta
vili se do Vídně jako na koni, nařikajíce sj
na útisky se strany české. Bar. Beck ovšem
Němce upozojoval, přisliboval jim, ale roz
bodně prohlásil, še sněm český, jak ei Němci
houževnaté přejí, hned uzavříti nemůže. Po
žadavky Němců vzal bar. Beck pouze na vě
domí, některé z nich prohlásil ihned za ne
splnitelné, neb aspoň za beznadějné. Ale Němci
prohlásili, nevyhoví-li se jim, že budou v ob
strakcí pokračovati, Ve Vídni konala se dlouhá
ministerská porada s po ní bned ministři dr.
Fiedler a Prade odebrali se do Prahy, aby jako
zástopcí vlády vyjednávali, a také se schůze
ve středu súčastnili. Schůze tato vyznívals pro
testy Němců, kteří slovy dra Porgelta prohlá
sili, še ostanovení páteční schňůsevečerní po

sají za neoprávněnéa neplatnéa ti i tatoní. Z české pak strany ústy poslance
vebly protestováno proti jednání německému,

kaltorních a bospodářských otázek, a prohla
buje obstrakol německou sa lehkomysinoa a
bezdůvodnou. Němel -sase křmotili, — Č-ští

semskému maršálkoví projev loyality a roz
borlení nad německou obstrokef a nad pro
Šáckou demonstrací ve sněmu českém. V kru
zích uěm. velkostatkářů ústaváckých, kteří
soublasili 8 nuěm obstrakčaíky, jeví 60 nyní
aklíčenost. Místudržitel dle agráraí korespou
dence k deputaci českých poslanců projevil

demonstraci došlo právě v roce jubilejním. Byl
prý nejv.š ndiven, že demonstrate £5.sáčast
nili ae i lidé, o jejichž loyálaosti dosad nepo
chyboval, totiž zástopci stran va vládě zastou
pených, jako poslanci dr. Porgalt, dr. Schreiner,
hr. Kolovrat a j. — Na sjezdu agrární strany
v Praze také protestováno proti obstrukci ně
mecké a přítomný ministř Prášek masel při
tom spolkooati několik hóřkých pilulek. Ne
chuť proti němu vzmáhá Ae jiš i moži agrár
niky; vždyt ministr Prášek dosul nikde tak
rázně nevystoapil na obranu Čechů, jako neo
právočně hlužně se zastával Ně:nců ministr
Prade. Prášek stále jenom 'v rakavičkách, tam
tam jeho bojovnost, jakou projevoval před při
jetím ministerského frako,

OJ čtvrtka minulého týdoe jest v Praze
následkem přísného rozkiza s Vídně mužstvo
policejní stráže v permanentní složbě, četnictvo
má pohotovost a celá vojenská posádka praž
ská jest stá'e konsignována. S největší roz
hodností má: ae přísne zakročiti proti jakým
koli pouličním výtržnostem Čechů. Němci
ge pouličních výtržností nemobou ani dočkat
Sami podočcají, aby ke srážkám došlo. V Praze
všechna opatření na ochrana Němců, a v Li
berci nerušeně bouřilo se proti Čechům, jejichž
příbytky pustošeny. Tm nezakročila policie
ani vojsko. Násiluosti opakují se zise v Ptaji,
kde Slovinci nanovo ohrožování na životě a
majetek jejich ničen a zastání zase žádné. Kde
jest spravedlnostI

Z činnosti katol. spolků.
Z Čáslavě. (Ze apolku křesťansko-sociál

ního.) Místo jubilejní slavnosti, z níž pro nedo
statek vhodné místnos'i musilo gejíti, uspořádán
byl křesťansko-vzdělávacím spolkem Svatováclavský
večer, při němž a nevšední ochotou uvolil 8e pro=
mluviti vysoce důstojný pán Th. Dr Fr. Šale,
professor bob sloví a kanovník v Hradci Králové.
Spolková místnost dolní u „Moudré hvězdy“ byla
naplněna do posleduího místa a vedle členů spolku
zříti bylo četné hosty z města i okolí, z nichž
zvláštního jmenování zasluhují pánové z R-nova.
Slovatný řečník, představen předsedou epolku p.
Musilem, ujal se slova a v řeči dvě hodiny trva
jící osvětlil nálešitě Činnost katolíků v naši době,
ukazuje na t», co bylo námi vykonáno, coBe děje
B COse Činiti může a musí. Slovy přesvědčujícími,
fakty skrz na skrz opřenými zaujal tak pozornost
posluchačetva, že bylo přímo elektrisováno a čst
nými projevy soublasu sledovalo bluboce založený
a přece tak jasně uspořádaný pochod myšlenek.
Nepřeháníme, řekneme-li, že 01 této setby alibu
jeme si hojnou úrodu, neboť i notoričtí odpůr.ové
naší věci alidé indiff+rentní řečí vysoce důstojného
pana řečníka byli tak uchvácení, če nemohli aci
dosti vynachváliti. Bůh račiž odplatiti atunásobně
všecka tu námibu vdp. kanovoíka. — Na poho
řelého čle.a apolku p. Nováka ze Štrampoucha
vzpomněli dárkem: po 2 K: pl. Tomišková; po
1 K: pp. Havránek K, Lamp Jan, Neznámá,
Adamec; p» 80h: pí. Jakešová; po 60b: al.
Gtirlichová; po 40 h: Nejmenovaný, Ryšavý, Ko
řínek, Pammer; po 30 b: pí. Koláčná; po 20h:
pp. oSkaloud, Zahálka, Šule, Černá, Jentisová,
Krausová. Každému upřímné: Zaplat Bůh! O
další dárky se uctivě prosí. Každý i sebe nepa
trnější vítán.

Slavnost svěcomí prapora katol.
márodaí jednoty v Nov. Bydžově. Siavnost
ta vydařila se 27 září znamenitě. Za vlání četných
praporů ebromažďovali se jič od časného ráni
hostá se všech stran, jsouce vítáni 24člennou
badbou katol. národ. jednoty, řísenou p. kapelníkem
K. Novým. Přijel i protektor slavnosti, vysozotod.
pán Em. hrabě Mensdorff z Chotělic, matka prá

oru vletpi. Janečková, kmolry praporu vletppí.
F. Bartošová a A Baudyšová, p. správce velko

statku „Sloupna“ Č-žek atd Průvod řadil se do
čtyřatapu, tvoře obrovský zástup. O 11, hodině
průvod vešel do chrámu, jehož rozsáhlé prostory
nestačily pojmouti obrovský počet účastníků Na
kůra zazněl krásně chorál „Sv. Václave“,- načež
pronesl nadšené kázaní dp. P. M, Voňavka. Nato
vykonal vedp. bisk. vikář Jos. Šrámek svěcení
praporu sa assistence jiného duchovenstva. Po
slavných bohoslužbách, jež konal obětavě přes
svoje chatrné zdraví vsdp. vikář Šrámek, odebral
se průvod do apolkové místnosti „U zlatého an
děla“ k společnému oběda. — Následovalu dů
věrná schůze „na Kopečka“. Veliká dvorina dni
nestačila. Zde po zvolení předsednictva promlavil
upisovatel vidp. Konečný o Volné myšlence, Nato
spisovatel p. Václ.Špaček promosl řeč o rodině «
dovodil ve ým spůsobem že rodinná vý
chova má 60díti na základě náboženském Po něm

p. red. Frant. Šapka s Hrades Král.„Proslavil 0a zvučným



hlasem rozechvěl struny srdcí celého shromáždění
k velikému nadšení. Sedmistový zástup přijímal
všecky mistrné ty řeči s bouřlivým potleskem.
Rozhodnuto, že příští rok oslaví se jubileum té
kráené slavuosti, Provolána třikrát „sláva“ papeži
Piu X. a císaři a králi Františka Josefovi I —
„U zlatého anděla“ měl sačíti zábavný večírek o
8. bod, Leč jiš a 7. hodině byly místnost spol
ková ( vedlejší přeplněny, tak že bylo nutno po
čátek učiniti již o 7. hod. « hráti na dvakrát, aby
se všichni, jak hosté tak domácí v zábavě vystří
dali. Horlivý člen p. Jar. Vojtěch vyčerpal tím

lední síly svého blasa, byv předtím s pp. J.
Irem, Balcarer, Hadiocem, Undašem, Králíčkem,

Eberlem a j. pořadatelemslavnosti. Svým krás
ným zpěvem okouslila shromážděné s). Halířova,
jíž všeobecná chvála byla opravdu jen skrovnou
Odměnou za tak krásné její vystoupení. V jedno
aktovce osvědčila znamenité svůj divadelní talent
sl. Manychova, v níž získala naše jednota opravdu
výbornou sílu k pořádání spolkových zábav. Jako
velmidobrá síla ukázali se p officiant c. k.okr. bejt
manství Fr. Kbol a staří naši známi edhetníci pp.
Hadinec, Vojtěch, 9l, Horynova a Kk va. Po
řadatelům velmi pěkně poděkovala pí M. Vacková.
— K alavnosti došlo maoho pozdravných telegra
mů. Srdečný dík vzdáváme četným katolickým
spolkům a všem katolickým sdružením výbec za
obětavou cesta k nám! Dík vysokor. p. protekto
rovi, vletppím matce u kmotrám praporu, vid. da
ehovepstvu, sl. spolku voj. vysloužilců, sl. ženské
mu pomoc. spolku červeného kříže, ochotoíkům,
pořadatelům, p. regenschorimu, pěvcům a vůbec
všechněm, kteří o zoamenitý zdar slavnosti ze 28
sloužili! Zároveň oznamujeme, že obšíraá, podrobná
správa o průběbu krásné slavuosti Byde otištěna
ve zvláštní příloze „Šuta“ příští týdem. Zdař Bůh
činnosti další|

Z Lomnice m. Pop. Svátek sv. Václava
oslaven letos u nás zvlášť slavným způsobem.
Ráno přistoupili Člemové omladiny ke stolu Páně,
v 10 hod. záčastnila se katol. jednota s omladinou
slavných slažeb Božích. Odpoledn> pořádala katol.
jednota se Všeodb Sdružením „Oslavu jubilea
Jeho Svatosti a Jeho Veličenstva.“ Prostorná dvo
rana hotelu p. Řebáčka byla téměř přeplněna
členy a vzácnými bosty, kteří se zájmem vyslechli
slavnostní řeč, kterou pronesl dp. farář Ant. Láš.
Zpěvácký kroužek řízením vip. Kudrnovského vy
plnil blavní část programu Mile oás potěšila svou
návštěvou omladina ze Staré Paky, která vedením
p V. Čisteckého přednesla básně a písně. Vystou
pením svým dokázala tato miadistvá družina, co
dokáže vytrvalá píle. Taktež všeobecné pochvaly
došly dovedné recitace p. Fr. Kudroovského, před
sedy katol. jednoty v Pace. Všem, kdo přispěli ke
zdaru slavnosti, vzdány buďtež díky!
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Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DUZDANMBLUÁN
koihkupectví

nakladatelatví
sávod hudební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.
n hh

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Bisk. Milost přijelvčera1.t.m. do

Hradce Králové k týdenníma pobytu. Dne 7. října
vrátí se zase do Chrasti.

Zprávy diecésní. Ustanorení jsou: p
Frant. Teske, administrátor, za faráře v Kameni
čkách; p. Bob. Kulhánek, fundatista ve Vrchlabí,
za faráře do Niederhofu; p. Frant. Melich, kate
cheta v Přibyslavi, sa faráře do Sobčic; p. Václ.
Sokol, administr. v Rudolticích, 28 administr. do
Čeňkovic; p. Jan Řezníček, katecheta ve Vam
berku, za katech. měšť. škol v Červ. Kostelci; p.
Jen Rouš, koop. v Borové, za administrátora b
Rohozné; p. Jaroal. Těšitel, koop. ve Svratce, za
pros. katecheta škol měšť ve Vysokém Mýtě; p.
Rad. Laňka, administrátor, za kooperatora v Po
bledu; p. Václ. Jetmar, kaplan v Něm. Brodě, za

kap!. do Nové Ph p. Jar. Hrdý, kapl, v NovéPace, sa kapl. do Ném,Brodu; p. Jos. Polášek,
kaplan v Č. Skalici, sa expositu do Stříteže; p.
P. Placid. Holoubek, O. S. B.,sa koop. do Police

n. M — Pan P. Bouška, 0.9.B., kooper. v Polici,
obdržel zpovědní jurisdikci pro konvent v Bron
mově; p. P. Christin Frans, O. 8. B., též; p. P.
Hroznata Janek, O S. Aug., obdržel spovědní
jurisdikci pro Vreblabí, p. P.Leo Gótzel, O.S. Fr.,
pro Hostinné. — Neomysté: p. Jos, Bílek za ka
plana do N. Brodu; p. Jos. Hlaváček za kaplana
do Č Skalice. — Uprázdnění místa: Hradisko,
fara, patron. Alexandra hrab. Vrintse, od 17. září;
v Králíkách místo dach. správce v král. zemské
polepšovně od 10. října.

Schůze městské rady dno 20. září.
Vzato bylo na vědomí, že kuratorinm obchodní
akademie propůjčuje těloovičnu v bidově avé
městskému dívčímu lyceu. Rovněž byl vzat na vě
domí výnos c. k. ministerstva kaltu, jímž bylo
schváleno, aby náklad na stavební opravy ve faře
Lochenické ubražen byl ze jmění farního kostela
v Pouchové. Panu Fr. Vrbatoví z Nechanic bylo
uděleno povolení ka utavbě dvoupatrového domu
na parc. č. 3 a p. Emilu Pravdovi na parc. č. 2
v bloku VIII. Pan Jos. Košťálovi, restauratéru
v domě čp. 425 v Havlíčkově třídě, a p. Václ. Zi
movi, hostinskému v domě čp. 249, uděleno bylo
povolení ku otevření místnosti hostinské přes po
licejní hodinu za obvyklý poplatek. Žá'ost p. Jos.
Rasíma za konceseí hostinskon pro dům čp. 335
postoupena živnostenskému odboru. Pro městaké
museum 8e bude odebírati „Česká Bibliografie“
vydávaná drem. Zděnkem V. Tobolkou, úředníkem
universitní bibliotéky Pražské. Přistoupl se k akci
předsevzaté zdejším obchoduím gremiem zu docí
lení rychlejšího železničního spojení s Jičínem a
za zavedení nového vlaku, který by z Kyšperka
vyjížděl a 09. hod. večer do Hradce Králové při
jíšděl Ředitelství městského dívčíbo lycea se po
žádá, by neprodleně předsevzalo zápis do dívčí
průmyslové školy pokračovací.

List al. Emmy Destlomové. Na poli
tování našeho města sešlo neblahou nehodou 6 kou
certu slavné naší pěvkygě Emmy Destinnové, jejž
připovéděla na den 4. říjua t.r. Vté příčině došel
Jeho Biskupské Milosti následující list, daný na
zámku Trnové 26. září: „Vaše Biskapská Milost
ráčila snad již dověděti se z novin, jaká velice
smutná nehoda mne stihla. Musela jsem opustiti
Berlín a uchýliti se na venkovaké zátiší, kde se
velmi pomalu zase zotaviti doufám. — Jak jsem
nešťastna, že ani pro tentokrát není mi možno slib
můj dodržeti, ráčí snad Vaše Milost pochopiti. Ale
co možno mi prozatím? (Chci, dá-li mi Pán Bůb
zdraví, na přes rok hned po svém návratu z Lon
dýna, — bylo by to první dny srpna — slibu
svému dostáti. Vaší Milosti děkuje mnohokrát za
všechnu mi prokázanon přízeň, za pozvání, jakož
i sa vlídný a lichotivý dopis, a v naději, že bude
mi přáno štěstí Vaší Milosti posloužiti příště, zů
stávám u vděčné oddanosti Vaší Milosti ruku lí
bajíc Emma Destinnová.

Ze spolku Charitas. Úmrtnípodpora
v tomto dobročinném spolku vyplácená dostapuje
výše 1000 korun! Za dobu Gměsíčaíhotrvání do
stoupil počet přijatých členů čísla 418 s nově 50
přiblášenými. Z některých měst, jsko na př. z
Smiřic, došly hromadné přiblášky po přednášce,
kterou o snahách spolkových proslovil p. účetní
Černý, jeden z nejpřednějších pracovníků spolku
našeho. Seznali jsme, že všude, kde se účel Cha
rity vysvětlil, hlásili se členové valem za členy.
Odkladem připravuje každý živitel rodiny pozů
stalým jen ztrátu; jako se to stalo nedávno, že si
jistý úplně zdravý živnostník ponechal zaslaný již
přiblašovací list v zásuvce a v té době byl za
cbvácen nenadále smrtí. Liknavostí tou připravil
rodina o 900 K, které by rodinu obdržela za
pouhé 2 korany! Proto hlaste se za členy!

Ze spolku paní a dívek. Zimníobdobí
epolkové Činnosti bylo zahájeno minnlou nedělí
přednáškou „O životě sv. Václava“, kterou zají
mavě a poutavě proslovil vadp. kanovník dr. Sou
kup. Po přednášce projednán postup ve vedení
patronátu složebných děvčat a odboru dívčí mlá
deže při apolku.

Zápis de kursu pro clselování v ke
va a kůší při městském průmyslovém museu
v Hradci Králové koná ae v nedělí doe 4. října
dopoledne od 9 do 12 hodin v místoostech
kursovních, v budově bývalé měšťanské školy
dívčí na Malém nám., víl. posch. Vchod do domu
z ulice za rohem. Přihlášky přijímá učitel kursu
p. Jos. Lankaš. Vyučováno bade bezplatně v ne
děli od 9—12 hod. dopol. a v pondělí a ve etředu
od 7—9 hod. večer. Kurs potrvá po 7 měsíců.
Nástroje i materiál obdrží žáci kursu zdarma,
předměty v kursu zhotovené zůstanou však ma
jetkem mnsea. Počet žáků jest omezený; nutno se
tedy včas přihlásiti. Přednost mají příslušníci živ
ností v kovu pracajících.

Ukázky prací provedených vkursu
pre ciselovámí při městském průmyslovém
museu v Hradci Králové vyloženy jsou ve vý
kladní akřípi bývalé tržnice řemeslných výrobků
na Malém náměstí. Tamtéž jasu vyloženyi u
káskypracízkursu prointareovánídřevav červnu
měst. průmyslovým museem pořádaného. Uposor
ňojeme obecenstvo na výkladníono tržnice, jehož
obsah měsíčně pravidelně vyměňovaný před
obecenstvu ukázky předmětů mousejních, jež v sol
tají místnosti bývalé tržnice, do kterých přemle

těno oddělení národopisné a textilní
musea.

Úmrtí. Po delší trapné nemoci semřeldne
29. září o 6. hod. ranní u věku 64 let p Frant.
Laxa, c. k. finanční ředitel a vrcbní finanční rada.
Nad smrtí tohoto Šlechotného pána zarmoutilo se
hluboce netoliko úřednictvo zdejšího c. k. okres.
finsněního ředitelatví, ale všichni ti, kteří p. radu
znali. Jakou láska a úctu zesnulý požíval, uká
zalo se v den pohřbu včera o 3. hodině odp. Po
hřbu záčastnil se nejdp. biskup Dr. Jos. Doubra
va, vsdp. členové kapitoly a jiné kačžetvo. Kolem
rakve kráčeli úředníci finančního ředitelství, pak
za rakví příbuzenstvo, velice Čelní representanti
školakých, politických, soudních i samosprávných
úřadů, četně důstojníků 8 generálem místní po
sádky v čele atd Před rakví vezen větší počet
nádherných věnců. Průvod pobřební byl veliký.
Báh přijmi šlechetnou duši do ráje věčnéhoblaba|

Výstava obrazů a kreseb Mikoláše
Aleše v aule obchodní akademie začala 27. m. m.
a potrvá až do 27. října. Každý, kdo ryze ná
rodní umění opravdu miluje, zajisté pospíší 8 ra
dostí problédnont si umělecké výtvory nejrázovi
tějšího českého illastrátora,

Z třetího porotuího období v Hradci
Králové. J. Bureš, r. 1860 narozený, odsouzen
pro zločin krádeže, přestupek proti veřejným zří
zením a tuláctví na dobu 7 let. — Jos. David
(naroz. r. 1857) odsouzen pro zločin násilného
smilstva oa 6 měsíců. — Anna Tykvová (naroz.
r. 1886) eproštěna obvinění ze zločinu zavraždění
dítěte. — Jaa Suk (nar. 1888) odsouzen pro zlo
čin loupeže ua 3 roky a pro týž zločin Ad. Felkl
(nar. 1889) na 15 měsíců. — M. Faferková (roz.
1889) uproštěna obvinění ze zločinu zavraždění
dítěte. — H. Cerman (r. 1852) sproštěn obvinění
ze zločinu násilného amilstva. — An. Buninové
(par. 1877) odsouzena na 18 měsíců pro zločin
zavraždění dítěte.

Moskva—Krym—Kavkaz. | Kollekci
pěkných pohledů ze starého sídelního města ruské
ho, z poloostrova zoámého rozkošnou polohou pří
mořskou a dále z mohutného horstva Kavkazu
předvádí ve dnech 3.—9. října panoráma Národoí
Jednoty Severočeské v Hradci Králové za Bílou
věží.

Spořitelna kralohradecká. V měsíci
září 1908 bylo vloženo K 202.186-14, bylo vybráno
142.589-86, stav vkladů konrem září K 12733.940
K 34 bai, na hypotéky byio nově půjčeno K
20.888-10, splaceno 112.027 88, na hypotékách
koncem září K 9,494.17232, zásoba cenných
papírů kor. 2,338.000-—, uložené přebytky kor.
1,508.772-93.

Župa obchodních gremlí krajeKrálovéhradeckého uspořádáv nedělidne
4. října 1903 o půl 3. hod. odpolední v Aote'u
„Bařtipán“ ve Štěnkově organisační schůzi obchod
níků ze Třebechovic, Týniště u. Orl. a okolí a ná
sledujícím pořadem: Zahájení scbůze předsedou
župy panem H. Richtrem. O úkolech obchodních
gremil (Promluví pan JUDr. Zachoval, společ.
komisař gremia Královéhradechóho.) Rozhovor o
založení gremia v Třebechovících a Týništi n.
O. Volba ustanovujícího Sčlenného komitéta ku
zřízení obchodních gremií. Povinností každého ob
chodníka, aby se echůze této sáčastnil,

Z Čermilova. Katolická národníjedoota
naše koná výborovou schůzi v neděli dne 4. října
1908 o 3. hod. odpolední v hořejších spolkových
místaostech. Účastenství všech pánů výboru nutné.

Nový spořitelní a záložní spolek
pro Černilov a okolí započne Činnostsvou
v neděli dne 4. října t. r. o 2. hod odpol. v míst
postech katol. Národní jednoty v Černilově. Při
jímání budou členové a vydávány jim, jakož i dříve
již přihlášeným členské knížky. Uředaí hodiny
k ukládání peněz i k výpůjčkám stanoveny vždy
na neděli od ukončení ranních až do počátku vel
kých služeb Božích. — Novému penéžníma pod
nika zdař Bůh!

Stále bdělý pozor makostely! Z Čer
nikovic se nám píše: V noci před svátkem sv.
Václava vloupali se podobným způsobem jako
v Černilově a zajisté titéž zlosynové i u nás
v Černikovicích do sakristie a potom do hraběcí
oratoří do chrámu Páně; ukradli vak jen několik
haléřů z pokladničky v sakristii. K banebnému
skutku svému použili ailné motyky a provasů
z márnice na hřbitově při kostele se nalézajícím.
Motykou rozbili zámky a vypáčili dvéře, po pro
vaze spustili se s oratote dolů do kostela a tou
též cestou se dostali zpět. Motyku tu vzali si i do
blízké Solnice, kde téže noci vloupali se do obrámu
Páně. Věřící dění seté ohavností a četnictvo pilně
po lupičích pátrá.

Zase lmpiči v kostele. V Jeřicíchdne
29. září v noci vloupali se sloději do kostele.

průmyslového

okna na evangelní straně hlavního oltáře a spustili
te do kostela. Vypáčíli zvláštním způsobem dvéře
do sákr.atie. Vše si prohlédli, sem tam něco ros
háseli, ale ničehož neodelzili. Vystoupili po žebřík

pe obór, kdež vše„Eřebrabní a několik psrtevůrozložili na pulty jakoke spěvn. Byli snad sastra
Šeni, že bez Jupn odešli. Zámky nejsou nic platny,
jak vidno z otevření a vypáčení dveří,



Z válečného tábora v Nechanlcích
mobu prozraditi, še srážky a malé šarvátky jiš
na válečném bojišti sapočsly a 29. t. m. odbý
valy se najednou tří brigádaí předběžné válečné
porady. Jedna týkala se věcí obecních, kde bylo

jednáno o „pucování“ komínů. Druhá týkala se
stava učednického, kde generál se zelenými vý
ložkami nevěděl, ba zapomněl pro mnobo starostí,
kterak a jak jsou u drabých válečných plaků jed
notlivé šarže zastoupeny. Hlavní předběžná po
rada byla odpoledne, kde jiš válečná střelba za
počala. Žádné však definitivní uanesaní se nestalo,
neboť byla porada ukončena za příčinou vyhledá
vání „terrainn“, a pro nedostatek právnického roz
umu jednobo „ojanekýho“ pána od zelených, který
se co nevidět bude stěhovat do jiné garnisony,
Jinak ale stratégické pobyby jsou čilé a bezdrátná
telegrafie pracuje horlivě dál. Posud mohu sadě
Jiti, že u regimentu se zelenými výložkami Bi po
mábají dokonce „markytánkami“, které ve válce
jsou nezbytoy — a puk mají veliké, rozsáhlé
tlnpy špiciů čili tak zv. 6pebonny. Přes všechna
tato mederní opatření, jak naši „aviso-posti“ vy
Čichali, stala se v generálním štábu dosti citelná
nehoda, čili jak říkáme malér. Ale já říkám:
Smůla je všade! A tak i zde jednomu hodosstáři,
který se vyzná dobře ve „střílení“, pro jakési ne
pořádky byla odebrána šavle, takže nemůže se
8 ním v blavní srážce již počítati. Jest na jeho
místo již jeden vyhlédnut, na kteróbo by se ani
plášť nemusil přešívat, ale ještě neodbyl zkoušek,
nebof se nachází dosud „vreg meotsšustrovině“,
Nač já se těším? Co po každé válce bývá, t.j.
až se budou adávat „rekvisice“ — na to my jsme
chlapíci!! Kde je něco k braní -— v tom nás
prosím ještě nikdo nepřetramfaol. A proto já ří
kám: Jen „semenec“. Také se docela povídá, te
budou mnozí vyznamenání; jeden prý dokonce
dostal „brnění“ — prozatím do nohou. Jestliže
„zelení“ vyhrajou, budou poražení na obecní útraty
na náměstí před válečným soudem pro neposluš
Dost odpravení. — Abych nezapomněl! Do Praby
uš od nás nikdo nesmí. Jen se jich tam pár uká
zalo a už noviny píšou, že tam někdo o av. Václavu
sanes choleru. Teď teprve bude potřebí zelené
skalice; však to vidíme denně ačkolikrát, jak pan
generál každého, kdo ae k vám přistěbuje, natírá
na „zeleno“; zkrátka každý masí prodělat „karan
ténu“, aby se od těch opposičních bacilů nena
kazil. Pozoruhodné jest, že na ty přistěhovalce
zelený nátěr nechce a nechce cbytat. Tak — a teď
poslušně I.lásím, že jdu zase na patrolu; výsledek
bitvy pak přinesu, jestliže mne někdo nepředběboe
v tom nově povoleném nechanickém orgánu, pro
který již pár povedených našlo ještě povedenější
pojmenování.

Čeho postrádáme v Pardebicich:
Již delší dobu pozorujeme v naší diecósi čilý ruch
k opravdovému zvelebení posvátného zpěvu chrá
mového Reforma 7 tomto směru v přemnobých
našich chrámech se zdarem se ujímá a reformo
vaný zpěv chrámový nalézá víc a více ctitelů pro
svoji vznešenost a důstojnost. Ale v Pardabicích
takový moderní zpěv chrámový posud nemáme a
jest nám to s lím větším podivem, když známe
ředitele chóru jako dobrého budebníka V tak ve
likém městě jako jsou Pardubice není přece žád
ným přemrštěvým požadavkem, aby se zavedl zpěv
v novém slobu moderoím. Co se dá provésti
vChrudimi a v jiných okolních městech, ba i ves
nicích, dá se při dobré vůli přece provésti také
vPardubicích. Pardubice jsou přece samý pokrok,
samá moderncst, ale v této přířině hodně pokul
hávají za ostatními mnohými městy. Již ten vloklý
a zdlouhavý zpěv lida při obyčejné mši av. jest.
zrovna paskvilem vůči opravným snahám jednot
Cyrillských a reformátorů zpěvu chrámového. O
velebném chorálu, kt-rý i laika mocně uchvacnje,
nemožno tu ani mlaviti. Nechceme tímto ovšem
psáti nějakou uměleckou kritiku, ale to jest ne
sporno, že zpěv chrámový v Pardabicích posud
není k naší lítosti na výši moderních požadavků,
ač by to bylo vtak velikém městě velmi tádoueno.

Poslanec p. Frautišek Udržal vydal
se nedávno na cesty k dobývání nových agrárních
posio aš do Divišova a tam na agrárním tábora
mlavil „O kulturních a národních požadavcích.“
Rozumí se, že po svém způsobu ostří své řeči
obracel proti katolickým zemědělcům. Ale tam
sbromáždění katolíci nepřijali jeho vývody tak
trpělivě za neomylné, jsko když mluví na někte

Tých místech na Pardubsku, a to p. poslancepo
dráždilo až kvýrazům velmi nehezkým. P. Udržal
řekl: „Kdo jsou ti čeští arcibiskupové Schónborn
a Skrbenský? Bývalí lejtnanti! Napřed takoví
lajtnanti vedou ludrácký život a potom avléknon
vojenskou uniformu a přejdou k stavu kněžskému
— pro kariéra.“ Poslanec pan Udržal byl také

lajtnantem. Jest viděti, že na něm bodně hlodá |
salonní duch našich sborů zákonodárných.

Usvěta lidu a VýchodočeskýObzor,
Čósko-šidovské noviny v Pardubicích, uveřejňují
pro potěšení svých distinguovaných čtemýřůa od
běratelů růsné vymyšlené hanebnosti, eré musí
schválně pro tyto žarnály stůj co stůj někdespá
ehati nějaký kněz Dobře znají ušlechtilé srdce a
ledví svých a vědí, které konaky k duchovním
bodům jim mají předkládati V době
prováděly evoje ušlechtilé F:;ueslo mime jisé v o

stouzaní katechety Kokty vIvanělcích. „Náš Kraj“
v Tišnově na Morsvé byl pardubským těmto no
viuám pramenem, odkud čerpaly avoje věrobodné
zprávy. Ale katecheta Kokta žaloval redsktora
v Tišnově a tento byl pro atrbání na cti spáchané
tiskem odsouzen. Na takové žurnalistické zákeř
úiky je to nejúčinnější prostředek. Oni sice před
žalobou stavějí se brdineky, chvástají se nabubře
lou kuráží, ale před soudem, když io přijde do
taha, zkrotnou jako beránci.

Ze Omiřic do Smlřle. Jestliže dlo zbož
ného přání p.dopisovatele v „Učit. novinách“ měl
by dp. Jemelkovi jazyk shnít, měla by tím větším
právem sbnít ruka nepoctivá. která tu lživou
zpráva o jeho kázaní dne 6. září 1908 do „Učit.
novin“ napsala. „Dům můj jest dům modlitby“, to
dobře citnje p. dopisovatel; avšak není to dům,
kam čas od Času zabloudí některý farizej, aby —
jako drubdy Pána Ježíše — kazatele pozoroval a
každé jeho slovo překrucoval. Zaáme dobře toho

sochy N. Srdce Páně vkradl do „domu modlitby“,
ne aby se tam s věřícím lidem pomodlil, ale aby
slova výtečného kazatele překroutil a pak v „Učit.
novinách“ hanebně na pranýř postavil. „Dům můj
jest dům modlitby“, ale co jate vy, p. dopisovateli,
z tohv domu učinil? Proč jste tam chodil, když
jste se tam nemodlil, ale jen jako zákeřník špe
hoval? Škoda každého kroku, který jste tam do
Smiřic konal! Celý ten zástup zbožných poslu
chačů vám dosvédčí, že jste lhal vy, a ne vldp.
kazatel. On totiž pravil, aniž by jaké lyceum —
tím méně hradecké —jmenoval, asi takto: „Moohá
dívka, sotva že vstoupí do lycea, již se chlubí
svou nevěrou, aby ukázala, že se věda 8 vírou
nosrovnává, kdežto professor univeraitní — ve sróm
úřadě sešedivělý — pokorně klečí u zpovědnice a
vyznává se, jak jsem to v Praze viděl. Z toho
viděti, že nevěra neprýští z rozamu, ale ze zk
šeného srdce, které si přeje, aby po smrti ničebo
nebylo. — A že to svatá pravda, to dosvědčí ve
řejnost. Kdo jede po dráze, když studentky jedou
u večer domů, ten trne nad nevěreckými řečmi,
které tu slyšeti musí. A vy. p. dopigovateli, že
byste o tom nevěděl? Či myslíte, že kněz nemá
práva o tom se zmíniti. Jsme vám tou radou,
abyste nechal svého lživého dopisování a chodil
do kostela co do „domu modlitby“ a ne zákeřni
ckébo přepadání!

202. valná bromada I českého
spolku pro zvelebu včelařství, zahradnictví a
chovu hospodářského zvířectva v Chrudimi koná
se v neděli dae 11. října 1908 o 9. hodině dop.
v Chrodimi v hotelu „na Bídě.“ Pořad: 1 Zahá
jeví schůze. 2. Volba zvláštního zástupce do sbro
máždění delegátů českého odboru zemědělské rady
pro království Č-ské dle čl. 11. zákona ze dne
20. břizna 1891, č 20 z. z. A. Jakých výhod
poskytuje spolek svým členům. 4. Volné návrhy.

4 rychnovského vikariátu. Vp'nděli
dne 5. října posvěcen bude na tichém hřbitově
v Nebeské Rybné pomník na hrobě zesnulého,
nám všem tak drahého sekretáře, bisk. notáře a
faráře vdp. J. Šrámka. Tklivá tato slavnost smu

teční počne o 9. hodině dopol. slavným reguiem,
které za spásu v Pánu zesnulého obžtoje nově
presentovaný farář dp. P. Frant. Kračmar. Po té
vyjde průvod na blízký hřbitov, kdež pohrobní
vzpomínku + vdp. sekretáři věnuje vdp. vikář a
děkan V. Hlavsa z Rokytnice a pomník vysvětí
vdp. bisk. notář a děkan Fr. Tomíček z Velkého

Oaříma. Věichni pp. spolubratří a ctitelé + vdp.
sekretáře se k této smuteční slavnosti uctivě zvou,
— Bývalý kaplan v Kunštátě a poté administrátor
v Neb. Rybné dp. P. Frant. Kračmar — bodrý to
Hanák — byl v minulých právě dnech od uroz.
p. braběte Bohuše Kolovrata na beneficium ne
beskorybenské presentován Patronátní klerus uví
tal tuto presentaci s velik u radostí a přeje dp.
faráři mnohého požebnání Božího v novém jeho
působišti. Moogaja ljeta!

Z Číslavě. Scbůze na av. Václava,kterou
pořádal křesťanako-sociální spolek, o níž zajisté
na jiném místě budete referovati, má pro náš ka
tolický čivot dva již viditelné důsledky. Posílila
sebevědomí našich dosavad úzkostlivě do kouta
se Ulačícíchčlenů a protrhla předivo mlhy v hla
vách mnohých opodál neb proti stojících páuů.
Spolek, jak vystoupil na venek tento večer, na
prosto nemusí se styděti neb krčiti pro budouc
nost, neboť ukázal, že dovede se po bok postaviti
každé jiné společnosti našeho města jak zábavou
tak chováním. Že našly ge osoby, která toto vy
stoupení spolku dosti trpoe nesly, bylo lze čekati.
Ovšem bylo to ze závisti spíš snad nož z nená
visti. Není divu! Tolik se křičí o tom, že bierar
chie a církev jsou protidemokratické, protilidové
a ble, sem do Čáslavě přijde dělníkům a řeme
slaikům přednášet — doktor theologie s kanov
ník! — Minule jsme referovali o počátkupod
zimní sezony našich ochotofků a projevili jsmo
radost, že dle doslechu se chystá sajímavý a vy
braný repertoire. Bohužel ps prvém večeru, k né
muž si zvolili páni ochotníci Dejmkovu veselobru:
Liliputánské duše, musíme rozhodně radost do
badonena potlačiti. Neboť kdyby se mělo podob
ných večerů opakovati více, pak se obecenstvo
nejjistěji x divadla vyšene. Musilo se státi pouhým

opatřením, že něco (ak slabého na našeprkna

se dostalo. Tročhu floskolí pro část parteru mo-*
derně sestavených, byť byly sebe lépe a ohnivěji
deklamovány, naprosto nezachrání podobné ku 40.
Škoda té práce, kterou na jevo dali páni a dámy
účinkující. K čemu můžeme v tomto prvém večeru
spolku gratalovati, jest budba. Nebylo toho mnoho,

ale bylo to pěkné! o fborné rozluštění těžké otázkyz minulosti. — Čáslavský Botič — Brslonka —
dostal se sice již do novin kolikrát, dostal se i
do zasedací síně naší radnipa mesi zástupce obce,
ale nedělá si z toho stále pranic a tapáchávesele
dál. A k tomu vzal v poslední dobý ja sobe tak
krásnou barvu, še komu 88 nezvedne žalodok
z jeho vůně, zvedne se jistě s jeho vzhledu, A
zdravotní orgány pořád nici — Ovucnářská vý
stavka v místnostech právováročenských lázaí al.
okresním výborem pořádaná ukázala, jak krásného
ovoce 86 vypěstuje na Čáslavska a zároveň znova
a znova otevírá našema lidu oči, aby uezanedbával
stromoví, ale horlivě ho pěstil a aásel. Výstavka
jest upravena tak, že možno zakoupiti návštěv
níkům větší neb menší kvantum ovoce a ihned
v úpravných košlelak si bo odvózti. Původcům vý
stavky | pořadateli slaší dík celé veřejnosti.

Od más. Bylo to před volbami do sněmu,
kdy strana agrární hleděla využíti otázky řepař
ské k tomu, aby pod rouškou řepařské organisece
naháněla pod zelený prapor. Klerikálové zkusili
při tom dost a dost. Á nenplyoula tak velká doba
a v obrřepařském kraji dostavilo se na schůsi
řepařů celých 5 účastníků. Rozluštění této záhady
jest jednoduché. Přesvědčili se orgaoisovaní pp.
rolníci, že celý ten ideální vzmach proticukrovar
nický skončil velmi prosaicky — výhodnými smlou
vami organisátorů s pp cukrovarniky. Jest celá
řada roztomilých obrázků o tom. A tak nezbude
jenerálům než zas nadat klerikálům!

„Veliký“ agrární tábor lidu v De
bréma. (Opozd.) Okresní organisace agrární soud
ního okresu Opočenského spolu s místní organisací
ohlásila „Veliký tábor lida“ na den 20. září t. r.
v Dobrém na 10, hod. dopol., právě kdy konají
se obvyklé velké služby Boží. Snad omylem pana
Krejčího či vioou sazeče chybně tištěno na zele
ných plakátech „Veliký tábor“. Každý dle příprav
očekával tisíce. Co plakátů nalepeno, co běhání,
čištění stavení a stájůl Sama „příroda“ byla jim
pomocnicí a přec ze věcho nic. Zamlklost a smatné

tváře stoupenců agrárních byly příznakem opaku
a fiaska. [ zde jasný důkaz kem to Jejich neu
stálé nadávání, vyhrožování i štvaní vede; zde
dobře viděti, že síla početní po jejich vítězství
volebním nyní vůčibledě klesá a strana naše
vzrůstá. Celý tábor, správně mluveno malouninký
táborek, čítal pravých agrárníků i cizí v to počí
teje celkem 100, více pak než 100 tvořila atrans
naše, která zvědavostí puzena, šla poslecůnout
taky-katolické řečníky a klidně dovolila zvoliti
předsednictvo z agrárníh> středu. Jako genorální
řečník měl ge dostaviti dle plakátu protestant,
říšský poslanec p. Švejk. Nepřišel, prý snad pro
zlámání raky. Slova tedy ujel se drahý oblášený
řečník učitel p. Holanec, který omlouvaje malou
účast na táboru zaměstnaností lidu (ale kde, to
neřekl), promlouval o politické situaci. Řeč jeho
stejně všude naučená působila opačně na naše
stoupence a nenadchla valaě ani agrárníků. Pán
ten. který se obdivoval v Hlinném, že duli ještě
avětit školn, on že také v nesvěcené učí, sud
řečí svou chtěl zde připravovati půda tolik ne
dočkavé volné škole Kdežto před volbou v Dobrém
slavnostně problašoval, že jeho vlastní děti doma
modliti se musí, nyní již učinil pokrok: „Více mě
těší o srdci, kdyš dátě místo 5 Otčenášů večer řekne
mi: Dobrou noc, fatínku1“ Atd. — Mluvili ještě
jiní, ale tendence řečí. všech byla ztejmě proti
katolická. Zmínku zasluhuje rázné vystoupení p.
Josefa Prázy z Rovného, který bez obavy zakřikl
řečníka: To není pravda !, když lživě vykládal o
nuceném vybírání příspěvků od poutaíků avato
borskýcn u Příbramí na účely „klerikální“. — A
odpolední koncert vypadl stejně bledé jako tábor.
Účastníků více bylo za plotem než v zabradě. Tam
mluvilo 8e gas a mezi jinými i říd. uč, p. Chládek
z Bílého Újezda o „černo-sociální klice“ Mlavil
o denunciacích na učitele se strany „klerikální“,
ale zapomněl říci, še právě černo-sociálná klika
sachránila mu jeho existenci. Libezný úsměv a
výkřik pochvaly proslulé Spisovatelky(?) a také
velké nepřítelkyně(?)udavačství (ku plana jen dala
u Konuistoře) byl ma za pěknou jeho řeč od
měnou. Mnoho bluku, ale výsledek nulla. Ne tak
my. Strana naše jde tiše a výsledek vždy stkvělý.
Kde dr. Horský vystoupil, ať to bylo 5. zářít r.
v Osečnici, ať 6. září dopoledne a odpoledne
v Hlioném a večer v Masti, ať 8. září u Stu
dánky v Cháborách a večer v Byzradci, všade
účast neobyčejná a spokojenost úpiná. V Hlinném
a zvláště v Cbáborách schůze konané byly ve
likou a stkvělou manifestací katolického lidu, čí
tající tisíce. — A nyní ještě dvě otázky. Letoé
ního roku v „Hlasech Venkova“ byl článek proti
„sdejšímu kler. vůdci páterovi Švoroovi.“ V lásku
píše se doslovně: „Tu by se změl v .lebný
poohlédnouti tak po těch svých věrných, aby sesaal
to jejich křesťanské jednání a křesťanské akutky.“
Pánové a stoupenci agrární: Bylo to jednání bře
sfanské, kdyš jste svolil konání táboruv čas služeb
Božích) Byl to křesťanskýskutek, kdyžsdvotilý
P s, starostap. Linhart ajeho známýjemaý



syn vyhdněli se sahrady tovaryše p. Paly,

sméstního usenáře, nodopřávo „ výdělku, ačdruhé dva dum sduriha a milostivě trpěli? Když

E: "starosta v zahrndě šel ovůj rozkaz provést,aždý myslil, že jde vystoupit na tribunu a řečoit:
Jak: lehko dostane starosta G K diety sa hlídání
silnice! A zatím vybazoval Poslechl p. Jos, Netík
a sa zabradou prodal víc než oba v zahradě. Pak
prý agrárníci podporují a bájí živnostoíky! Jen
tak dale, pane starosto, a sláva vaše brzo bade a
konce. Konče svůj dopig, spamenám ještě, že
stoupenci naši řečmi protivatolických některých
babařů askutky některých taky-katolíků byli jen
útvrzení a posíleni v přesvědčení svém a k těm
volám: Katolici, nedejme se a nebojme se! Fana
tická. mativost agrárnická vám již nyní neuškodí.
Pěkná „lidová“ a „svobodomyslaá“ strana|

Z Bořohrádku. Dne 27. t. m pořádala
u nás Čienářeko-ochotnická beseda koncert p Ja
romíra Nágla, virtuosa na harfu, za laskavého
spoluáčinkování sl A. Fourichové, p. Kaplana a
p. ředitelé kůra J. Macha. — Na koncert ten jsme
se opravdu těšili, neboť málo kdy naskytne se nám
příležitost umělce nějakého poslechnouti. Pan Ja
mír Nág! přednesl mim jiné věci též krásnou
fantasii z Hugenotů, a A la Styrienne Impromtu
pro barfa. Ač jest technicky neobyčejně vyspělý,
přec nesvádí jej tato vyspělost k přemrštěným
bravarnostem; technika zdá se mu býti prostřed
kem k syrcbovanému pochopení a provedení
díla — Odměněn byl vzácným porozuměním a
hlučnon pochvalou, takče byl nucen stále přidá
vati. — 81. A. Feurichová 8 p. řed. kůru J. Ma
chem sebráli velice skvostně „La Serenata“ od
Bragy čtyřručně. — Dále p J. Mach přednesl 8
doprovodem barfy „Ave Maria“ od Schuberta a
„Kde domov můj?“ — Hra jeho je věrnou analysí
dila; vládne oslňující technikou svého nástroje a
a oituploým výrazem. — P. Kaplan zazpíval od
Frimla: Z plsní Závišových pro tenor. — Jeho hlas
Jest velice krásný zvláště ve vyšších polohách.

Z Jehnědí u Ústí m. Orl. Dne4. října
pořádá učitelský sbor koncert za laskavého ap>
luúčinkování virtuosa na harfa pana Jaromíra
Nágla, slečny Kozlové, pana uč. Beka a p učit.

Doležala.—.——>
BI" Právěvyšlo:"ji

oSlovo k rekrutům,
od K. Laštovičky, aktiv. poddůstojalka v Praze.

Časové tato brožura z pára odborníkova poskytuje
brancům, naetupujícím Činnou službu, cenné pokyny
a dobré rady. Spisek stojí pouze 8 haléřů. Odpo
ručujeme naším organisacím, spolkům, farním úřa
dům atd. Objednávky hromadné se slevou a franko
zasílá Administrace Časových Úvah v Hradci Kr.

Zpupmnst a řádění našich nepřát>
ma Polleku. Tak krásné, klidné na pohled by
se zdálo údolí lemované Ostaší, H-jšovinou a Bo
rem, pruskými to vrchy! Někdo by myslil, ž3 v
takovém ústraní jest život rajsky idyllický. Byi
by snad — kdyby sem nefičel severák moderní
„kultury“, který mrazivým dechem dovede spáliti
všecko kvítí pokoje ablaha. V romantickém údolí
to vře jako v kotli. Pokrokářské strany táhnou
svorně proti katolíkům; na potrestání bližního jsou
ti lidé vždycky velicí chlapíci. V městě i vegni
cích jsou pronásledování našinci nadávkami, po
aměshy a násilím, jako by katoličtí Čechové byli
sločinnými cikány nebo uprchlíky z káznice. Hrůza
obcbází při pozorování, jak zde, v sousedství od
věkého nepřítele, luští naši sokové „národnostní
otázku“; jen hodně vlastol krajany mrskat proto,
že ge zrodili v katolickém náboženství a že jsou
věrní náboženskému přesvědčení svých poctivých,
řádných českých matek! Nikdy by tu Němec nebo
žid tolik oezkusil, co zakoušíme od vycvikaných
jíslivců naší národnosti! Jak v městě tak po okolí
pořádají ce štváčské schůze, v nichž pod rouškou
boje protiklerikálního řeže 8e do katolíkůa jejich
přesvědčení, jako by takovou „praci“ měl získat
národ milliony. A satím křičet, podezřívat, tapit
dovede každý nezbedný chlapec. Náš lid nemá
v průmyslových podaicích ani chvilku pokoje.
Iodividua, s nimiž slušný člověk nemlaví, dovedou
chudému dělníku katolickému i tu skrovnou skýva
chleba „s bratrské lásky“ polévati pelyňkovým
odvarem úšklebkův a hrubostí. Pěkně tady vzdé
lanost pokračuje| Nár. soc. strana nveřejňajene
spravedlivou potupu sa potupou v novinách. „Li
dové. Prondy“ dne 11. září z jíslivé chytrosti
otiskly lož, že posvícenská mše ov. odpadá, ačkoli
tatáž byla slonžena co nejslavněji. Hodně ostře
umí mlaviti proti katol. lidu p. V., úředník ne
mocenské pokladny, (Chce se takovou horlivostí
udržeti při slušné existenci, protože ví, která
strana tu v.ádne. A přece dělníci kteréhokoli pře
svědčení musí stejně do nemoc. pokladny platiti
pojistné. Nemá tudíž dozorčí v nem. pokladně
dbáti tobo, aby odtod zachovávala se aapoň
stečná šetrnost ke katolickým poplatníkům? Či
snad -mámebýti zotročsným p'aticím stádem, které
sa vlastní. penize sj má nechati všeckolfbit? Pěk

nou svobodu a kulturu savádíte. Prohlašujeme, že
naje dlouho trvající livost jest již ukonoe. A
nebude-li pokoje, sačneme mloviti sase my a to
hodně otevřeně, až některým pokrokářům se z
toho udělají mžitky na očích. Jen naší katolické.
mírumilovné povase máte co děkovati, že psad
svištěl pokrokářský karabáč nad sády našimi ne
rušeně. Ale odtud až potud! Ukážeme, že se do
vedemo brániti. A povzbusujeme utiskované na
Šince, aby v dobrém setrvali bledajíce opora a
s sílu v katolické organisaci. Jest nás počet ve
liký. Potře bí jen arasiti se dobromady a pak užas
nou protivníci nad naší sřlot. Pokrokářskémo sdi
vočení musí býti jedůou konec.

Voškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krejčí

doporaudují v nejlepší jakosti

Fejgl © Byčiště,
Hradec Králové.

Blradelal ulice — proti Kostela P. Marie.

Solléní obsluha.
Mejlevnějšípevnéceny.

Z Vysokého Veselí m. C Přičiněním
továrníka p. H. Korejla (výroba umělých květin)
pozváno k nám „Plzeňské kvarteto“ s p. Stachem
v čele, dále pak „Sdružení budebaí“ z Nového
Bydžova. „Plzeňské kvarteto“ předneslo skladby
Schubertovy a Dvořákovy, houslista p. Stach pak
sám Dvořákova mazurku. Rovněž „Sdražení“ tě
Šilo se potlesku ob-cenatva Čotná návštěva umož
nila slušný výnos d »bročinnýmúčelim. S :ativému
studentstvu přejeme mnohozdara! — O slavnosti
posvěcení chrámu dávána v chráma Vys. Veselí
n. C. Hzením řed. kůru J Koourka „Horákova
měe B“ (v úpravě A. Říbovakého), „Ave Maria“
od Treglera za spolupůsobení „Plzeňského kvarteta“
Rovněž došla ocenění chrámová hudba 0 slavnosti
císaře pána. Ježto 8e pěstují skladby nejen cenné
staré (Palestrina a j.), ale i nové (A. Říhovský
a j.), zájem pro krásnou budbu kostelní se zvy
Šuje. Ovšem „bez práce nejsou koláče“ — ani o
posvícení, bez obětavosti to nejde! A proto díky
jak domácím silám tak i pp. hostům! —k

oo0o00000000000

Umělecká terrakotta

Obrazy Kassety papíru

Alba na fotografie

Rámečky na fotografie
má v největším výběru

Pranišek Píša,
prodej uměleckých výrobků

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 155

Knihkupectví.Antikvariát. Papírictví.

Různé zprávy.
Připomenutí všem pp. čtenářům.

K dnešnímu číslu přikládáme složní listy
pošt. spořitelny, aby na prahu IV. čtvrtletí každý
odběratel mobl pohodlně platební avojí povincosti
dostáti a aby sejména dlušníci nedoplatky des pro
dlení vyrovnali.

do do konce roku předplaceno nemá, nechť
neodkládá až na leden roku přístího, jak se často
stává; řádoým zepravením předplatného ašetří su
nám mnoho práce v celoročním záčtování.

Edo jit předplatil, nechť laskavě wschová
slošní lisé na dobu posdější, ježto při kašdém
kvartálu slož. listy vkládati nelse

Na lístky ty lze předplatiti i „Časové Úvahy“

8 vzrovnati poviunost za odebrané kolby s „KoihornyJeovy“,

Dofáme, že odběratelé hojně lístků k p'a
cení použijí ihned. Edo odkládá, lebce sapamene.
Naše nakludatejství masí všecko platiti ihned.

Moobo látky (zvláště dopisů) byli jsme nu
cení odložiti do čísla přlštího. P.oslme tadíž o
leskavé atrpení. Vůbec stále nalébavěji jeví se
potřeba rozsab „O»novy“ rozštřiti, abychom moblí
vždy i pp. dopisovatelům vyhověti ibned. Jost.
DOtoozavésti zvláště pravidelnou hlídka roloickou
a Šivnostenskoa.

Abychom však mohli nutným požadavkům
vyhověti rozšiřoním listu, jest nevybnutelna čilé
součinnost našict: přátel. Proto nechť každý vy-
rovná přadplatné v pravý čas, necbť každý žádá
„Oboovu“ ve veřejných místnostech, nechť všichni
laskavě získávají nové odběratele pro „Obnovu“ i
„Časové Úvahy“! Okolnosti k tomu natí železnou
rukou každého přítele katolického ru -hu.

Tadíž vzhůra k pilné práci!
Redakce a administrace

„Obnovy“ a „Čas. Úvah““
v Hradci Králové.

Veliká přesnost šalemomuského ú
řada maďarského. Kdo ví. jak Maďařido
vedou kopat do zákonů. aby Slováky hodaě vy
trestali, kdo pozoruje, jak velcí š-jdíři dloubo
mobou v Ubrách prováděti švindle, podiví se, jakou
úzkostlivou přesnost zachoval tam jsdsn úřal pro
jediný haléř Před nějakým Čisem zmizel z Arada
jistý Danielowsky, zunechav po sobě velké dluby.
Jediné, co zanechal ku krytí passiv, byl límec od
košile. Uberský úřední list uveřejňnje nyní svě
domitě následující: „Oznamuje se, te nynější po
byt Věroslava Dunielow-+kóboneul známaže jemu
náležející límec od košile v ceně 1 baléře bude
královským soudem v Aradu pod číslem 9427 ve
řejnou dražbou prodán, nepodá-li Dunielowiky
během zákonem stanovené ihůty proti dražbě ná
mitek.“ — Snadao ai představiti, jak milý Dani
elowsky mílovými skoky pospíší du Aradu „podá
vat námitky“ a nechat se zavřít. Směšno, jak pro
1 baléř plýtvá uherský stát penězi svých poplat
níků. Jen výdaje na dražbu budou státi tisíckrát
více neš starý špinavý límec, prodaj:-'i jej vůbec,

Selské university jsonzvláštnostíDíoska.
Jaou to ústavy pro selský lid zřízené, které se
mohou skutečně nazvati vysokými Školami, poně
vadž podávají nejvyšší možnou míru vzdělání li
dového. Zakladatelem byl biskup Gruadtvig. jejich
zařízení a vyučovací osnovy nejsou nikterak jed
notné, nýbrž dle potřeb jedaotlivých škol upravené.
Celé vyučování provanuto duchem křesťanství na
základě zdravého demokratismu a vřelých citů lásky
k vlasti. Jest 71 škol zřízených jakožto aelské
university, všechny na venkově v malých osadách
nebo i na blízku menš.ch měst. Při mnobých jsou
zařízeny peusionáty, kde chovunci sa 35 korun
měsíčně jsvu ubytování a zanpatření. Úbrnem na
vštěvují tyto university ročně 3530 mužských a 3200
ženských posluchačů. Stát nestará se o důkazy
způsobilosti řídících těchto škol u učitelstva, anio
učebný plán a zařízení ústavů. Navětěvuje-lí škola
určitý, státem žádaný počet posluchačů, obdrží škola
státní subvenci. Tím plní stát jedinou povinnost.
Poněvadž učitelé jsou odkázání sami na 8eb) a
v rozkvětu škol záleží i jejich existence, pracují
velmi čile, aby teato způsob Školství c) nejvíce
zvelebili ©Jsou také s největší části lidé velmi
vzdělaní a praktičtí. Školy dbají duševního zu
šlechtění. Pěstují se přírodověda, fysika, dějiny,
počty, jasyky. Tím si vysvětlíme, že vynikásed ák
dánský nevšední inteligencí.

Duň z plynového a elektrického
světla bude asi velmi pravděpodobně zavedena
při roformě daňové v Německa. Zásada sama jest
úplaě zdravou. Je-li totiž petrolej „světlo chudých“
zdaněno do výše 80 - 90 procent, není zajisté ne
spravediivo, aby také i „světlo bohatých“ elektřina
a avítiplyn byl zdanšn. Dis výpočtů vládních vý
nesla by tato daň 60 mil. marek. Ovšem s akládá
ním dauě této spojeny jsou veliké obtíže zejména
pokud postihuje elektřinu.

Ve zdoch blánzimeň rakouských bylo
v letech 1894—1901 opatrováno 36.746 mužů a
28.734 žen. Nemoc duševní propukla u 6910 mužů
a 624 žen následkem nesmírného požívání alko
holu. Zo všech duševně chorých bylo 10.367, s al
koholiků 505 dědičně zatíženo.

E'ektrisovali se. OpavskýTýdenníkpíše:
„Tragikomický případ udál se v sobotu v Mar.
Horách. Tři kluci poblíželi 8 velkou žádostivosti
na drát pouliční elektrické dráby a ukrutně rádi
byli by se dali elektrisovat. Jednou už to zkusili
za 4 haléře a sde na ulici skýtá se jim vlastně
možnost dát se elektrisovat zadarmo. Jen jak! Drát
je tuze vysoko, pohrabáčem od kamen nemožno ho
dosáhnout. Ale chytré hlavě kluka nemůže mio
způsobit nepřekonatelných obtíží. „Uí to mám“,
zvolal jeden z Edisonů, a už pádil domů. Sdělal
s houslí stranu, odmotel drátek a vítězněvrátil se
k svým soudruhům. Drátek zatížil kaménkem, „epo
jili se“ a jeden z újch kamének přebodil. Ale
v nejbližším okamžiku všichoi tří zařvali, vysko
čili na sáh. vysoko a s ukrutným křikem pošili
tančit indiánský tanec. Pustit se nemohli, hásele
to Jimi, Jak vítr prádlem Žádnýdervlě aořval by
intensivněji, jako naši tři kluci, kteří se příjemné
olektrisovali. Jistý fezník, jenš stál na Olísku,



myslil, že kluci dělají si legraci a smál se jim
:8 plna srdce. — Když však zpozoroval, že kluci
neřvoa s přemíry radosti, přiskóčil, popadl jednoho
luka sa rameno — a už skákal a křičel s n.mi,
K zvýšení dojmu přidružil se ještě jeden občan,

„jenž chtěl klukům pomoci a nyní skákelo a kři
-čelo celé kvinteto. Lidé nevěděli, co se vlustně
děje, protože tenkého drátu nebylo viděta soudili,
še je one mfato očarované a každý, kdo na ně
vstoupí, že musí skákat a křičet. Až konečně čel
tady zedník s deskou, praštil do drátu, a zučaro
vání pominolo. Občan, řezník i tři kluci byli opět
volni. Jeden z hochů je však značně popálen na
race « musil býti dopra eo do nemocnice. Ostatní
jsvu popálení lebčeji. Podrabé už sotva se dají
elektrisovat.“

KT,
J0krut ročně jem 50 haléřů při apolečné zásilce aspoň 5
rýkisků. Jinak ročně i a poštou 60 haléřů. Na 10 předpla
cených výtisků jedendotý zdarma pro chudé dítky. Odbě
ratelé, kteří pošlou předplatné na první ročník do 15, li
stopada 1908, obdrží „k Ješíšku“ sdarma krdsný kopegní
kalendář pro Bkolní dítky ma rok 1909. — Objednávky jen
na korresp. lístku na adresu: P. Frant. Nvatek, vyda
vatel a redaktor „Kvílků“v Praze-II. čp. 1588. Chek
bude k první zásilce přiložen.

nejlevnější časopis pro kato
lické školní dítky, právě vy
šel. Mezi mnoha krásnými
obrázky i prof. Myslbekasv.
Vácslav z nakladatelství
u F. Topiče.

Konec mojvětšího stromu světa.
„Matka Jesa“, největší to strom světa, v Kalifornii
přáteli přírody tak navštěvovaný, dokonal svou
pozemskou pouť. Velké lesní ohně na západě ame
rickém řádící zachvátily skvostné pralesy a st
žehly i tohoto lesního velikána. Všechno úsilí za
chrániti jej bylo marným a nadarmo vynaložilo
200 mužů všechny své ally. Peň má vprůřezu 40
stop a dole má v objemu 112 stop. Tímto veliká
Dem zmizela jedna z největších zvláštností avěta.

Kolková povímmost obchodních
knih v žívmostí sprostředkování služeb
« míst. V základě místodrž. výnosu ze dne 13.
srpna 1908 č. 163.672 vyrozumívají se súčastně.6
kraby na činěné dotazy ohledně povinnosti kolkové
obchocních knih a seznamů předepsaných naříze
ním ze dne G. srpna 1897 +. 2. *. 197 pro kon
cessované Živnosti pro zprostředkování služeb a
míst, že knihy, které mají se vésti v koncessova
ných živnostech pro zprostředkování služeb a míst,
dle $ 54 odst. 1. zákona z 5. února 1907, ř. z.
č. 26, jímž byl změněn a doplněn živnostenský
řád, pokud se týče dle $$ I. a 3. shora uvedeného
nařízení, mejeví ge býti vbchodními a živnosten
skými knihami ve smyslu t. p. 59. zákona z 13.
prosince 1862. ř. z. Č. 83, pokud ae týče8 LI.
zákona z 29. února 1564, ř. x. č. 20, a nepodle
hají tudiž poplatku, stanovenému tímto místemzá
kona, pokud neobsahojí žádných jiných zápisů než
těch, jež jsou uvedeny v $ 1. resp. v $ 3. cito
vaného nařízení, zvláště však pokud není v nich
zápisu v zaplaceném zá,isném a p.platku za zpro
otředkováníslužby. — :

„leMcharova Bibiietěka“ srazekIV.
Dr. Lad. Brtaický: Dvanáct dní na moři Egej
ském; stran 271 zu K 3 —. Známý archeolog
badatel sděluje zde s českým čtenářem své dojmy
z dvanáctidenní okružuí cesty po moři Egejském.
Než nejsou to jen dojmy, jest to více. Prof
Brtoický vykládá ve své pěkně vypravené knížce
přístapně, zábavně a alohem vybraným i nejdů
lešitější výsledky archaeologického bádání v kra

Jleb, jež projel. A četba této „cestovní pohádky“
i pobaví i poučí každého. Přečte ji 8 chutí sto
dent, učitel i laik! Doporučujeme co. nejlépe.
Koibu lze obdržeti v každém řádném knihku
pectví, z jména v nakladatelství Bobdana Meli

-chara v Hradci Králové.

Čerstvé máslo na celou zimu Ise si opa
třiti v ten způsob, že bezvadné máslo natlačíme
do skleněné oádoby, zalejeme na L cm vysoko
sralým, čistým, vylefeným medem a pak obvážeme
po spůsobu zavařenio. Máslo se udrží velmi dlouho
neporušené,

Zemáky k uazimování určené nikdy
vodou neoplachojme a nijak nečistme. Čím více
hlíny na nich Ipf, tím lépe se hodí k zazimování.
Ba naopak, eklizíme-li za suché pohody, poprašme
zemáky hiína při krechtování, Hlinou obalené ze
máky v krechtách nehnijí a také co tak nezapařují,
Jako zemáky čisté Krechty nepokrývejme slamou,
nýbrž blinvu, u sice napřed slabou vrstou, již te
allíme, až nastávají mrazy.

Vyrovnejte bezodkladně nedo
platky za „Obnovu“ a podr

žené knihy a brožury!
Tržní zprávy.

ne Kra Králové, dne 20.září(08 1 al1750 — 18:40, dita K 1480 — 1680, jelese

ET KpoOe 14-0006,-Iachu apphoooj p K63K 18'00==3000,. - 28'00—00'00,
33'00—32'00, bramberů starých K-0*00—1"00,nořých
X W20—300, jetel. semenočerveného K 9400—100—,

1 bl. jetelového semínka bílého K00-00— 00—,
máku K 3200—00'00, |něm.semene K 00"00—00:00, 100
kg šitných otrab K 14:00—00*00, 100 fch
otrub 18:00—00'00, 1 kg a derst 240
až 280, 1 kg másla převařeného K 000 —0000,
1 by sádla vepřového K 184— 190,1 kg tvarohu
028—32, 1 vojos K 0%06—007, 1 kopa solí K 400
až 1200, 1 kopapetržele K00:0—0'00, 1kopa kapasty:
K 300—6560, ! kopa cibale K 3 00—400, 1kopa drobné
zeleniny K-100—1 20, 1pytel mrkveK 2 00—3240, 1ko
pa salátu K 0:00 — 000, 1 bečka švestek K 1 80—3-30,
1 bl jablek K 4:00—8"0, 1 hl brašek 800—12-00. Na týd,
trh v Hradci Králové dne 26. září 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obílí: pšenice 346 hektol., | dite
208, ječmene 211, ovsa 312, prosa 6, vikve 0, hra
chu 3, dočky 0, krapo, olejky 00, jetel. semínka
27, lněného semene 0, máku 4 — 3) Zeleniny:
potráele 127 kop, okurek 0 kop, kapusty 67 kop, cibule
G8 kop, drobué geleniny 3210kcp, mrkve 68 pytlů,
brambor 97 hl, zelí 96 kop. — 38)Ovoce: jablek
62 hl, brašek 30, švestek beček 634, — 4) Drok.
dobytka: vepřů 1 kusů, podavinčat 601 kasů, kůzlat
0 kosů.

Čalounické
výrobky,jako

divany,
garnitury, matrace, rolety
do oken k věšení záclon, veškeré předělávky

za Ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král, v Pětidomechč. 291.

Mešní vína,
Nojdůstojnější Biskupské komsistorium

v Hradel Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vípa k obětem mše av.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od 25
litrů výše:

Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,
72, 80, 88 hal. a výše.

Mostarské velmi jemné a silné I. druh 88hal.,
II. drah 60 hal. za 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vlaných sklepů v Humpelel,

c. k. soudní přísežný znalec vím, dodavatel pro
klá ter král. kanonie Praemonetrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v Čechách.

1% XAleliersockařsko-řezbářské
22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
—5LEZ. PŘEDMĚSTÍ,

Doporučuje se slušně P. T. ducho

venstva k provedení uměleckých prací,
Jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kracifiksů,

rámů utd. atd.

Ni
Opravuje a obnovuje staré

kostelní práce.

Výkresy a rozpočty ma počádání.

První česká křest.-s0e. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

„db
Látky všeho druhu,

jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkalc. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král, České,

vd lé u vedaku ;
4pýšadují 00 Bazpětjse tonbráte, nebylo-liie
objedLáno, j

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenniky.

:
š

V pavilon pro zařízení bytů na Jabilejní
výstavě v Praze, vedlo výstavní kaple vystavuje

firma

František Jirouš v Slatinanech

gothický oltář dnborý,
který jest levně na prodej. Sochy možno vyměniti

Sklo dů oketí
pařenišť, skleníků a jiné za kartelované ceny nej
levněji, franko na každou stanici a obal zdarma

a dodává .
K. V. SKUHERSKÝ,

©. a k. dvorní dodavatel Hradec Král.

„ Zaručeně dobrý eklenářský tnel 20 hal. 1 kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kus.

Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře a truhláře,

DNÍEL
MUNUJÍ

přijme

EtiochardŠimáček,
m koibuř

v Hradcí Králové, Pospižílova třída, čís. 347,

d hospodyni
přejesi kými ; 98 Ja

č v ABSZkoní ba1v kohařka.JNA Afara.==- u 
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Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
| lidla na trávníku září čistotou dřívenikdy
| nebývalou?

SPoužil jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý

roba firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

oklad uhlí
na nádraží v Dobřenicich :

má Fr. Slezák z Dobřenic.

s Výborné uhlí hornoslezské :: +
s: | znamenité uhlí hnědé. | ::|)“

VY Varhany
U nejnovější soustavy,

pneumatické,

Narštívenky| | harmonie
všeho druhu silného varhanovéhohlasu za levné ceny

| Městská spořitelna ve Vys. Mýtě i

bpěběděžěěětěři ětětěhhthětitřt

zúrokuje veškery vklady

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.„U A490m
i Záruka obce, poplatníků a spořitelny.

; Ziráta Jakákoly prolo úplně nemožnubhěěěbběěěěěěttř

Eiuttkán)
: doporočoji svůj bohatě závobený sklad v

2 hotov ých A
4 : k o 3pomníků

přes 100 kusů, zhotovených z domácích E
i cizích druhů kamenů ve vkusném pro- $3Ž
vedení; zvláště upozorňuji na novinku [+

„Granitoní“,
umělecky pracované ozdoby s nezniči- Wěš
telné bmoty, hodící se specielně na práce S
s pískovce v cenách úžasně levných. (k

Pány interossenty uctivě sve k shléd
nutí vystavených prací c

e Mah Ježek,
nabízí doporučoje

o v | : huh itel taršíh ětšího zá eko

Biskupská| || Bed.Čápek, Z Sa lononinékae čl
knihtiskárna verhanářF Poljčos. severovýchodě

vHradciKrálové. Závodzaložen1874. | = T Králové,UCS m
Akciovýkapitál K 6,000.000— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
1: devis, valut atd. Výměna kuponů.

. Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.9

©; Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Bursovníobchody.

—ii

na knížky vkladní 

Vklady napoklad.poukázky4 ode dne vloženído dne vybrání.
Č

ý toTelefon4. 9, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústave.

Pb. MULC- W
Majitel: Politickédraistvo tlakové vHradci Králové. —— Yrderstu azodpovědnýredaktneAatezíh Podkmen. —Tiskemhlak.knibtiskárayv Hmdel Kel.

Tm



Josef Bonaventura Piter.
Jeho šívot a působení.

Píše Fr. Koleš.
IL

Piter, ekončiv největší svoji práci (The
saurus), rozstonal se r. 1762 na čtvrtodenní
zimnici, která jej sužovala po celé 2 roky.
Užíval sice nejvydatnějších léků, ale přes to
stále slábl; palčivost stále rostla, bolesti se
rozmáhaly, až šlechetná duše velikého opata
po svátostní posile rozžehnala se s tělem 15.
května 1764 v Rajbradě. Piter zemřel a věku
56 let a uložen k důstojným svým předchůdcům
jakož i k svému otci tam pochovanému.

Pod Pitrovým obrazem napsáno: Vir die
viplinae monasticae non minoa guam guaram
vis litterarum, praesertim autem diplomaticae
ac historiae patriae stadiosissimus — au zá
klady bistorie staré nikoli v hezzákladných
sloupcích (slepeninách) a paběrcích, alebrž ve
původníchlistinách hledal...

Aleš Habrich, převor bened. kláštera
Rajhradského, ndává (ve Fr. Mart. „Pelzle Ab
bildungen Lóhmischer ond máhbrischerGelebrten
IV., str. 149), že „Piter jako prelát méně pří
větivý, nevrlý, velmi vážný a v obchodu (ob
cování) ne tak příjemrý byl jako prve“, čehož
příčinu avádí Habrich takto: „Onf po cti me

foubi, nikdy a důstojnost prelátská byla proti jeho
náklonnosti. Zdálol se, jako by při svém živla
nežil, a častější starosti cesta mu zúžovaly
k Mose, od něho milované. Kdyby soukromý
maž byl, byl by ještě větší slávy sobě v uče
ném světě získal a snad i většího stáří došel.“

, Vannálech Rajbr. kláštera praví se oněm:
„Sic cessit de vita praeclaram ordinis nostri
lamen imo et ecclessiae et patriae gnibas in
servire semper staduerat, hunc nec alium sibi
laboram suoram finem proponena. Vita respon
dit morti ... (Tak odešlo ze života přeslavné
světlo našeho řádu, ba icírkve a vlasti, jimž
sloužiti všdycky 80 snažil, tento cíl prací svých
a nikoli jiný sobě určaje. Život odpovídal
smrti.. .)“

Piter jako žák první grammatikální třídy
r. 1720 vštípil do prostřed zahrady svého otce
jádro divokého kaštann; kaštan vzrostl a pod
něj ejeli se ku třídenní rodácké slavnosti (od
16. do 18. července r. 1816) skuro všichni u
čení a jiní vynikající synové Třebechovic,jichž
počet byl věra veliký. (Jména některých: Václ.
Držmišek, dvor. kazatel, Filip a Jan Hloušek,
kněží, Váol. Čermák, Přiborský, nadporačíci,
Tadeáš Držmiška, Bed. Eil, vrchni účetní, Jan
Sedláček, rytíř z Hakenfeldu, Prokop rytíř
z Liliepfeldu atd.

Při té příležitosti založil konsistorní rada
Josef Simon, děkan týništský, rodák třebe
chovský a náměstek biskapův na Rychnovsku,
skvostnou knihu pod titolem „Matrica Trebe
choviensium filiorum Musae“, do níž bylo za
psáno jméno Pitrovo na místě prvním.

A když 18. července se rodáci pod ka
Štanem shromáždili naposled, ta pro všecka
budoucnost jednota a I.sku si slíbili a založili
fond ku podpoře chudé studající mládeže tře
bechovské obnosem 1712 zl.

O sjezd se hlavně zasloužil třebechovský
rodák Jan Bílý, farářz Nové Paky (* 16. ledna
1753, + 21. února 1822; byl strýcem J. Th.
Helda), jeden z nejstarších a nejzasloužilejších
synů Třebechovic. Popsal průběh toho zname
nitého sjezdu v I. svazku Hýblových „Rozma
nitostí“ r. 1818 a pak vydal o tom zvláštní
knížka: „Das Heimatefest zu Hohenbrack in
Bobmen am 16.—18, Juli 1816.*

K IL. sjezdu r. 1821 vydána česká vzletná
píseň: „Citové radosti při drahé zvláštní slav
nosti, vlídnosti a lásky v Třebechovicích dne
10., 11., 12. července 1821. V Praze u Haase
1821.

JIL sjezd odbýval spěvácký spolek „Oreb“
4. září 1865. Kaštan ozdoben byl obrazy B.

Pitra, Sedláčka, Helda a k v. Na estrádě: Palacký, Rieger, Klaudy a Řezáč.Slavnostní řeč
pronesl Fr. Prokeš. Čistý výnos činil 26 sl.;
dán na oprava sochy nejsv. Trojice na náměstí.
IV. elavnost pořádal „Oreb“ r. 1868 při hudbě
Bokola opočenského ve prospěch pohořelých
v Přerově na Moravě, Slavnostní proslov měl
Fr. Mrba. Čistý výnos 47 sl. Poslední slavnost
odbývali stadující 3, března 1871, při níž pro
mluvil Jan Pinkava. Ještě r. 1873 ke kaštana
byl podniknut výlet od stadojících králové
bradeckých.

Obrovský ten kaštan v zahradě u čís. p.
269. u Dědiny byl nejvyšším kaštanem v Če
ohách; po 166 letech (r. 1877) přeražen a 18.
července 1890 od manželů Černých (pro stí
nění!!) zvrácen. *— „Pokrok“ přinesl r. 1874
správu: „Starý kaštan stojí v zabradě rodného
domku rajhradského opata Bonaventury Pitra
v Třebechovicích. Pitr sám strom zasadil, Mo

butný kaštan ten jest tadiž nyní 178roků stár
a kmen jeho má na 385 metru v objemo. Před
4 roky dolejší větve obra toho uřezány, po
něvadž příliš stínily.“

Piter buď vydal nebo k tisko upravil:
Corpos seriptoram bohemicorum, Benedikt. di
plomatář českc-moravský, Kroniku všech klá
šterů moravských od XI. do XIV. století za
ložených, Thesanras, Hlas na výsosti, Pietas
Benedictina, Zákon sv. Benedikta a přes 16
jiných různých prací.

Kulturní hlídka,
Válka bobů na Olympu.

Dle skladatele Beethovena není bříchu tam,
kde jest hudba. Dle jiných myslitelů jest hřích
výhradně následkem a ovocem nouvědomělosti,
nikoli zánedbáním náboženské ýchovy. Vyšší
vzdělání prý hříchy odstraní. Nuže tedy, lýro a
doktorský klobouku, spěcbejte na pomoc! Ukažte,
co dokážete. V Praze členové měst. vinohradského
divadla — tedy lidé vysoce vzdělaní a přitom
vážní repregentanti hudby a zpěvu — zle Se po
bašteřili. Vyjímáme některé ukázky dle referátu
„Národních listů.“

Při scbůzi personálu viaohrad. divadla. kde
koli se děla zmínka o chéfu opery, kapelníku Če
lanském, propuklo shromáždění v blučné volání
„hanba“, — Hurt: „Kapelník Čelanský předsvědky
obvinil ředitele Šuberta z defraudace (?). To je
urážkou celého ensemblu, reboť my jeme mělí
v čele maže řádného a nikoli defraudantal“ —
Šubert „tvrdí dále, že fuakcionář divadla (Hlas.
Byl to pan Štech), který jel do Vídně, v ničem
nepomáhal a jen se tam bavil a potom Štval . 
Čelanský, kterého jsem do divadla doporučil, neměl
nic jiného na zřeteli, než mně podkopávati půdu.
On za půldruhého roku nenastadoval žádnou operu,
zato ale stále Štval, až se mně zdálo, že není nor
mální. Ve vinohradském divadle jeasi 1Ď ředitelů,
každý tam dělá co chce, každý si osvojuje právo,
kdežto skutečný ředitel byl tam splše jako pc
sluha . .. S takovým člověkem, jako je chěf
opery, já sedět nebudu, s konečně ve výboru pa
nuje nálada taková, že jsou odbodláni ke všemu,
jenž když zachovají Čelanského.“

„Pan Hurt jako senior berců pravil, že
všichoi byli uraženi způsobem, jak se jednalo se
ředitelem Šubertem, Tak zejména pan Čeianský
pravil, že řed. Šubert nemohl vykázat některé
účty. (Řed. Šubert: To je padoušské na cti utr
hání a Celanský mne může žalovat.) Řečník udě
luje řed. Šubertovi usnesení veškerého personálu,
že ueoblomně stojí na požadavku, aby se ředitel
Šubert vrátil do divadla. (Hlučaý souhlae)“ —

„Chéf opery vinobradeké p. L. V. Čelanský
sděluje nám následující: „Vzhledem k pronese
ným výtkám na schůzi personálu divadla vino
hradského, jakobych byl pronesl podezření o ně
jakém zpronevěření páné Šubertově, problašuji, že
nikdy nic podobného jsem neřekl a každý po
dobný výrok atíbati budu jako utrhbačatví cestou
soudní.*

Snad neni potřebí opieovati další perly,
zplozené ústy těch, kteří se sluní na Parnassu,
majíce uměním a dobrým příkladem povznášeti.
Kdyby jen polovice vzájemných obžalob byla
pravdiva, kdyby ne jen z polovice dokázalo, že
zde pracovaly záštiplné klepy, už to by bylo ve
lice žalostno. Tvrdá Vídeň může se nyní jízlivě
smáti, jak naše umělecká representace, od ní od
strkovaná, počíná si — neumělecky. Velice obratný
finančník p. Štech mé nyní poučení, že k dobrému
rozvoji divadla nestačí jen velice důmyslné shá
nění příjmů do divadelní kasy a že jest potřebí
dbátí neméně počlivě i o věci rázu vyššího. Že se
Šabertovi křivda stala, nikdo uvážlivý nepopře.

Houbařský kurs.

4 Houbaři prosečsko-zábořští a z okolí měliv Frosečiu Vys. Mýta 11. a 12. září t. r. „své
dny“. Pořádalť ta houbařský odborník p. Bezděk
z Police dvoudenní kurs. Kora pořádán byl vnej
vhodnější době, neboť ve zdejších lesích byla
spousta hub. Že pršelo, nedělali jsme si z toho
pranic; patříť déšť k boubařskéma sportu. Pravý
houbař deště se nesmí báti.

Kurs houbařský rozdělen v ve dvě přednášky v místnosti hostince pana J. Vobejdy a ve
dvě vycházky do lesů.

V prvé přednášce pojednal pan Bezděk o
sbírání bub, o sušení, nakládání hub v octě asoli
a o výrobě výtažka houbového. Při první vy
oházce nalezeno bylo 79 drabů hub. Od těchto
druhů vzaty byly exempláře pro výstava i pro
přípravu. Pana učitele Bezděka prováve! výtečný
snalec hub, učitel pan O. Svoboda ze „«utěs.

Prvé vychásky zúčastnilo se na 80 boubařů
i honbařek. Dobrá polovina měla koše a tašky.
Po tříhodinném „lovu“ byly koše a tašky takřka
ploy. Pan Besděk měl plno práce. Nestačil odpo

vidati, vysvětlovati. I pan Svoboda mu statoě
vypomáhal).

Po návratu byla uspořádána výstavka hou

s poznámkou, jsou-li jedlé, výborně jedlé, nejedlé
nebo jedovaté.

Ze 19 druhů bab bylo 57 druhů jedlých a
22 druhů nejedlých a jedovatých. Jedlých hub se
bráno bylo hojně. Tyto určeny byly ka smažení.

Dámy vzaly si na starost houby očistiti a
rozkrájeti. Vše dělo 8e za dozoru pana Bezděka,
aby snad náhodou nepřišla ku smažení bouba jedo
vatá. Kupy hub byly rozkrájeny. Rozkrájeno bylo
všech 67 druhů hub, nejméně v nich bylo hřibů
obyčejných, t. j. takových, jaké jeme uvyklí byli
zde vbírati.

Zajímavé bude věděti, které druhy jedlých
bub jsme sebrali — a pak enědli. Byly to: Opinky,
hřib rudotřeňový (modrák), bedla vysoká (z druhu
muchomůrek), lošák bílý, bolubinka namodralá,
hlíva Ččervenavá, břib dutonohý, kuřátka, hřib
žlutomasý, hřib atrakoš, hřib hnědý, stroček roho
vitý, lošák jelenní (sůva), Čirůvka dvojbarevná,
choroš ovči (mlynářky), holubinka růžová, hřib
obecný, bedla odřená, holubinka bledožlutá, sy
růvka, hřib čpičník, břib křemenák, čechřatka
podvinutá, lopatička žlutavá, zelenka, penfzovka
prabohlavá, choroš srostlý (žemlička), chřapáč,
Čepice biskupská, pýchavka, čirůvka znetvořená,
kozí pysk, holubinka celokrajná, liška trubkovitá,
čirůvka popelavá, penízkovka ©máslová, čirůvka
mýdlová, klouzek slíčný, čechratka Černobuňatá,
podmásník, bříb peprný, šťavnatka bobulkatá, hřib
kaštanový, klouzek lepký, ryzec pravý, slizák ma
zlavý, klouzek ovčí, pavučinec skořicový, václavky,
třepenatka cihlová, šupinovka avraskalá, pečárka
ovčí, pečárka polní, mechovka bílá, hřib sítkovaný.

Houby tyto smaženy byly na čtyrech voli
kých kastrolech. Při dušení bylo cítit z hub vůni
kořenatou, t. j. takovou, jakoby amíchal všechny
druby koření. Podobné vůně není cítiti při jednom
druhu hub. Této pikantní chati docílí se jedině.
přípravou různých bub a nikoli jednoho druha.
Dobrá chuť bub zvýší se ještě přidáním slaniny,
když houby se dusí.

Usmažené bouby byly výboray. Aby houby
rychleji byly atráveny, doporučoval: pan Bezdék
smažené houby pokropiti citronem ne) octem.

Musím ovšem aděliti, že maohý jedl houby
tyto jaksi a nedůvěrou, s kdyby nebylo příkladu
páně Bezděkova, nebyl by jedl vůbec. Po požití
chválena byla smaženice, která co do chuti byla
mnohem lepší, nežli smaženice hřibková,

Druhého dane dopoleíne poučil nás pan
Bezděk, jak rozeznati houby sobě podobné. Jeť
mooho hub sobě tak podobných, že jen oddorník
a dokonalý znatel může řící: tato jest jedlá a
tato nejedlá.

Probral takto celou řadu hub.
Upozornil na výtečný žampion a jemu po

dobnou machomůrku hlízovitoa, nesmírně jedo
vatou a přece v jisté dobé velice Žžampionupo
dobnou. Upozornil na výtečně jedlou zelenku a jí
podobnou, ale nejedlou Čirůvku sírožlutoau. Také
bedla vysoká jedlá podobá se bedle Vittadiniově
nejedlé. Z lišek upozornil na lišku pomorančovou,
která jest taktéž nejedlá a lišce jedlé velice po
dobná. [ znamenité jedlou mechovku mohl by la:k
houbař zaméniti za slzivku oprahlou, nejediou.

Dále probral houby lošákovité a upozorail
na dobré druhy: lošák bílý a jelení (sůvy), z ho
lubének upozornil na znamenitou holubinka naze
lenalou i na jiné druhy, jichť je na 100. Všechay
nejsou ovšem jedlé.

Z ryzců, jichž jest na 80 drahů, odporučovat
hlavně ryzec obecný, který jest výtečnýnaložený;
do smaženice 80 jen několik ryzců přidává.

O houbách hřibovitých pojednal zvlášť ob
šírně. Jet více než 60 druhů hub hřibovitých,
z nichž některý druh je chutnější nežli hřib, který
sbíráváme. Na př. „choroš ovčí“ chutná man
dlemi, omáčka z tohoto drubu je výtečná. Hřib
„Strakoš“ zvaný je zase výtečný v Svli naložený.
HHb kaštanový je hřib vsácného drabu. V nékte
rých krajinách sbírají se některé druhy hřibovité
již dávno.

Hřib rudotřeňový (kovář — modrák) někde
se sbírá, někde nikoli a je t> houba dobrá. Jedlé
jsou hřiby: rodomasý, kozák, křfemenák, hřib
datomasý, kosí pysk, břib dntonohý, různé klouzky.
Na třešmeb zůstává velmi chutný choroš S8y
rový, který roste v trsech. Na dubových pařezích
roste masojed, který při rozkrojení vypadá jako
Šuoka a upravuje se jako biftek. O pýchavkách
tvrdil pan Bezděk, že jsou všecky jedlé a berou
se k jídlu, dokud jsou uvnitř bílé. Při drubé vy
cházce byly nalezeny « větší části tytéž drahy
hub jako při vycházce první. Sezoali jsme tudiž
řadu hub jedlých, mezi nimi cennější co do chuti
houby nežli brib, který jeme dosud abírali. Jsou
to zelenka, mechovka bílá, penízkovka máslová,
bolabinka namodralá, čirůrka dvojbarevaá, choroš
ověí, čecbratka černohnědá, žampiony, hřib kasta
nový a jiné.



Pan Bezděk pojednal ovšem také o houbách

Bejedlých 1 jedovatých. Každý účastník bonbařského kursu odnesl si z kursu užitek ten, že
může sbírati kromě břibů mnohé a mnohé bouby,
mezí nimi vsácné druby. Jest potřebí, aby každ
boubař s naprostou jistotou naučil se znáti nej
cennější druhy hub a bude míti hab dosti po
celé léto. Bylo by přáním, aby boubařský kurs
byl opět v příštím roce, nikoli však na dva dny,
aspoň na celý týden. Na důkladné poznání nových
drubů hub musí býti delší prakse. A poněvadě ve
sdejších lesích je neobyčejné množství bub, bude
jdu jen ku prospěchu, když honby pozná dokonale.

Literatura.
Z nakladatelství V. Kotrby v Praze.

Večery u jezera Generského. Napssl P. Maryan
Morawski T. J. Sešit 3.—4. za 90 hal. Vzdělavací
koibovny katolické av. 46. — Rádce duchovní.
Časopis kněžstva českoslovanského. Řídí F, Vaněček.
Roč.15.,0.'1..—
-| Methodius Slavoram Apostolns gnosensu
orthodoxas deciaratus eit. Vyložil F. Snopek. Vy
Alo v kníš. ar. knihtiskárně Kohlíček a Sievers
v Praze.

Nákladem čes. tiskového spolku v Čes.
Budějovicích. Šest jabilel v r. 1908. Píše dr. K.
Slavík. Za 60 hal. — Bič na socialisty. Napsal
V. Pavlík. Za 60 hal. — Pěst na socialisty. Píše
V. Pavlík. Za 6 bal.

Z nakladatelství Unie v Praze. Metho
dický výklad velkého katechismu katol. nábožen

ství. Blosi ThC. M. Lhotský. Část I: O víře aapoštolském vysnání víry, JÍ.vydání. Cena brož.
6 K. Část pátá: O křesťanské apravedlnosti a
čtyrech posledních věcech človéka, II. vydání. Za
2:30 K. Velmi praktická pomůcka pro katechety.
— M. A. Šimáčka sebrané spisy: VIL. díl Ze zá
pisků pbil. stud. Filipa Kořínka. Seš. 43.—48.—
VIIE díl: Dvojí láska. Seš. 49.—62. po 82 hal.

Nákladem J. Otty v Praze. Ant Stašek:
Na rozhraní. Román. Seš. 34.-—38. po 32 hal —
„Frt. Heritesa sebrané spisy I díl: Maloměstské
povídky. Seš. 4.—8. po 30 hal. — A. Dumas:
Pařížští Mohykáni. Román. Obrazové koihovny
Světozora seš. 30.—33 po 30 hal. — L. N. Tol
stoj: Vojna a mír. Román. Seš. 1, za 20 hal.

Z nakladatelství Družstva Májev Praze.
Kuchařka Marie Štechové. Vydáno péčí uatř.
spolku českých žen za G K. Jest to sbírka 2274
receptů o 544 stranách, velmi důkladné dílo, 0
brázkové. — N. A. Lejkin: Mezi třemi obni. Ro
máo z hereckého života. Z ruštiny přeložil dr. B.
Prusík. Za 3 K.

Student v kostele,ve job, naalici,doma,ve společnosti a pří zábavě. řečí. Sestavil
J. Ježek. — Stýblové kaihovny kazatelské av. 1.
Nákladem B. Stýbla v Praze. Cena 60 bal.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí! dr. K. Kadlce, vydán na r. 1908
desátý sešit, v kterém zase jak z krásné Litera
tury tak z oborů naučných obsaženy jsou vypika
jící práce. Roč. 38., čís. 10. Roč. předpl. 14-40 K
u administrace na Král. Vinohradech.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Ceské,
levné illustr. vydání spisů L. N. Tolstého: Vojna
a mír. Román. V překladě V. Mrštíka, Seš. L. sa
90 bal. — Old Sureband II. Cestopisný román
dr. Maye. Seš. 9.—27. po 32 hal.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá
F. Vaněk. Roč. VI., čís. 9. a 10. Nákladem R
Ruppa v Pelhřimově. Vychází v 10 člslech do
roka za předpl. 660 K.

Z nakladatelství R. Prombergra v 0
lomouci. F. Polívka: Užitkové a pamětibodné
rostliny cisích zemí. Seš. 15.—20. Za 3 K. Spis
velmi pozoruhodný. — Kazatel. Homileticsý čtvrt
letník. Řídí F Jirásko. Roč. 16., čís. 4. Roč. před
platné 7 K. — Knihovna Kazatele č. 23.: Redičové,
výchova a škola. Deset řečí o křesť. výchově a
škole. Napsal AH. Pryč. Za 1:40 K.

Křesťanský dělník. Měsíčníkpro rodinu
a řemeslo. Řídí a vydáváFrt. Waldmana v Praze.
Roč. předplatné 170 K.

Lámání ubroasků. Upravil Ara. Štěpán.
Nákladem J. Kolandy v Prase. K potřebě přede
vším hotelierům, atd. Za 1 K.

Nové ukázky socialistické vzdě
+ lavací a podpůrné práce.

Ti už to uměli. Bývalý socialistický po

blavár Gostav Horvath v ngyráradu učiniludání, že doudrusi Alexander Úzizmadiaa Ko
loman Joosák průběhem dvou posledních let
spronevěřili 80.000 K, kterých apotřebili pro
sebe. Proti těm dvěme radým vůdcům bylo sa
vedeno od vrchního měst. hejtmana vyšetřování.

Svoboda a bratrství. „Christlich- soz.
Arbeiter-Zeitoag“ dne 26. sáří sděluje zajímavé
věci. Doe 17. září vstoupil křesť. sociál Vo
máčka do práce u rmy Gregorovy ve Vídsi
jako lakýrník. Nadsoudrasí byli ihned v roz
čilení. Večer téboř dne bylo Vomáčkovi osoá

meno, aby práce nechal ; nadsouhrah Češka tak
roshodl. — Dle přání socialistů platil ve ví
deňské knihtiskárně Waldheimově dělník Kau
ecbak pět Jet do ták sv. „domácí kasy“, z níž

se mělo jednotlivcům přirůzných potřebáchplatiti, na př. při odchodu « dílny po tříleté
práci. Když však Kanscbak odcházel, nechtěli
mu radí dáti nic; vždyť prý není rudé orga
nisovaným, není spoJučlenem odborného spolku.
Tadíž ae jim řeklo, že neměli Kooschaka ontit
k pětiletému placení; soudrahům vytčeno, že
i Jiné neorganisované natí platit do domácí
pokiadny. Nadsoudrazi se zle kroutili pod tíží
spravedlivých výtek; když viděli, če sami rudí
kmánové divně na jejich roshodnatí poblíšejí,
vysoká radá rada prohlásila, že Kanschak hla
soval předešlý rok proti rudému kandidátu
Hogrovi, pročež prý ztrácí právo na podpora.
Rudá rada si vymyslila ve svých nesnázích
nestydatou lež, protoče Kanschak v 17. okrese
vídeňském vůbec neměl práva hlasovati. A tak
Kunechak odbyt. Takovým způsobem připra
vají soudrosi moderní otroctví. Masíš jim hodně
platit, ale práva na něco u nich nemáš; za tvé
peníze tě kopnou.

Prý jest soc. demokracie revoluční, Tak
se aspoň chlubí. Zatím však vláda dobře ví,
kdo jí v čas velikých nesnází dovede nejochot
něji vytrbnonti trn z noby. A z vděčnosti, že
radí dobře vláda na říšské radě podporovali,
zadala vláda tisk veškerých prací c. k. ma'é
loterie sociálně-demokratické knihtiskárně „Ar
beiterseitanga“ za skvělých podmínek, Inu, kdo
dobře řvoucí ústa radých zná, ví, že se utiší
nejlépe zlatým nábubkem. — Prý zklerikaliso

Kopali jámu nešikovně. Ciblářští děl
níci Vavř. Kouřil a Rad. Hartmann v Brně vy
slovili podezření, že soc. demokraté Laub a
Tatewobl roršlapali děloíkům hotové cihly.
Soudrozi žalovali. U okres. soudu byli žalo
vaní odsouzeni; ale odvolali se. V dalším ří
zení však vyšlo na jevo, že oba „uražení“ ža
lobcové skutečné pracojícím dělníkům vyhro
žovali rozšlapáním cíhel, a že Luub dokonce
byl viděn večer před oním rozšlapáním cibel
v cihelně, kde prý „někobo hledal“. Zjistilo se
také dle stop, že cihly skate'ně byly rozšla
pány dvěma osobami. Z těchto důvodů odvo
Jací soudní dvůr při líčení dne 21. m. m. vy
hověl odvolání žalovaných a sprostil je obža
loby, prohlásiv výslovně v důvodech rozaadko,
že bylo jejich právem ipovinností vysloviti
důvodné podezření, ohledně něhož provedli
plný důkaz pravdy. „Uražení“ žalobci byli pak
odsouzenínásti veškeré soudní útraty, j"koži
útraty zastapování žalovaných. Tu vidíme rafi
novanou bezeitnost rudou, vycepovanou jízli
vými tiskovinami! Napřed bezohledné poškodit
a když poškozený odváží se pronésti stesk,
ještě se snažit, aby takový ubožák přišel do
kriminálu! Pěkný útlocit k spoladělníkům!

Jak prováděli bojkot V Ivanovicích
usnesli se soc. demokraté dne 10. sáří, še
badou pivo bojkotovat; a také hostinský „na
škrka“ točí jen pramálo. Zato věsk rudí za
čali pít víno a kořalku jen což! Jedeu, vychá
seje z hostince, svalil se jako mrtvý. A co či
nili útlocitní soudrazi? Jeden oad ním začal
cosi říkati jako kočz nad zosnalým, jiný dělal
„řechtora“ a ostatní zpívali — hotový pobřeb.
Někteřísoudrazi- dělníci ze sladovny měli
chytrý nápad. Rozhodli se popřáti si piva tam,
kam tak snadno nepronikne blesk z očí slídi
vých nadsoudruhů. Po výplatě zašli si do bo
stince pí. Macikové, kdež se chmelovinou
značně rozkuráželi. Když jeden soudroh při
kuželkách cosi prohrál, strhla se hádka a
pranice tak veliké, že t.oukli do sebe koulemi.
Tak skončila koželková partie radých mílo
vníků bojkoto.

Z rudého domu na šibenici Dae 10.
května t. r. letěla na Prostějovku od úst
k ústům smutná zpráva, še blíže Čelechovské
kaple u Studence zavražděna soudružka Pla
vičková, šena radého krejčího Fr. Planičky.
Planičová předtím si líbovala radý ráj. Ho
vořila, že dokod v Boha věřila, nenžívala
ověta, ale teď še se ji vede ve víru vášně
dobře. Byla nevěrné maži jako on jí. Rudý
„Hlas lidu“ začal dělati s Planičkové politic
kon mučednici. Prý vražda 60 stala zpolitické
mety atd. Byl by rád bodil černý skutek na
krk katolíkům, Ale — pojednou zjištěno, že
Planičkovou savrašdíl sám muž, fanatický 800.
demokrat, horlivý Čtenář radých tiskovin a
častý návštěvník „Dělnického doma“ v Prostě
jově. Vo čtvrtek 24. září stál Planička před

porokan: Hrosné věcí vyšly na jevo, které nejpe illastrovaly rodinný život obou manželů,
kteří dle ideálů sociálně demokratických hol
dovali „volné lásce“. (Planička s Frýbortovou,
Frýbort s Planičkovoo.) Dokázáno, še Frant.
Planička již delší doba obíral se myšlenkou,
zavraždit svoji ženu. by se mohl oženit e Frý
bortovou, se svojí milenkou, s kterou jednou
chtěl i ojeti. Nebádal k vraždě Ford. Frýborta,
col ten odmít!, a konečněk tomu účela konpil

v Prostějově novou aokyra, udělal k ní topůrko
a uschoval na zahradě o svého domku v Kapli,
Zmíaěného dae, 10. května, vzal si ji pod

svrohoík, když šel k zábavě do Stadence, namístě čína vhodil ji do příkopu — a nazpět
na tomtéž místě zavraždil ovoji žena — nejdřív
ji pobodal nožem (dle lékařských znalců velice
těžce, rány 9 a 15 cm hluboké) a pal ji sekeroa
rozpoltil blava. Po činu sekeru aschoval do
pole (zasekl ji do země) a běžel nazpět do ho
stince ve Studenci, kde tvrdil, že byl přepaden
od „Čelechovaké chaay“. Toft krátký obsah
hrozného děje. Další věcí jsou více méně známy,
jak sám sebe poškrábal a vymyslel různé hi
storky. Porotcům dány dvě otázky asice: 1. na
zločin úkladné vraždy a 2. na zabití — (drahou
otázku podal obhájce obšalovaného pokrokový
dr. Fischer, který dostal sa hájení Planičky
500 K). Po krátké poradě zodpověděli porotci
otázku 1. Fr. Planička jest vinen zločinem
úkladné vraždy, kterou dne 10, května spácbal
na své ženě Hedvice — 10 hlasy ano, 2 ne.
Vynosen tudíž rozsudek: k smrti orovasem.
Notno se zmíniti, že obžalovsný činil dojem
prohnaného chytráka. Když porvtci odešli k po
radě, usmíval se (počítal, že dostane 5 roků),
avšak po rozsudka byl zdrcen. — Teď už tedy
nepoctivé osočováníradých tiskovin nepomůže.
Ať nyní rudé listy raději přemýšlejí, kam při
vádí surové puaní a dryáčnické malování ráje
badoacnosti.

Co platí rudá přísaha. Pokrokář Klu
sáček sa Žďáro žaloval faráře Vítka z Nov.
Veselí proto, že prý týž mu řekl veřejně ve
schůzi, aby si raději hleděl svých stadil a do
studoval a pak prý do Klosáčka strčil rakou.
R>sumí se, že svědčili ve prospěch Klosáčkovy
žaloby soc. demokraté; leč — každý povídal
něco jiného. Ve své horlivosti avědčili ještě
více, než co Klusáček žaloval. Jedeu z radých
oa př. svědčil, že farář řekl: „Na vás patří
vzít karabáč,abystenedělalotci ostuda“ Druhý:
„Ten karabáč patří oa vás, abyste dostudoval. *
Třetl: „Měl jste se držet knihy a dostudovat
a nechodit na schůzi Štvát.“Čtvrtý: „Kdybyste
to raději nechal, vzul kního a dostadoval u
nedělal otci banba“ atd. atd. Zajímavý byl tedy
pohled oa p. Klasáčka, jaké týž dělal překva
pením oči, když se dověděl z výpovědí jedao
tlivých svědků, co všechn: prý mu p. farář
řekl. Farář ovšem osvobuzon. Krajeký soud
v Jiblavě však rozsudek zrošil s rozhodnotím,
aby byli vyslechuuti ještě noví svědkové. Při
novém stání dne 24. září však Klosáček
opětně nepochodil. Svědkové jeho, ačkoliv vy
slechnati byli pod přísahou, líčili celou věc
opět každý jinak, a každý tvrdil, že jeho vý
pověď je přesná a správná Jeden tvrdil, še
p. farář do Klasáčka rukoa čťouchl, drahý
že pěstí do něho udeřil, třetí že loktem do
něho vrazi), čtvrtý že pouze rako proti němo
napřáblatd. Naprti tomu stála zde celá řada
svědků vedených panem farářem, kteří úploě
souhlasně vypověděli, že p. farář do Klusáčka
nestrčil, še stáli úplně blízko a že by to byli
moseli viděti. Svědkové ti také potvrdili, že
Klosáček to byl, který, když mlavil napřed o
thematě „farských kuchařek“, vykládal, že
v době roboty páni Francové karabáčem bili
sedláky. Tento karabáč jebo stoupencům tak
utkvěl v paměti, še podivným způsobem při
vedli karabáč ten ve spojení a osobou Klu
sáčka, a domnívaii se slyšeti, že pau farář
prý řekl, že na Klasáčka patří karabáč. Farář
osvobozen. Případ ten mlaví příliš výrasně
sám. — A jiné křiklavé případy natí k pře
mýšlení, zda by nobylo vhodno reformovati
zákon o povinnosti a právo k přísaze tak, aby
bylo dovoleno před soudem přísahati jen tomu,
kdo ukotečně v Boha věří. Jinak může nastati
zneužívání jen cošl

Pro listopad,
měsíc dušiček

líčení soudů Božích na věčnosti a udávající ky
proti ním, sepsal Dr. Kar. Lev Řehák. Část prvá (361
atr.), ješ vyk pravdy o očistci v příčiněspravedl

nosti i slitovnosti Boží vpodobě ostl naměsíc listopad atd, Cena , kor. 2-40,v plátně
s červenou ořískou v pouzdře kor. 3'20, v hladké
černé kůži « pravozlatouořízkou v pouzdře kor. 380,
v kozí kůží e tní s praroslatou ořískoa v ponsdře
kor. 440. — druhé obsahuje pobošnosticírkorní

sa dušičkyv očistci.Cenakor. 1:00,váně s červenou oříz. kor. 240, v kůži se slat. kor. 290,
v kůži koxi se zlatou ořískou kor. 3:80,

Oba díly společně v jedno odesná v "plátně
K 5—, ©kůbi hladké K ©—,obocí báší K 760.

Každá část jest o sobě úplná atvoří oslek.
Bačtaš laskavě dobrou knihu tuto doporodovati,

Nakladatel
R. PROMBERGER,

- kmihkupos v Ojomonel.



svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod i
Svšech kostelních paramentů,k

praporů a koyového náčiní. |
j Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku i
A se na požádání franko zašlou. .

Palmy
Stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kos za 2,

8, 10—16 zl. 8, 4-5 sl.

Křestní listy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zrcadel, rámců,
křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

—: prní východočeský umělecký závod :—

Jos, Kieslicha
w Hradol Králové, Jiříkova třida,

Vkusné zasklívání obrazů a fotografii ve

vlastní dílně na vou rámcůa pozlacova

Obchod papiírnický.
Veškeré drahy papíru, školní potřeby atd. atd.

dosel Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
-doporučuje závod svůj veledůstojnéma ducho
vemstvu a al. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
1 veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

alacení písma afrůsných předmětů venku se vale
sajících za ceayfÉmirné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

punařdém slohu aořkar Hě uměleckém.y a vuji úplně bezplatně a

k detnímu jednání dostavím se na požádání taktéš
bez nároku na ogstovné,

Maocbo pochvalných uzmání po race a bronzová
státní medaiilo s výstavy v Pardabicích.

OY> Závod založen r. 1808. "ů

„E
Do Hradce Králové a okoli

Dovoluji si tímto zdvořile oznámiti,
že jsem převzal a znovuzřídil

závod
+ zbožím ::
galanterním

a krátkým
po p. Em. Svobodovi
(dříve Alois Svoboda)

v Hradci Král., Velká podsíň,

který jsem již novým a sezonním zbožím

opatřil a doporučuji se vzácné přízní
velectěného obecenstva.

Při té příležitosti dovoluji si upo
zorniti na.nové právě došlé již druhy
zboží a sice:

Bílé prádlo
všeho druhu osvědčené jakosti.

Košile,
límee, manšety, náprsenky

nejmodernějších tvarů.

Kravaty a chránítka límců,
apartní novotiny.

Trikotové zboží:

košile, spodky, ponožky, rukavice a různé,

Dělnické přádlo.

Speciality.
Křticí úbory

a úplné dětské výbavy:
počínajíc od novorozeňat ve velkém vý
běru. (Na požádání se zvláštnosti ihned

zhotoví.)

Dělské garnitury zimní:

Kabátky, čepičky, čepečky, oblečky,

rukavičky, punčošky, botičky a mnohé
jiné.

Prosím, by i mně, jak mým před

chůdcům přízeň i důvěra věnována byla
i na dále.

V hluboké úctě

Cyrili Skalický
Hradeo Králové,

Velká podsíň.

P, L pp. truhlářům
odporučoji

. svoji výrobu

s Intarsií :

Veškeré řezané

práce nábytkové
ím |
Václav Chudoba,

závod řesbářský
Hradec Králové,

„nábřeží Františka Josefa,

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

+ t d.? Adeň,
VII. o., Kaiser

strasse o., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku saslá

se vše franco.

K00O000000000000X
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Olaněk, z2srůě
Konviktaké al., paslř spe
olejné nakostálsl náčiní dovoluie

i doporučiti uvůj hojně zázobený
sklad ve vlastní dílné račně prace
vaných kostelních mádob a náčiní,
ako : monstrance, kalichy, ciboria,
yh

o at v

v | prámalohu církevním. „štanépředměty anovu opravuje v pův

intenci a jem o ohní bo střibří. Nápoššdání hotovéna ukásk očty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobky a zlacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstk vostnějůího. Chodáím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. presosané vý

robky besomné. Vše pomllám již posvěcené.

OOOOLODOOOOOODOAX

LÁTKY n NÁBYTEK
kretonové, orepové, ripsové, gobelinové
polo- i oelehedvábné v mejmodernějších

vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k nábytko látkám seodící jako: , střapce, třepeníatdSí =

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, pisářen, úřadův atd.
= za Rejlevnější cenu nabízí firma 

UAEOTODUTRAL, Jadřinkí u L



Doporučujeme

síatek
z volné ruky se prodá

8 úplným zařízením hospodářským, dobytkem,
s letošní úrodou. Patří k němu asi 50 korců do
brých pozemků; budovy novější z kamene, kryté

taškamia břidlic. ——
Bližší sdělí

Jan Černý
v Byzhradci č. 35. P. Solnice.

svíčky a obět. před

... o.. . .. P

Velkorestaurace
Choděra-Vacek

*24 VPRAZE,s+.
na Ferdinandské třídě a na Jobilejní výstavě

Jest stálým dostaveníčkem
hostí z venkova a dope

roučí se jim co nejlépe.
* Ř

Postní pokrmy vědy jsou

pohotově.

NE
Špob, úvěrní společnosí
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knišky

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

polovoskové “W P oháné, obrázky0

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce lustry,

oaškaly)s krůpě svíce kostelní ste-|kaly)8 krůpěsT
Mí krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| „více obětní "UM

třinožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

avíčk ke křtu, polovoskové,
LY jakoživeškerédooboru

av. přijímání a ev. | *oho spadající výrobky doy : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami Šachovním největší speci
a případnými nápisy, elní

MONOPOL“
akeiová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1003, zlatámedaile.Paříž 1908, zlatá
medalic.Londýn 1903, zlaté medaile.Praha 1908,
diplom „čestnéhouznání. Vídeň 1906, zistá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr.umané. Vzorkya cenníky sdarT| » franko

SBG5G5(88)|+|(G6PO >SVATAVAA AASVATAK
ZDE OTN O AN (

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kok, poraman
la, pra

ovového nŘetal ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

ore“ uznávacíchč reaod aové cenníky, ros Vsory 8 s
kovýbě aa

Adresování všdy doslovné se vyproáuje.

Rozšiřujte

IČasovéúvahy!|

— za 4 až 5"
úrok a to dle výpovědi.

ORP- Složní lístky na požádání zdarma. "OW

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. 1PROC
(ein

fonograřy
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v elektretechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejsoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechmických potřeb. *

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkovatřídač. 264.

XAD X 6D KABD 6D X B6D

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salseny kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.b.d

Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- x

sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za j

xODXEB3

X

x
ž
Ř
i

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnělátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

X66)XG4)XG6DX663X

Zána|JanKyšin
7 (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

proalbu

o en kostelních,
PRAHA-I,

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

ručuje 6e
ku dodání oken chrá

mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se Šelemým

8 | rámy, sílčmí osazením.

Veákeré rozpočty, akizry | odborná rada besplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRY*Nesčetnáveřejná |písemné pochva!ná'nmání, <jiij
Založeno roku 1836.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k shotovení veškerých ko
stelních nádeb ze stříbra,

bronzua ný kovů,odnjednoduššího do nejakvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slobu.
Vie přesné, čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškerévzerkyje JehoBiskupskou Mijostí roride

vány. stMešní nádoby jem v
ulatímsa n velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-hle, řádně 4
levně vyřísují.

Vše zasílám jen posvěcené.

poloosuklákfake
te saělou.

CPIXGODX6BI|XI

Chudšim kostelům možnosplácet:bas přirážek.
ORP“Staodporučenísčestnýchuznázíporuce.„9

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeš
a důvérnsárodu domácímu.

Spolkámm o vond.provedené



povinnost svoji konají a které zejména u výkon
ného výboru v seznamu vědeny bodva. Přiblášky
orgapisací zasílány buďtež na „Výkonný výbor
strany katol. lidu v Čecbách v Praze-I[, Opato
vická ulíce č. 10.“ Upozorňojeme dále, te máme
na ekladé jak organigačnířádtaki program stravy
a členské legitimace pro příslušníky organisační.
1 kus organisačního řádu a 1 kus pr gramu strany
čítáme po bh; členské legitimace kus po 2 ba
zasílá je „Výkonný výbor strany lida katolického
v Praze Ii., Opatovická ulice 10“, když příslušný
obnos za ně předem v poštovních známkách zaslán
byl. Výkonný výbor strany katolického lidu
v Praze-I[. Opatovická ul. 10.

Umělecká terrakott

Obrazy Kassety papíru

Alba na fotografie

Rámečky na fotografie
má v největším výběru

pranůišok Píša,
prodej uměleckýchvýrobků

v Hradoi Králové,
Velké nám. 185.

Knihkupectví. Antikvariát. Papíraictví.

Zprávy místní a z kraje.
. Jmeniny J. V. císaře a krále osla

veny v Hradci Král. dne 4. t m. obvyklým způ
sobem. Njdp.biskup dr. Doubrava sloužilo 10.hod.
slavnou pontifikální měi ev. za přítomnosti nejd.
kathediální kapitoly, zástupců úřadů zeměpanských,
státních, vojenských, školních, samosprávných, a
moožství obecenstva. Na všech školách zdejších
oslaveny jmeniny J. V. jiš den před tím.

Schůze městské rady dne Ď. říjnat.
r. Zemskému výbora zašle se žádost za předložení
návrhu na legislativní úpravu lidového knihovnictví
sněma král. Českého. — Vzdá se dík pp JUDra
Eugenu, MUDru Arturu a MUDra Rudolfu Eisel
tům a pí Marii Maixnerové, cboti lékaře a univers.
professora, již věnovali obnos K 5000 ka zřízení
nadace pro mediky «£měst Poličky, Jiodřichova
Hradce a Hradce Králové. — Knihovníkem lidové
knihovny ustanoven byl p. Vojtěch Valášek, městský
assistent, na místo resignovavšího p. K. Paola.
Lidová knibovna budenyní otevřena pouze jednou
týdně, ve středu, od 6—8 hod. večer. — Žádost
p JUDra. Hrouska, ředitele okresních úřadů, za
odprodej parcelly stavební na Žižkově náměstí ve
střední části pevnostního kavalíru Č 34 ve vý
měře as 19 m ve frontě proti městskému parku,
postoupena byla technické komiesi. — Vyučování

avěří se sl. M. Pospíšilové, v latioském kursu p.
prof. Mikanovi, v německém p. dra Klauberovi;
dále zřídí se na lyceu theoret. kurs pro domácí

ráro, kurs ročních prací a kurs nepovinné aogliiny. — Vzato bylo na vědomí, že pro vyučování
náboženství na lyceu ustanoven byl bisk. ordina
riátem dp. dr. Šetina. — Schváleno bylo zřízení
pobočky v V. tř. téhož ústavu. — Žádost p. dr.
ioš. Jiráska za prodej přední poloviny parcely
„Marošovky“ na Praž. Předměstí postoupí se techo.
komissi. — Krasoumné Jednotě pro Čecby v Praze
sašle se příspěvek členský. — Pamětní spis o
protizákonném a nespravedlivém postupu proti čes.
školství menšinovému,saslaný Nár.J. S., postoupí
se měst. sast. — K žádosti průmysl. musea za
vede se plya do místnosti čp. 63, pro kura cise
lenreký propůjčené. — Udělí se povolení ku stavbě
doma p. J. Semeckého na parc. č. 6 v bi. R —
Voda ušitková nebude v moci již aszavírána. —

Politický „pZelev městské zedne 8. t. ms. „Městská rada v Hradci Králové
projevuje ploý soublas svůj s jednotaým a ros
hodným postupem poslanoů ých stran národ

(Bích na sněmo království Českéhoa žádá jich
by při něm setrvali.“

Chovaaci b. Borremaca pořádajív ne
děli 11. října slavnostní akademií. Začátek v 5 hod.

Přednáška ©církovní architektuře
p. Edgara s Praby koná se 11. t. m. o 8. bod.
odpol. včítárně prům. musen.Hojná účast žádoucí.

Bivadle. Příští úterek bude se hráti
Carmes; bengfci bude míti p. Perši. — Věru

jest věcíBelvšíjE ble hlasité P ori při
ouvertaře, est přecepatana součástí opery.Doufáme, še uposoraéní městské rady tea
BOVar zamezí zoola.

Změstskéhoprům.mascevHradci
Králevé. Čítárna navštívilo od 15. do 30. září
v 10 drouhodinách 277 osob. V čítarně vydáno
ua 108 žádánky 84 předlobových děl a 67 svazků
koib odborných. Domů ačiněuo 114 vypůjčeka
vypůjčeno 129 arasků a 617 předlob. Da okolí
18 osobám 45 svazků knih a 731 předloh. V čl
tárně vyloženo tou dobou 108 časopisů odborných
a uměleckých, slovníky: Ottův, všech 27 svazků,
Brockhamsův, velký česko-německý i česko-fran
couzský a jiné příračky. Čtenáře žádáme, aby list
po přečtení uložili na místo názvem časopisů opa
třené, rovuěž jen malá Část čtenářů zapisoje své
jméno do knihy frekvenční. D) knihovny zařaděny
nové spisy a díla předlobová. — Za Členy musea
se přihlásili: slč. M Vanická, učit. zde, pí Ella
Mikanová-Urbanová, malířka, a p. Jar. Mikan,

zabájeny budou ciselórský a elektrotechnický. Pro
kura malířský propůjčená místnost v bývalé dívčí
škole se upravuje. — Přednášky zabájeny budou

„0 církovním umění“, pak následovati budou před
nášky z elektrotechniky (p. inž. Rosa), o zřišování
dělnických a úřednických domků po stránce umě
lecké, hygienické a hospodářské (pp. Zd. Wirth a
R. Urban). — Členské večírky zahájeny budou
v pondělí dne 12. října rozhovorem 0 organisaci
průu.yslových museí Následovati budou rozhovory
u otázkách živnostenských. uměleckých a jiných.
—- Občasné výstavky pořádány badou měslčné ve
velkém výkladním okně tržaice. — Dárci: Pan
Lad. Haněl, c. k. řed. zde, daroval řadu katalogů
a cenníků a mod. vzorů kování nábytkového p.
arcb. Jan Kotěra v Praze sclskou postel empíro
vou, kožené desky s Jisov. oraamentem («r. 1680),
vyšívanou tobolku náprsní z poč. min. stol., řadu
ručoěmalovanýchnavštívenekagratalačníchlístků
z let 1790—1800 a 52 ocelorytin. Modlitby psané
a malovsné. S'. městská rada zde 2 bronzové pla
ketty, pi M. Palmová, choť po majoru zde, vzur
ník, prům.museumv Hořicíchpostupvýrobyskle

Šimek. obchodník zde, starý
kolovrat, p Jos Daška, starožitník v Josefově,

mář, p. M. Oebm, učitel zde, bronzovou medaili
spolupracovnick -n z jubil. výstavy v Praze r. 1891,
p. Ferd. Přibyl, zám. zde, dřevěný empirový lus
těík zlacený, pí M. Kadlecová, majitelka obchodu
v Proseči, postup výroby dřevěných dýmek, knih
tiskárna bří Peřinů zde skvostný obraz J. V. cís.
Fraat. Jos. I. dle návrhu prof. Ženiška, p. Vinc.
Paulus, ředitel v. v zde, dřevěný přístroj k roz
tabování forem kloboukových, p. dr. Albert Ippen
2 roč časopisu „Grapbische Kunat“, p. K. Adá
mek, zem. poslanec a pří-edící zemského výboru
v Praze veškeré své spisy. Všem dárcům a příz
nivcům vyslovoje výbor musea upřímný dík.

Z Besedy. Dne 17. října pořádán bude II
přednáškový, programový večer. Vedle volezají
mavé přednášky p dra A.Rudolfa o Cařihradě na
programu Čísla klavírní, zpěvní, hoaslová a jiná;
večer spojen 8 tombolou. Pro další večery zajiš
tény velezajímavé přednášky a výbor doufá, že ve
své snazo blavně účastí č.enstva bude mravaě
podporován. .

Francousské Pyreneje s pěknýmiú
dolími, vrcby, vodopády, hrady a zámky a zejména
skvělé pobřežní lázeňské město Biarritz, pak pout
nické Lourdy, starožitné Carcassonne a jiná města
možno spatřiti v týdnu od 10. do 16 října v pa
norámé Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové sa Bílou věží,

Měsíčnívýkaz Zálešního úvěrního
ústava. Stav vkladů: (na knížky, pokladniční
poukázky a běžcý účet) v září 1908 K 18,460 258 70.
Splaceno na IV. emissi akcií našeho ústavu K
1,702.93606 Eakont směnek: V září roku 1908
eskontováno kusů 2.302 v obnosu K 3,700.729-11.
Skladiště: V září 1908 uloženo zboží v ceně K
1,203.721:16. Vklady oa vkladní knížky a pokl.
poukázky tzárokují se 4, ode dne vložení d3
dne vybrání. Vklady vázané výpovědí přijímají se
ne úrok vyšší než 49%,© Důchodkovou daň platí
banka se svého. Složní listy pošt. spoř. zdarma.

Zúálošna v Hradel Králové. Výkaz
za měsíc září 1908. Vklady: vloženo K 97.293-14,
vybráno K 7887495, zůstatek K 1483093—.
Záruka: závodní podíly K 70 14098, fond reservní
K 103.269:30, fond penaijní K29 88979, fond pro
kursové rozdíly K 1481408. vlastní reality K
159.726'50,cennépapírya přebytkyK385 99297,

910.982 84, úhrn-m K 2,028.787-74.
Na vsdělání českých dítek ve Vídml

V./I, Margaretenstrasse 100, který vydršuje 2
obecné Školy, 2 opatrovny a 6 jasykových škol,
přispěl z Hradce Králové P. J. Brabec 1 K, J.
Kotek za „Typ. Beseda“ 2 K, J. Homoláč 1 K.

+ Klemení Němeček. Bo:estněpřekva
pila správa, še dne D.t. m. semřel sámecký kaplan
žamberecký dp. Němeček (v mladém ještě věku
38 let). byl to koěs, který horlivě podporoval naši
organisaci, byl dobrodinoem chudiny a šlechetným
vlastencem. Snažil se horlivě a se sdarem větípiti
láska k našemu národa a jazyku do ordel syaků

barona Parischa, jimš byl vychovatelem. Včera
pohřeb v Kutaé Hoře, v mlstě úmrtí. Kóš

— Z Nového Hradce Král. obecní úřad 6 K. —
Z Nechanie J. Bainiš 6 EK. — Z Téchlovic J.
Můlier (s národní elavnosti) 60 K.

Lupiči v kostele ponchovském. Jako
v sousedním Černilově, Černikovicích, Jeřicích a
Solnici, stalo se i v Puachově. V noci ze soboty
ns neděli růžencovou vloupali se zločinci do na
šeho kostela podobnou methodou, jako ns místech

paklíčem márnici u kostela, vzal rakerní nový
popruh a žebřík, vytlačil obratné postranní okno
do kostela, přivázal zase na železný rám okenní
žebřík a sestoupil po něm dovnitř kostele. Rozšehl
si svíci 8 postranního oltáře, vypáčil schránku pro
chudé a zase velmi dovedně otevřel silné dubové
dvéře do sakristie, problédl si tem skříně a ka
lichy, rozházel jednotlivé předměty, ale ničeho
neodciziv, řádné zase sakristii zavřel, obešel si
tElavní oltář, ale nechav na pokoji tabernakalum,
vystoupil také na kůr, kdeš mu svíčka na svícou
již dohořívala. Proto, sanechav ji tam se svícnem
ze dveřmi, odešel touže cestou oknem z kostela,
sanechav v kostele žebřík na okoě přivázaný. Dle
dobrozdání hradeckého c. k. četnictva koná tyto
nočaí návštěvy chrámové asi některý propuštěnec,
vyškolený v Kartouzích anebo na Pankráci, jakož
dálo u před nedávným časem kolem Prahy.

Zane lupiči v kostele. V noci dne 29.
září vloupali se neznámí lupiči do kostela v Cho
těborkách. Nějakým paklíčem otevřeli zvonici, kde
má hrobař své nástroje, a těmi vypáčili dvéře do
sakristie, kdež vše zotvírali a přebrubali. V ga
kristii rozbili zámek ve dvořích, vedoucích do ko
stela. V kostele nenalezeno nic zvláštaíh) — vše
nu svém místě. Podivabodoé a záhadou jest, še
po tak pracném vloupání docela nic nikde nevzali.
To se stalo tutéž noc jako v Jeřicích.

Z České Skalice. Pěkné poměryzde za
vládají od té doby, co se sem nastěhovalo hodně
soc. demokratů. Kde se nalezne příležitost k po
trestání jinak amýšlejícího, tam nalezaeš rudého
dělníka bned pohotově. To jest ovšem snadná
práce. Zato však skutečný kulturní rozvoj pláče.
Právě nyní rozmáhajíse zde výstřednostía* hrůza|
Podivno, že právě v posledním Čase náš chrám
byl dvakrát vyloupen! Dae 7. září (v nocí před
svátkem Narození Panny Marie) vloupali se do
kostela zloději. Z kolny akradený žebřík přista
ven k okou; leč ani po vytlačení tabule okenní
nemohl se zloděj dovnitř dostati. Proto vzal 8i na
mašku okno u Božího hrobu. Tam po rozbití okna
již měl přístap volný. Vlezl do kostela a vypáčil
2 pokladničky pro milodary. Zmizel opět oknem
beze stopy. — A dne4 t.m. v noci na poadělek
zase nové vloupání Tenkrát přinesl si zloděj že
břík vlastní, který nechal u okna stát. Menší
žebřík si vypůjčil z kolny, pro který se též vloupal.
Tenkrát se mu námaba novyplatila; pokladničky
byly právě prázdné. Zloděj ten jest asi z místa;
nebo byl dobře od některého kamaráda věci sna
lého dobře poučen. Zaal všecko dobře; věděl i o
dláta, které bylo uschováno za oltářem. Jest ve
lice žádoucno, aby drzý zloděj byl vypátrán. Po
čtyry století — co kostel stojí — nebyl takovým
slosynem oavětíven. Inu, svět pokračuje! Předtím
nějaký neurvalec kamenem vytloukl v malé faře
V noci okno.

Úředalcký koneum v Pardubicích.
Nově zřízený konsum gážistů v Pardubicích působí
v- řadách obchodníků a živnostníků sloa krev. Proto
se o něm slále ještě mluví a nešťastný koasum
stal se předmětem prudkých novinářských debat,
coš každé takové nové inatituci bývá jen na pro
spěch. Divíme se pouze, proč drahdy dělnický
konsum byl sřísen beze všech nájezdů a útoků,
ač je ta dělníků několik tisic, kteří zajisté pro
tráví více, nešli asi 200 úředníků zúčastněných
v konsumu. Jedná se vlastně o to, proč úřednický
konsum byl zřízen,a tomuto jádru celého boje se
nápaduě vyhýbají referenti pardubských novin.
Jest nesporno, že všecko, nač se člověk podívá a
co do úst vezme, v Pardubicioh nepoměrně te
zdražilo a ustavičně ae zdražuje. S-tra že týden
neprší, uš se tu zdražuje, a prší-li, zdražuje se
sase, že prší. Zkrátka přišlo to tak daleko, že
v Pardobicích je všecko dražší nešli v Praze, ač
v kvalitě to sa Prahou hodně pokulhává. Neal
tudíž divu, že střední úřednická vratva v Pardu
bicích zdvihla se po ustavičném uhánění konečně
k sebeobraně. Protestovalo se s počátku jen ústně
v společnosti na ustavičné stoupání cen, ba
vyjednávalo se na cestě smírné, ule když byla

trna marnost všech těchto kroků, přistoupilo sw
onečně k čínu — a nyní je sle a proklínání.

Vádyť se musí rozumně uvášiti, že takový pro
střední úředník se stálou gůtí má daleko úpor
nější životní zápas, chtěje se slušné ve společnosti
representovati, nežli přemnohý dělník, živnostník
a obchodník, a pak se nemůžeme diviti, že ae také
brání. Víme určité, še nejen v Pardubicích, ale i
jinde postavili si živnostníci, obchodníci ba i še
trní dělníci domy, a přemnozí mají i kapitál, alo
úředníků takovýci najdete po Mdku, Nechceme
však ve svém referátu býti stramolckými; dove
deme také eítití s živnostníky a obchodalky a
jsme přesvědčení o tom, še to na počátku působí
rozmišky, novůli a snad i oepřáteletví; zkrátka
trhliny ve společenském soužití; ale vina je Ba
tom, kdopodnět k boji, respektive k obraně za



vdal. Pardubské českožidovské noviny postavily
se proti konsamu a s toho již jest "patrno, še
konsum je na cestě dobré.

Ušlechtilesti v červeno-bílém „Na
čem Právu.“ Některé noviny národních sociálů
chtějí býti mermomocí pokrokovými a snaží se
tudíž pokrokářským listům také v ostouzení ka
tolické církve býti podobnými. Mezi ty patří také
„Naše Právo.“ V posledním svém čísle podává tu
žornalistioký červeno-bílý pirát tuto blbou ane
kdotu: Zhýralch z řad klorikálů zbožných stále
přibývá. (Pisatelé snad soudí podle sebe.) Z Pešti
dochází zpráva: Představená kláštera „Notre Dame“
v Pětikostelí chtěla obětovati 17letou sličnou no
vicku Matildu Andrasayovou chtíčům tamního fa
ráře Jos. Magenheima. Farář navštívil klášter a
přemlouval dotyčnou novicku, aby vystoupila z klá
štera. Předsatavenákláštera s ní špatně nakládala
a přemlouvala ji, aby ge stala farskou kacbařskou.
Jednoho dne dokonce tuto novicku po 9. bodině
večer vyhodila ven z kláštera. V zoufalství zašla
k faráři Magenheimovi. Ten ji laskavě přijal pod
střechu, ale později chtěl ji uapati, aby se jí mohl
zmocniti, Děvče však dalo se před ním na útěk.
Druhého dne Be jí farář chtěl opět zmocniti. Na
její pokřik upustil od svého úmyslu a dal jí 11 K
8 prosbou, aby se o tom nikde nezmiňovala. Ale
děvče nemlčelo a matka děvčete podala žalobu na
faráře a představenou.“ Takovým nesmyslem trak
týruje „Naše Právo“ ové ubohé čtenáře a to
v zájmu „osvětya vzdělání.“ Rozumí se, že žádná
novicka Matilda Andrassyová v Pětikostelí ani
není a nebyla a také ne farář tobo jména. Co za
slouží takový červeno-bílý lbář a utrhač?

Parforssí hony na jeleny v Pardu
bleich. Parforsní. světoznámé hony na jelena 34
bájeny 1. října t. r. vypuštěním prvního jelena o
polednách na stanovišti u Pardubiček. Účast
šlechty posud slabá. Honů účastní se většina dů
stojníků pardubské posádky. Jelen chycen v malé
chvíli pod Pardubičkami v Chrudimce pod strání
hřbitovní. Drahý jelen, vypuštěný kolem 1 bod.,
běžel kolem Chrudimě, ke Slatinanům a chycen
u „Třech Bubnů“ za Chradimí. Dne 2. října vy
poštěn jelen u Pohranovského rybníka. Meeting na
návsí v Pobránově. Jelen doběhl jen malý kus
do Srchu, kdež byl chycen. Pro velké teplo a
silné sucho přeloženy hony na 8. hod. ráno. V 80
botu puštěn v Kolodějích u Sezemic. Běžel k da
šickému nádraží, odkud se vrátil, a byl chycen
v Sezemicích. V pondělí meeting v Srchu po 8.
hod. ráno; vypuštěný jelen utekl do lesů bobda
nečakých, kdež vydržel v úkrytu až do odpoledne.
Teprv ke třetí hodině vyplašen a chycen u ná
draší stéblovského. V úterý meeting ve Zminné.

-Po krátkém běhu vrátil se jelen spět a chycen a
Zminného. Posud účastní se honů princovéVincenc
a Ferdinand Auerspergové, hr. Rudolf Kinský,
hr. Theob. Černín, hr. Ledebur, kníže Pléa.

Smart ma cestě. Paní A. Šiklová, choť
přednosty nádraží v Ústí n. 0., vracela se tyto
dny s Praby domů. Cestou v Kolíně byla překva
pena těžkými bolestmi, takže sotva dojela do Par
dubic. Na nádraží ji očekával lékař, který ji zavezl
okamžitě do nemocnice, kdež však drahý den
v bolestech skonale.

Němčení židů v Třeobechovicich.
Jako v jiných ryze českých městech, tak i vTře
bechovicích židé při promenádě ostentativně němčí.
Je vidět, jak ten moderní pokrok je napravil|
Znají svoji moc. Odevzdali pro pokrokáře dra
Drtinu hlasy a proto vědí, že slavný pokrokový
tisk z vděčnosti jiz neublíží. Němečtí židév Praze
podporovali kandidaturu dra Masaryka a žádný
pokrokový tisk veponkásal, jaký má význam ta
prazvláštní okolnost. Dejte „vlastencům“ z masa
rykovského tábora hlasy a můžete něměiti bez
básně. Ieruelský sluha z vděčnosti začne raději
vyhasovati s národa katolíky, kteří nikdy německy
nemluví a národní účely podporují. Nejvýš tak
ještě soukromě do acba se pošeptá, když už to
němčení jest příliš křiklavé, aby byli židé opatrni,
protože ti „klerikálové“ by se mohli ozvat. Ano
—nebýti trochu strachu před katolickou kritikou,
nechali by puncovaní vlastenci židy němčiti v ryze
českých městech dále. Myslíte, če němčení židů
třebechovských bylo spranýřováno někde v pokro
kovém listě? A přece zdejší pokrokáři jsou čilí
až ku podiru! Inn, mají práci s „klorikalismem“
a rozlít si ocet s židy něměícími, to by udělalo
veliké díry do „českých“ pokrokových hradeb.
Moderní Orebita jest rusvážnější, vypočítavější, než
jeho předkové. Proto vědy opatrná a rozšafná
městská rada dala židům soukromou písemní vý
strabu. Zkrátka pošeptala jim tak soukromě do
ncba, aby byli opatrní ve vlastním zájmu. Na —
a židé? Unad teď si dají pozor aspoň potud, po
kud toho bude vyžadovati obchod. Upřímnou láska
k našemu národu přece od nich nebude čekati
opravdově ani nejpokrokovější Orebita. Tášeme se,
čím vlastuě zdejší čeští lidé i s městskou radou
židům ublišili, že dávají tak vysývavě na jevo

men českou národností? Možná, že zase beou dokasovati, že je pudily „ústrky“ od české
společnosti. Néjaká výmluva už 5e aalezne A my

E přesváeckyskatečnéústrky jsme národ
Z Chotěboře. Dne b.října dopol. konána

achůze okresních důvěraíků. Kašdý s mich přinesl

do schůze svá pozorování a referoval o své čin
nosti. Zjištěno, že na některých místech není tolik
katolického tisku, jak by si bylo přát. Učiněna
některá usnesení.

Hospodářská svépomoc ma Chotě
bořsku. Odbočka „Hospodářského sdružení“ za
ložena byla v Nové Vai dne 5. října. Další od
bočky jsou již na rozličných místech připravovány,
neboť roloictvo projevuje o ně chvalitebný zájem,
jsouo přesvědčeno, že 8 uvědomováním katolíků
musí se šířiti i pochopení hospodářských zájmů
na poli svépomocném.

Kolárky, náprsonky kněžské.
Prádlo pánské a dámské bílé,

barevné 1 trikotové.

Deštníky. — Pasy.

Voškeré přípravy a ozdoby pro
švadleny a krejčí

doporučují v nejlepší jakosti

Fejgl © Byčiště,
Hradec Králové.

Biradalní ulice — proti Kostela P. Maris.

Solidní obsluha.
Nejlevnějšípevné ceny.

Na Chotěbořsko. Dne 25. října o 1. hod.
odpoledne bude v Chotěboři v sále „na Sklepích“
schůze mládeže z celého okresu Za řečníky po:
gváni jsou P. Modestus Voňavka a selský syn p.
Kaňourek. Žádáme p. t. duchovenstvo, aby si ob
jednalo z Hradce Králové legitimace « vyplněné
rozdalo dívkám a jinochům od čtrnácti roků sta
rým. Žádáme též důvěrníky katolické okresní or
ganisace, aby čile pro hojnou návštěvu schůze
agitovali. Komu by se legitimace nedostalo, obdrží
ji před schůzí na mlatě. .

Bydžovskému tisk pro samoustarost
o klerikalismns ušlo, že jsou u nás v jedné ži
dovské tkalcovuě usazování úředníci jen Němci u
že český náš akademik nebojí se výtky židovského
klerikalisma a vypomábá avým zvučným hlasem
Gormanisojícím našim židům vjejich templu. Snad
je to u nás pokrok a proto — pardon!

Na prapor Katel. národní jedaotě
v Nev. Bydžově přispěli: J. O. Em. hr. Mens
dorff z Cbotělic 20 K. Vletppí matka a kmotry

aber 50 K, vdp. Leopold Opletal, farář vetěpanicích 2 K, pí Ant Matyášova 2 K. Výbor
vzdává uctivé díky.

Z Lemnice m. Pop. V neděli dne 4
října konali zde schůzi šivuostníci, aby důrazné
tlamočili svůj požadek za starobní a iovalidní po
jištění. Keferovali poslanci Kratochvíl a Lieý. Po
jejich věeném pojednání chopil ge slova pan Malec
£ Opočna, který místo vážné rozpravy o požadav
cích živnostníků útočil na kněze, posměch si tropil
s postu, zlehčoval jeptišky. Každý soudný člověk
uzná, že spůsob, kterým si vedl tento pán, ani
živnostnictvu vážaosti, aci jeho oprávněným po
šadavkům váhy nepřidá.

Z BRadolfovie u Lomnice m. Pep.
V neděli dne 4. října pořádána místní organisací
strany katol. lidu důvěrná chůze u p. J. Dlouhého,
který s laskavou ochotou jiš podruhé světnici
evoji k účelu tomu propůjčil. Dp. Vítězelav Kudr
novský « Lomnice n. Pop. v přednášce přes ho
dinu trvající vysvětlil nám příčiny a uutnost ka
tolické organisace, má-li čeleno býti s úspěchem
útokům nepřátelských stran. Hojnými doklady a
zajištěným: případy = poslední doby dokázal ne
poctivé a letivé jednání nepřátelkých stran vůči
náboženství a straně katol. lidu českého. Krásná,
povzbuzující slova důst. pána byla všemi příto
mnými s porozuměním přijata a odměněna zaslouže
nou pochvalon. Při volných návrzích přihlásilase ke
slova slečna B. Zajícová, účastnice letošního řeč
nického kursu, která v zouladoč sestavené přo
mluvě vyzvala k organisování 8e, appelujíc na
přítomné, aby každý přiložil race k dílu a kašdý
konal svoji povinnost. Pronegená slova této obě
tavé pracovnice, která můše sloužiti sa vzor, při
jata byla s povděkem a všeobecné oznána ode všech
její píle a obětavost, kterou v rodišti svém jiš
dlouho osvěděnje. Taktéž posornost vzbudila pro
mlava předsedy besídky kat. mládeže p. F. Noska,
který rovaůž appeloval slovy svými ma přítomnou
mládež a uplatníl tak svó skušenosti, nabyté na
letošním soc. kursu. Ve schůsí této jak p. kaplan
„referent tak i p. farář-předseda vybízeli přítomné,
aby se vším úsilím se zasasovali o savodení starob.
a invalidního pojištění nejen dělnictva, ale živnost
nictva a rolnictva. Tak stalo sei voschůzi dřívější
dne 14, června t. r. Doslovem vldp. Ant. Láše,
faráře o. P., který taktóž povzbudil výzvou svojí
ku trvalé práci „byla tato zdařilá scbůso

>skončena a další činnosti provoláno „Zdař Bůh“

Neštěstí na dráze u Moravan. Cerná
kronika naší stanice má opět o jeden nešťastný
zásnam více; zase jeden mladý, nadějný život lid
ský zmařen. V neděli dne 4 t. m. po I8hodinné

práci v cukrovaru moravanském odešel Jaroslav
Špaček, strojatk « Koštěnic, místo na postel do
Turova na posvícení, kdeš při taneční sábavě se
trval aš přes půlnoc. Poněvadě trať epol. stát
dráhy od Turova přímočárně vede k domovu zmí
něného Špačka, Koštěnicům, vydal ge nešťastný

-mladík po trsti k domovu. Avšak daleko nedošel;
asi pět set kroků za Moravany potkal po 1 hod.
8 půlnoci pražský rychlovlek; chtěje 80 mn vy
hnouti, baď ospalostí nebo vinou mlby právě vkro
čil do kolejí, kdež ubožák nalezl svou smrt. Hlava
a nohy uříznuty, ruce odtrženy od trapu a celé
tělo brozoě zohaveno. Ve středu dae 7.t m. byly
tělesné pozůstatky Špačkovy na dašickém hřbitově
za veliké účasti obecenstva a sboru hasičského
z Koštěnic k věčnému odpočinka vloženy.

Z Koštěnie. V den sv. Václava posvěceny
byly základy nově budované jubilejaí kaple v naší
pokročilé obci. Kaple bude postavena oa význač
ném místě ve středu obce ve stínu čtyř jubilejních
lip, které letošního jara školal mládež ze vedení
p. řídícího učitele naší školy, za účastí důst. dacb.
správy dašické a celé obecní aprávy slavnostně
zasadila Svěcení základníh» kamene kaple s krás
ným výkladem, který přítomné nadchnul i dojal,
vykonal vdp. pan farář z Dašic Ludvik Hora ta
asistence dp. kaplana Jahody. Slavnosti účastnila
se celá zdejší obec v čele ae starostou p. J. Po
lákem a radními pp. Jeřábkem, Palatou a Ročkem.
Z okolních obci dostavilo ee mnoho zbvžných duší,
aby brály účast na slavnosti tak významné, Cel
kem účastnilo se slavnosti přes 700 osob domá
cích i přespolních. Z cizích účastalků dlažuo při
pomenouti c. k konservátora architekta p. B. Dvo
řáka z Pardubic a řídícího škol zdejších v. v. p.
J. Kučeru. Doufáme, že rokem budoucím bude
stavba skončena a vysvěcena, na kteroužto alav=
nost se jiš a radostí těšíme a vypřošujeme sobě
ua Pápa Bohu, aby nám toho dne ve zdraví se
dočkati dáti ráčil. Plány kaple vypracoval ochotně
architekt B. Dvořák, jemuž i stavba byla zadána.

Z Halošova u Kutné Hery. Listy
denní oznámily, že v dačickém zámku zemřel vy
sokorodý pán baron z Dalbergů, repraeuentant
oné staré konservativní šlechty, která věrná Bobu
a císaři, týčila se jako zapadlý památník nad na
ším prostředím. Žemřel po trapné nemoci v stáří
86 roků. Všeobecně však překvapilo, že po smrti
jeho dědičné statky rozděleny mají býti proti vše
mu očekávání na doménu českou a moravskou.
Starší syn p. baron Karel z Dalbergů etal se
majitelem části české a inladší Bedřich moravaké.
Zvláště želí toho kněžstvo, které tím přicbází o
širší patronát, neboť nyní branice obou panství
se neprosto uzavrou. Staří kap'ani v Čechách,
kteří již dvakráte pro poměry čisté moravské mu
sili ustoupiti, nyní vycházejí úplně s prázdnoa.
Také zajímavý příspěvek k tomu, jek duchovep
stvo má přáno Šlechtou.

zÚpice. Dane6. t. m. zapálil čtyřletý synekp. V. v Maršověu Úpice stoh slámy, od uěboš
chytlo obytné stavení a shořelo; k tomu všemu
lehlai dvě sousednístavení popelem.—Obec.zastu
pitelstvo úpické se usneslo postaviti na oslava
jubilea Jeho Veličenstva chudobinec. Továrník p.
Oberišoder dá ve svém domě, postaveném pro
děloictvo, zaříditiopatrovnu. — Jest zde veliký
nedostatek bytů zvláště dělnických. V lomě u
Velkých Svatoňovic přišel o život dělník J. Gult.
Chytl ma dynamit, jejž prý u obně sušil. Strašný
výb.ch otřásl vzduchem. Ubožák velice zohaven
za několik hodin dotrpěl.

Z Míčeva. Minulé neděle konáne byla a
Dásveřejná schůse katolického lidu, oa které mluvil
pan sekretář Mužík z Hradce Králové. Jelikož
obec naše jakož i krajina okolní udržována jest
terrorem sociálně demokratickým smutoě pověst
ných skaláků ve špatné pověsti na celém okrese,
bylo opravdu s podivem, že veřejná schůze sde
pořádaná skončila klidně. Pan řečník nadšenými
slovy promluvil o smutné situaci českého národa,
který rozvratem dvou odchylných názorů a pů
sobením různých dobrodinečků otravován jest
v hlavě i v údech, dovodil skvělým způsobem, če
jediná záchrana jest v organisací křesťansko-Bo
ciální. Řeč jeho, přerušovaná častým potleskem,
ukončena byla bouřlivým soublesem. Ti někteří
napilí socialisté, volající úplně bezdůvodoš a ne

místně „baba“ a „faj“, jsou ji snámými lidmi,kterým se každý rád vyhne. Pořeči přiblásil se

ke slovu sdejší pam učitel Makarius, kterýNMsvětloval, že volná škola nechce (??) vyhodit
náboženství ze školy, ale že chce, aby učitel
svobodně mohl vyučovati tak, jak mu přesvěd
čení káže. Pan sokrotář Mužík skvělou, přes
půl hodiny trvající novou řečí vyvrací zůpina
námitku p. učitele; v programu organisovaných

pokrokových učitelů jest sřejmě řečeno, že chtějí
náboženství se škol vypaditi. Dále vykládá, jaké
neblahé působení má moderní pavěda na útloa
duši dětskou, vysvětluje důležitost českého kato

lického učitelstra a vyzývá p učitele Makarinse,aby, amýšlíli postivě a ohce-li upřímně pracovali,
toupil do tábora křesťanského. Debate telo

la vedena věcně a uhlazené. Poté doslovem dp:



faráře Opřátka a provoláním slávy p.řečníku dů
sojná tato schůze byla skkončená. Předsedoupři
této schůzí byl pan J. Kutil, starosta ve Zbislavce,
místopředsedou p. Vácelav Koreček, starosta v Su
šicích, a zapisovatelem p. Jos. Křepelka, řídící
učitel v Míčově.

Z Pohory u Litomyšle. Ke katolické
schůzi dne 20. září po 1. hod. odpol. začali se
účastníci scházetí v hostinci na „Karlově“. Velmi
nás potěšil příchod členů z Horního Újezda, z
Desné, ze Zroětína a z Podolí. Schůzi zahájil 0 3.
hod. p. V. Havran, místní jednatel a navrhl před
sednictvo, do něhož zvoleni pp. Jan Steblík £ Tře
mošné za předsedu, p. Fr. Kovář ze Zrnětína za
místopředseda, p. Jan Klejch £ Třemošné čest.
přísedícím a p. Frant. Doubek z Pohodlí zapiso
vatelem. Přednášeli: Uvodní báseň: „Pro Boha,
vlast a krále“ sl. Žofie Kopecká £ Pohory, p. Fr.
Kovář z. Zrnětína „Proč se organisujeme“. Přitom
ukázal: na povabu všecu protikatolických stran.
Žertovnou báseň „Kosa ne kámen“ přednesla Žofie
Kopecká z Pohory. „O klerikalismu“ přednesl p.
Frant. Doubek z Pohodlí. O společnosti lidské
romluvila el. Kateřina Koníčková z Hor. Újezda.
ertovné deklamace předneslí p. t: Fr. Kopecký,

Žofie Havranova, Žofie Zindulkova a Rosálie Stří
teská. Obětavý pěvecký kroužek z Desné a z Hor.
Újezda nás velmi pěkně pobavil krásnými, vlaste
neckými a zábavnými písněmi. Po vyčerpání pro
gramu učinil p. V. Havran závěrečný proslov a
potom po zapění hymny „Selské omladiny“ schůze
p. předsedou skončena. Bylo přítomno 160 účast
niků. Velmi nás těší, že přespolní přátelé nám pro
kázali obětavou pozornost, a jest nám to nábradon
za to nepochopení naší myšlenky u Části raší
mládeže. Další práci nám zdař Báůhí

Z Jehnědí m Ústí m. Orl. Na den 4.
října jame 8e dlouho těšili a očekávání naše bylo
opravdu překonáno. Závodila barfa s pianem, bou
Ble ce zpěvy. I na malé vesničce dá Se něco 0
pravda eminevtně uměleckého aspořádati. Krou
žek vzdělavacího odboru pořádalu nás lidový kon
cert. Hra mistra Jar. Nágla na barfu přivedla po
sluchače přímo v nadšení. Jeho fantasie z Huge
notů a Oberthůrův „pochod pirátův“ byly mistrov
skými výtvory. SI. Jind, Kozlova eminentně umě
lecky procítěnou teohoikou přednesla francouzskou
hudbu Darandovu, okonzlající serenadu Moežkow
ského, smělou humoresku Paderewského a origi
pelího furianta Dvořákova. Pan uč. Aug. Bek
spíval a celou duší svým krásným barytonem
„Toměovu žádost“ z Hubičky“ a úchvatné „Sol
ské plsně“ Snilkovy. Pan uč. Dolešal přednesl s
pravým pochopením na housle romanci Swendse
novu. — Přímo nebesky působila Bragova Anděl
ská sonata, zpěv p. uč. Boka s prův. houslí Do
ležslových a mistra Nágla. Koncert končili čtyř
měně na piano al, Kozlova s p. uč. G. Kadlecem
tancí Dvořákovými. — Účinkující umělci neutu
chejícím potleskem odměňování mnoho byli nuceni
k programu přidati. K výtečnému výsledku umě
leokému druží se i hmotný, kterýmž mnoho po
moženo chudé školní mládeži. Kéž brzy v okolí
kroužek 4use uslyšímel

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazuje za měsíc září 1908: vloženo na knížky
K 165561-44, vybráno K 141.686 655, vloženo na
běžný účet K 7262169, vybráno K 2854241;
sdetatek vkladů ua kuížky K 3,544-390*22, na
běžný účet K 1901.405,13, úhrnem K4,845.795:35;
hypotečních půjček vyplaceno K 78.400 —, spla
ceno K 58847, zůstatek bypotečních půjček K
2,136.65174; směnek eskomptováno za K 6:365—,
splaceno K 8.928 —, vůstatek K 32929985; ao
jiných ústavů vloženo K 21020597, vybráno K
242.392-08, zůstatek vkisdů v jiných ústavech
K 1,455.36754; cenpých papírů v zásobě za K
1,012.919:70, záloh lombardních K 6:580-—, h
torost pokladní K 18.19864; obrat účČetola po
kladní za čas od 1. ledna 1908 du 30. září 1908
K 22.784.25738.
P—————————]———————————

Východočeské divadlo.
O O

Čtvrtá saisona východočeského divadla sapo
čals minulou sobotu Paccinibo operou „Madame
Butterfiy“. Zájem o to, jak společnostjest zre
organisována, byl všeobecný a fáma tentokráte si
pamnoze odporovale. Pokud z prvních tří před
stavení sou iti Jse, předstupuje před nás společ
oost ve mnohem lepší a nerad bych byl falešným
prorokem, dím-li, že se opravdu stala náprava
„v blavě i v údech“. Uvidíme dále.

„Madame Butterfly“ byla přísnou skouškou
operního ensemble a pravím to hned — dopadla
destuč. Opera tato klade neobyčejné požadavky
jsk v sólech tak v orchestru, ba i malé vložky
dámského sboru jsou velmi cboalostivé. Dílo je to
v pravdě moderní, originální v harmonii i v in
strumentaci.

V hermonii plau překvapení; akladatel liboje
si v dissonacích přímo příšeroých, sdánlivě bez
přípra.y,“bez ladu nahosených — a přec náladu
ideálně vysatibujících; ,ravidelného akkordu sotva
kdy použije ; za to vajmi často používá zvětšených
trojsvuků a čtyřevuků s nepravidelnou tercí neb
kviotou. Na př. když Bongo kine Butterfiy, násle
dují rychle zu sebou tyto čtyřevaky: ciš-e-g-h—
Cot-gos-hes—h-d-f-a a končí v © dur se smenše

nou kvintou v basu ! K tomu sbor v chromatických

tak slyšel ně ze starších mistrů! A přec při
vší Přlšorooeti 31 to náladově oprávně A působí
dojmem pravdivosti.

Ideálně krásná líceň leží v několika sklkor
dech finale (II. jedn.) kdy Batterfiy očekává svého
manžela; z c dur krok do e mol pak přeadis
Bonanci es-f-hea-dea zpět přímo do o dur; jský
přechod z naděje v pochybnost, zoufalost a zus
v naděi! E tomu tichá melodie tak úchvatná ve
své jednodachosti, plná touhy unespiněné, vášaivě
se dmoucí, line ge z dáli a něžně lká v samotě,
tajíc tachuneštěstí...

Pestré barvy jnatramentace míbají Be Or
chestrem a — jak přaveno — kladou přílišné po
žadavky jednotlivým nástrojům; ale jsou pěkné a
originelní, ua př čellové sólo doprovázené kvarton
v tympenech. — Úsudek o provedení shrooji krátce.
Slč. Charvátova (v titalní roli) získala si hned na
poprvé všeobecných sympatií. Její lahodný soprán
zní ve všech polohách vyrovnaně; jistě nasazuje
tón, povždy správně intonuje. i vokalisace je celkem
dobrá; produševnělá hra zvyšuje ovšem nemálo
zpamenitý výkon pěvecký. SI. Jovaničova (Suzuki)
čestně obstála v nesnadné roli; její intonace však,
má-li býti čistou, musí míti všdy oporu v orchestra
a též výslovnost není všdy dosti jasnou. Z pánských
rolí dám první místo p. Edlovi (Sharplees), jenž
v mnobém ohledu vyniká nad dřívějšího baryto
nista Wildnera. P. Waszmut je velmi dobrý te
norista, který se Časem vycvičí: jednak V pianie
sioech, kterých nezná, jednak ve hře, která za
jisté bnde o mnoho živější. Sbor dámský (smíšený
Dení psán) nebyl dokonalý a ledacos ai odpustil;
ale lepší je rozhodně než loni. Orchestr je velmi
dobrý ve smyčcích, dobrý v žestech, slabý v plechu;
první trubka zní příliš ostře, horny Často neladí,
neovládají partu a někdy novědí, kde jsou. Ka
pelník p. Procházka, jenž operu studoval, Hdí
klidně e správně. Režie byla velmi pečlivá a
vkuaná.

Vneděli4.října:„Pan professor vpekle“
operetta od Moora. Kdo Moora zná z jeho do
savadních skladeb, nikdy by neřekl, že by se mohl
uplatniti ve veselé operettě. A přec je tomu tak.
Ovšem je tato operetta něco vekutkn originelního;
není to mělká hudba vídeňských frivolit; místy
slyšíte hudební věty velké ceny, které by i vážnou
opera krášlily, jinde rytmické tance a plsně peč
livě a pěkně propracované jak v harmonii tak v in
strumentaci, držené ponejvíce ve slobunárodal
písně, ukazují na komickou zpěvohru; ovšem jsou
těž místa, librettem podmíněná, která ae hodí jen
pro frašku. Přece však libretto většinou je Vtipné,
satira jeho neuráží, apíše ardečně rozesměje. m

Operetta sebrána byla pěkněa čile; chváliti
Jest mi sympatického p. Holíka (Student) jakož i
výborné duetto Matesa (p. Peršl) a Amalie (sl.
Eogelbertova). Figarku pana profegsora skvostně
podal p. Krejčí.

Vúterý 6.Hjna Eyslerova„Umělecká krev“
vídeňská operetta comme ilfaut, mobla teprve u'
kázati zdatnost operetního ensemblu. P. Edl (To
relli) čím dále tím více ukazuje svou všestrannou
achopnost; braje i zpívá velmi dobře; jen prárě
v úloze Torellibo nutoo markantněji rozlišiti to,co
brdina pouze hraje a co skutečně cítí; v tom o
bledu bylo třetí jedoání nejlepší. Slč. Skalská je
hezký zjev, pro soubretta však příliš poetický;
schází jí onen jiskřivý impertinentní humor-a také
zpěv není na výši Slč. Eogelbertová zbytečně
přehání. jinak její komické staré zůstávají
nedostižnými. Slč. Nedělova (Laura) v aólu sby
tečně zápasila s trémou; ostatně braje i zpívá u
Bpokojivě. Režie prozrazuje obratnou ruku a vy
tříbený vkue. — O činohře příště. | Dr. Ahgmi.

Různé zprávy.
Čechovi odepři právo, Němel me

nasiší Dne 30. září konalo se v Litomyšli pře
líčení, při němž se soudce sdrábal přelošiti ně
mecké straně, která prý česky neuměla, české
svědectví do němčiny. Němečtí poslanci podali
ministru spravedlnosti stížnost proti tomuto „vd
plrání prává.“ Když se u německých soudů v Če
cbách odepírají česká podání, tak to není odpí
Jáním práva!

Stále se dají matit. V dědickézáleži
tosti člena řádu františkánského, který zemřel v
Chebu, žádali příbuzní, usazení v Holicích, aby
jim byla odevzdací listina vydána v jazyku českém.
Okresní soud v Chebu žádost odmíti. Nejvyšší
soud nyní rozhodl, že chebský okresní soud jest
netoliko povinen vydat odevsdací listinu v jasyku
českém, nýbrš še také veškeré ostatní náležitosti
vyřízení, jako úřadní pečeť, adresá dopisu, atd.
musí býtí v jasyku českém vyhotoveny.

Německá vzpoura. Jasykováotázka u
vádí Němce vČechách až kšílenství. Uchebských
soudů přes všecky protesty musí se přece české
podání vyřídit česky. To jest však pro prošáckou

povahu Němců v Chebu k uesnesení. Proto měst
ská rada chebské v tajné ochůsi usnesla se vy
svati německé říšské a zemské poslance, aby byla
svolána schůze všech něm. poslanců a starostů do
Cuebu, ns níž má býti projednán návrh, aby bylo

odepřeno placení zemských přirážek. Šílící Němci
si oovzpomenou, že by vláda musela obecní ze
stapitelstvo "potrestati rozpuštěním, kdyby takové

usnesení učinilo, a še u se přirážky vymábalyexekucí jako daně. Podobně jednalí Němel na
schůzích v Teplicích a Liberci.

Stávka školní zahájena českými rodiči
v Bílině, kde na potupu českých lidí amístěna
česká Škola v sousedství chlévů a ve stodole. A
úřady Školské dosud nevzchopily se k ráznéma
s kročení, aby uěmecké zastupitelstvo přinutily
ke kulturnímu jecnání, S českým zastapitelstvem
by se jiozk zatočilo.

Beykot v Lublani! provádí se na celé
čáře. Německému důstojnictvu a mužstvu odpírá
se obsluha v hostincích a kavárnách, důstojníci
jsou z bytů vypovídáni, ano i prosté zelenářky
odmítají něco prodati pro vojsko. ato důstojní
kům zakázán všeckon styk se slovinskoa inteli
gencí, zakázáno jim i navětěvovati aloviaské hos
tince. Národní uvědomění Slovinců pocítila mocně
i německá kraňská spořitelna v Lublani; dosud
z ní vybráno na 6 milionů slovinských peněz. Dů
sledné plnění hesla „Svůj k svému“ jest mocnou
zbraní i u Slovinců.

Kdo by zvítězil © Přimožnostiválkyme
zi Tureckam a Bulherskem píše „P. K.“: Soudě

tovosti obou států, jakož i dle strategické situace
mezi Bulharskem a Tureckem, lze předvídati, že
první úspěchy by připadly Bulharsku, že však
během války mohlo by Turecko využíti svého c
hromného vojenského materiálu a tímto získati
válečné štěstí ka svému prospěchu. Podaří-li se
Bolharsku rychlými a rozhodnými rázy státi 8e pá
nem evropských válečvých sil tureckých, není
vzhledem k rozervané vnitřní situaci v Turecka
vyloučeno, že Bulharsko přes svou početní slabost
vybojaje ai úspěchy, které mu zaručí jeho ueod
vislost. Přes všechny však nepříznivé zprávy « Tu
recka i Bulharska lze přece jea donfati, že Ta
recko uzná státoprávní vývoj Bolharska, aniž by
sáblo ku zbraním.

Urážka Slovanů. Dne 5. října zahájen
byl ve Vídní II. mezinárodní ejezd pro zvelebení
středních stavů za účasti asi 800 delegátů. Za
stoupeny tu všechny státy, přítomno bylo mnoho
Slovanů — z katol. českých poslanců V. Myslivec,
Šabata, Záraba, Prokop, Šrámek a Kadlčák — ale
ze Slovanů nebyl vzat do předsednictva nikdo,
ačkoliv v něm zastoapení byli i Holanďané, Bel
gičané a Maďaři. Když přečtena byla listina před
sednictva, volali poslanci Myslivec, Záruba, Hráský
a j.: „Ani jediný Slovan mení v předsednictvu1“
Když pak sekční chef Exner se omlouval a na
bídi douatečné přibrání Slovanů, byloto od Čechů,
Poláků i Slovinců odmítnuto.

„Česká liga akademická“ započuotyto
dny opět činnost v Praze (I.-209, Anenské nám.).
Písemné členské přihlášky buďtež tamtéž řízeny.

kteří o prázdninách řečnili po venkově, prosíme o

bližší údaje (théma, místo) v brzké době.

(Zasláno.)

Přátelům a ctitelům, hlavně pak
bývalým žákům + professora a ka
techety gymn. královéhradeckého

Jana Kří. Ehmra.
Byl jsem v úterý dne 6. října t. r. v Poličce,

sašel jsern na hřbitov a ka hrobu Ebmrova, Odpošívá
Ehmer se svými rodiči v jednom hrobě. V hlavách
hrobu jsou sesazony dva šeříky a u jejich stáří možno
soaditi, še je snad sasadil nebožtík sám. Na hrobě
ležel věnec ještě dosti čerstvý; poněvadě byl z pro
stého vřesu, pocházel asi « ruky vděčné, ale ohudobné,

Pomník — kamenný podstavec, na němž jest
plecusvá deska s nápisy a litinový kříš — sa dra
roky, co jsem tam nobyl, velice sešel. Deska plechová
lešela na semi a podataveo jest olejem, který asi vy
tekl s prasklé lampy, z lucerny, velice potřísněn.

ejsem přítelem drahocenných pomníků; ale to
zajisté uzná každý, če ve aluší, aby hroby mašů o
lidatvo zasloužilých zetaly zřetelně označeny. Uvidí
me-li ne hřbitově, kam jeme s daleka přišli, jménu
svého známého, vspomeneme si na něho s pomodlíme
se ze něho. Nebude-li hrob označen, nepoznáme ho,

Jest tedy zajisté dádoucno, aby tak označen
zůstal také hrob Ehmrův, čili aby sešlý pomník byl
opraven. Poličeký děkan, veled. pan Jan Letošník
ačinil kroky, eby se tak stalo do srátku Dašiček,

Po diecési naší jest tolik bývalých čáků, přátel
a přísnivoů Ehbmrových,de kdyby s nich jen dvacátý

daroval 1 K, byl bypomník v Poličoe nejen obnoreu,nýbrá i na dlouhá léte sachován. Kdo o Ebmrovi
mluví, mluví o něm s pietou,

Dovoluji ai tudíž proaití duchovních v diecési,

sefoh i jeho bývalých čáků, dále všech jeho přátel apříznivců, aby, kdo se dobré asná, přispěl na oprava
a udržení stávajícího pomníku Etmrora na břbitově
v Poličoe sepoň 1 K. Snad by tak učinili i bývalí
žáci jeho laikové, kdyby byli opozoradni. Příspěvky
ty račte laskavě saslati volej. děkanekému úřadu
v Poličce, který vše potřebné rád zařídí.

V Hradci Králové, 7. řijna 1908.
Dr. Fr. galo.

"Tržní zprávy
V Hradeol Králové, úme 31 října 1008.-1 al

pleníceK 17-50—10:50, BřeK 14:10— 1660, ječme



me K 13"00—13'60, prosa K 12*00—00-00, vikve K 14.C0

aš 1500, hrachu K 38-00—30-00, ovsa K 6:80— 8-70,
dočky K 15'00—80'00, [abel K 30*00—32'00, krap K

K 3-00—3-40, jeto). semenečerveného K 98:00—100-,
1 bl. jetelového semínka bílého K00:00 —00—,
máku K 80-00—32'00,Iněn. semobeK 18-00—00'00,1“
kg šitných otrab K 14-00—0000, 100 kg pěeničných
otrab 14-00.—00*00, 1 kg másle čerstvého K 1240
až 280, 1 kg másla převaťevého K 000—0000,
1 ky sádla vepřového K 1-9i— 1-86, 1 kg tvarohu
(18—-32, 1 vejce K 0*07—0"00, 1 kopa zelí K 400
aš 10:50, 1 kopspetržele K00 0—0*00, 1 kopa kapusty
K 300—4:90, 1 hl olbule K 7-20—0'00, 1 kopa drobná
zeleniny K 0'80—0'00, 1pytel mrlve K 1-40—200, 1ko
pa salátu K 0:00 — 0*00, 1 bečka švestek K 2 00—3'60,
tbl jablek K 5:30—6'0, 1 hl hrašek 8:00—13:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dne 5. října 1008 odbývaný

přiveseno bylo: 1) obilí: pěsnioe 390 hoktol., dítě
211, ječmene 286, ovsa 275, prosa 6, vikve 0, hra
chu 3, dočky 0, krapš, olojky 00, jetel. semínka
88, Iněného semene 3, máka 4. — 3) Zeleniny:
petržele 00 kop, okurek 00 kop, kapusty 63 kop, cibule
48 hl, drobné zeleniny 160 kop, mrkve 48 pytlů.
brambor 197 hi, zelí 68 kop. — 8) Ovoos: jablek
88 hl, brašek 18 bi, dvostek beček 683. — 4) Drob.
dobytka: vopřů O kusů, podavinčat 566 kusů, kůsla:
2 knay. .

Uvádím tímto v laskavou známost, že otevřel jsem
dne 3. října

květinovou dů
v Hradci Králové,

Jiříkova třída čís. 28/, vedle Grandhotelu.

Dovoluji si proto veškerémn P. T. obecenstvu savé
služby nabídnouti a prosím za laskavou přízeň a hojnou

poru v tomto podniku. Zaručnjí v každém směru nej
pečlivější, poctivou, řádnou a co nejlevnější obslahu.

Budu vždy hojně zásoben všemi různými nejlepšími
salsonními květys zaročojivždymoderní, vkusné
provedení.

Tak doroloji si nabídnouti kytice svatební,
k svátkům, k návětěrám, do divadla, plesové, nápraní,
věnce a kytice pohřební, květinové dary při

Zdoby stolů k svatbám, banketům, slavnostem,vý
zdobu slavnostních vozů 4 kol, jakož i všecky práce
květinářské a vazačské.

Mám také v zásobě věnce a „Eytice ze sušenýchapraeparovaných palem, listía květu. Upozorňuji
na novinku„Podzimní nálada“

Konečně upozorňuji na svou specialitu,

Bf“ chrysanthémy “jil
květy obrovské a nádherné a prosím prohlédnouti +: vždy
můj výklad.

Zásilky na venek obratem poštou.

K Dušičkám věnce a kytice,
Za vzácnou přízeň prosí

Srantišek AMupeček.

| Dražba
v obecní

zastavámně Královéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude

— v sobotu dne 24, října 1908 —

od 9. bod. ranní
do 12. hod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
pozůstávající z klenotů, hodinek, řetísků zla
tých, stříbrných atd., rovněž i ze Šatstva,
prádla a rozličných druhů látek, obuvi, kol,

šicích strojů atd., které
de konce srpna 1008 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy lze nej
déle ve čtvrtek před dražbou buďtozúro
čiti aneb vyplatití. Po čtrnáct dní před dražbou
úětoje se dražobní poplatek mimo úrok s

sice 2 haléře z jedné korany.

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.

N

V , še by 0 všechnysdstavyneprodaly,
vůlínů s radší nová vtzbole81. října1908,

Za spránníhoodbora

“ ' Oboí zasterárny Králevddradoské., —/

jako: celých garnitur, nákrčníků, kulatých
i plochých rukávníků, dek na podlahy
z různýchkožešin pod cenou nákupní

do 15. listopadu 1908 koná se u

Josefa Dvořáčka,
kloboučníka w Hradci Králové,

Palackého třída čislo 83.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

:
i
:
+

Navšlívenky

všeho druhu

Varhany
nejnovější soustavy,

poevmatické,

harmonia
Bilného varhanovébo
blasu za levné ceny

Biskupská Bel čípek,
carhanář v Pollčes.

v Hradci Králové, Závod založen 1874.

n

,am

Objednávkypoštouobratem.

,

doporačnje

WW* Založeno r. 1897. "E
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«
doporačují nvůj bohatě zásobevý sklad E
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O m Í k | kp | i u P
přes 100 kusů, zhotovených z domácích
i cislcb druhů kamenů ve vkusoém pro- (č
vedení; zvláště upozorňoji na novinku

„ra niton'“,
umělecky pracované ozdoby z nesniči- |
telné bmoty, hodící se specielně na práce“
2 pískovce v cenách úžasně levných.
Pány interesgenty uctivě sve k shléd- 8

uuti vystavených prací

Ldonko dožek,
majitel nejstaršího a největšího závodu
: soehařeko-kamenického na českém : A

severovýcbodě

v Hradci Králové.



OBNOVA—E
V Hradci Králové, dne 9. října 1908, Obnovavyčhásíu páleko poledne, | Ročník XIV.
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Předplatné ma čťvrí roku 2 k 50 A

Číslo 41. . na půl roku 5 4 — h |

Dvě velké události.
Okkopované země Bosna a Hercegovina

připojeny k státu našemu! Bulbarsko prohlá
čeBo samostatným královstvím! Tof jsou dvě
velice významné události, které se již dloubo
tiše, ale usilovně připravovaly a které se staly
vyDÍ předmětem borečoých debat mezi diplo
maty a rozechvělých článků všeho evropského
tisku.

Když r. 1878 skončil vítězně raský boj
proti Torecku, zdálo se, že balkánšti Slované
střesou úploě torecké jho a že utvořena bade
na jibu veliká slovanská říše. Slované jásali
nad podmínkami míru, jaké turecká Porta při
jala 3 března 1878 v San Stefanu (předměstí
cařihradském). Leč doboda Svatoštěpánská ne
vešla v život. Hned se ukázaly účinky hříšné
žárlivosti evropských velmocí.Intrikán Bismark
s Anglií zvl.šť se přičinili o to, aby Slované
peochbutnali plodů tak těžce a krvavě vybo
jovaných.

Došlo téhož roku ke kongressu berlín
skému, na němž lišák Biemark dovedl si zí
skati pevnou opora v plnomocích rakouských.
A tak mír Svatoštěpánský zoačně okleštěn.
Uznána neodvislost Rarmanska (jemaž přiznána
Dobradža), Černé Hory i Srbska, které poněkud
rozšířeno. Místo projektov.né velké říše bal
harské zřízeno pouze menší knížectví mezi
Dunajem a Balkánem, na jih od Balkánu zří
zena Východní Ramelie 8 jistcu samosprávou,
kterážto provincie však státoprávně a vojensky
podlehati měla Turecka. Rakousko pověřeno
okkupací Bosny u Hercegovioy na doba nenr
čitou. Řecko bylo rozšířeno. Naše vojsko pře
kročilo 29. července Sáva. Nebylo připraveno
na velice tuhý odpor obyvatelstva, Leč oby
vatelstvo víry mobamedáuské s největším fa
natismem bránilo se proti okkupaci „nevěřících“
a teprve když vojsko naše sesíleno na 4 ar
mádní sbory, podařilo se po úporoých bojích
Rakooska povstalecké čety pokořiti. Přes 200
millionů zlatých musilu dáti naše říše na okku
paci; a skoro 100000vojínů našich přitom padlo.

Pro zabrané země zřízena zvláštní zemská
vláda. Porta dohodla sa s Rakonskem teprve
21. dubna 1879; uznala okkupaci za právoplat
nou. Rakouska přiznáno právo obsad.ti vo

FEUILLETON
Doktorka.

(M) Professor universitní dr. Kučera běhal
rozčileně seminární místností. +Ale, slečno, to
přestává všechno; universita není žádná obecná ani
mateřská školka, lady je vysoký vědecký ústav,
Jste pilná v návštěvě přednášek, ale odpusťte, vaše
nevědomost ve filosofii je vskutku úžasná!«

Chudigka seděla jako oukropeček, perlička
zasvítila jí v koutku oka zastíněného dlouhými
brvami, půvabná tvářinka slečny Rydlovy jevila
tolik smutku, tolik žalu a takové zdrcení, že dr.
Kučera byl sám dojat.

uHledďte, slečno, nemohu za to, ale vy ne
zbla, ždibečku toho, co nazýváme talentem,«
+To vím, pane professore,«
»Tedy proč studujete ?«
»Musím«, zeštkala, »musím, moje mamá chce

mermomocí, abych byla doktorkou, chce míti
v rodině nějaký titul. Mamá je místopředsedkyní
»Ženského pokrokového a reformního klubue a
závidí strašlivě paní předsedkyní Horáčkové, že
má obě dvě dcery Mínu i Týnu doktorkami. A
mamá nic. Náš Pepa seběhl ze studií na vojnu,
Mařka z Minervy utekls do konservatoře; tedy to
zbylo všechno na mnel«

»Tedy vy musíte zachrániti čest rodinnou
svými studiemi ?« tejil véžnou tváří smích mladý
dosud professor.

sAno, já musím býl doktorkou A mné to
nejde l« Slečna Rydlové už se rozpovídala, ztratila
všechen bmutek, strach, zdrcení. Jazýček jí jel jako
elektřinou bnén. »Už jsem zkusila medicínu a
přišlo mně při první přednášce, když nám p. dr.
J. ukezoval preparáty, tak nanic, že padla jsem
aspoň třicetkrát do mdlob; a pak mi bylo, jako

máte

jensky i Plevlji, Prjepolji a Bjelopolji v san
džako Novopažerském. Zato Rakousko uznalo
svrchovanost Turecka nad Bosoon. R. 1881
zavedla naše vláda brannou povinnost i v z6
mích okkopovaných, což vzbadilo nový veliký
odpor, který byl však tentokráte s menší ná
mahou přemožen. :

Nyní 5. října císař Fra: tišek Josef I. vy
dal proklamaci k bosenskc-bercegovskému lidu,
z plž vyjímáme:

„Abychom Bosnu a Hercegovinu přivedli
na vyšší stopeň politického života, rozhodli
jsme S- dáti : běma zemím ústavní zřízení, od
povídající j ch poměrům a povšechným zájmům
a utvořiti tak zákonný podklad pro zastapc
vání jich přání a potřeb. Máte spolurozhodo
vati, když nadále rozhodováno bude o záleži
tostech ve vaší vlasti, která jako dosud bude
míti zvláštní správu.

Pro zavedení této zems..6 ústavy jest však
nevyhnutelným předpokladem utvoření jasného,
nesporného právního postavení obou zemí.
Z toho důvodu, jako. i pamětlivi toho svazku,
jenž v dávných dobách trval mezi slavnými
našimi předky na uherském trůně a těmito
zeměmi, rozšiřajeme právo Naší suverenity ou
Bosnu a Hercego.ina a chceme, aby také
v těchto zemích platila pro Náš dům platná
posloupnost. Oběmu zemím dostane se tím
všeho blaha, jež poskrtnouti může trvalé uper=
nění dosavadního spojení. Nový řád bude zá
rakou, že kultura 4 blahobyt zabostí se trvale
ve vaší vlasti.

Vznešená myšlenka rovného práva všech
před zákonem, účast nn zákoncdáretví a správě
zemských záležitostí, stejná ochrana všech ná
božovských vyznání, jazyka a národní svérát
nosti — všech těchto vznešených statků —
budete plnou měrou požívati. Svoboda jednu
tlivce a blaho celka bude vůdčí hvězdou Naší
vlády v obou zemích. Ukážete se za to jistě
hodnými důvěry ve vás kladené a to oddaností
a věrností k Nám a k Našema doma.

Doufáme tadíž, že ušlechtilý soulad mezi
kolžetem a lidem, tato drahocenná záraka ve
škerého státního pokroku, bude nás vždy pro
vázeti na společné cestě.“

Tak zpečetěn fakt, který jest zcela při
rozeoým politickým důsledkem událostí před

bych měls mořskou nemoc celý měsíc. Šla jsem
tedy studovat práva, ale po první přednášce do
stala jsem takovou migrénu a nervové záchvaty,
že mne chtěli už poslat do blázince. Nyní to
zkouším s filosofií, ale zase to nejde. Nenávidím
tu strašnou filosofii, ty plesnivé dědky Platona,
Cicerona, Kantu, Hegla, Descarta; fuj | Nerozumím
z toho ani slovu. Mně by byl mohl přijíti vy
kládat Sokrates svoje šplechty, já bych ho hnala!
A při tom všem musím býti doktorkou ls

»Tedy toho nechte a přestaňte studovat!«
»Jo — a mamá mne utluče.«

Zase svěsila hlavinku. Mladý professor se
zálibou hleděl na půvabnou posluchačku filosofie.
Srdce i mysl jeho, přeplnéné filosofickými ději
nami, problémy a zákony, jasnily se od toho
pěkného obrázku dívčíny, sedící před ním.

»sNo — z kolloguja už nebude nic, slečno
Rydlova, neumíte nic a dnes uměti sotva budete,
Abych se přesvědčil, máte-li jakési nadání, přijďte
zítra ke mně sem do semináře filosofického a při
neste sebou své poznámky.«

»Pane professore, js vůbec žádných nemám.«
»Opravdu ne? A co jste tak pilně vždycky

psávala při mých přednáškách — v tom velkém
černém sešitě ř«

»To jsem si opisovala recepty na vaření od
paní pedellové; ona má takové dobré předpisy na
dorty a na cukroví.«

Professor dr. Kučera se dal do smíchu:
»Slečno, opravdu není to nic platno;. pověste fi
losofii na hřebíček la

sA co moje mamála
>S tou sám promluvím; vyložím jí vše a

musí nahlédnouti, že není motno, abyste dále
studovala.«

vNevím, nevím, pane professore, dá-li se
přemluviti. Mamáéfe strašné tvrdohlavá, umíněná,

obozích, velikých obětí peněžních i «bětí ne
životech, jež naše říše v okkapovaných zemích
pro nový politický útvar přinesla. Vojsko naše
již odchází ze sandžaka Novopazarského,

Země připojené mají rozměr 51.030 km“;
rozsah jejich jest tedy téměř tak veliký jako
rozloha království Českého, Kdežto však v na
Šem království sídlí skoro půl sedma milliono
obyvatel, mají Bosna s Hercegovinou ponze
něco přes 1,730.000 obyvatel. Srbachorváti tvoří
největší díl obyvatelstva (989). Jest zde též
malá část Albáncůa cikánů. V posledním čase
usazovali se tare s velikou horlivostí němečií
a židovští podnikatelé, kteří svým bezohled.
ným kšeftovnictvím budí veliký odpor domá
cího obyvatelstva. Mnoho a mnoho vojáků
českých posíláno do skalnatých hor bosensko
bercegovských. Též slušná část Čechů se tam
usadila, zvláště v hlavním bosenském městě
Sarajeva (přes 38.000 obyv ). Hercegovské blavní
město Mostar čítá přes 17.000 obyvatel. Dle
náboženského vyznání dělí se obyvutelstvo na
pravoslavné (439), mobamedánské (359),
římeko-katolické (přes 219). Jsou zde ovšem
zastoupena též jiná vyznání (na př. israelitů
059/,).

Bulhaři by.i velice trpce dotčení oklestě
ním míra Svatoštěpánského; viděli, jak veliká
část pokrevenců politicky od nich oddělena
zvláště ve Vých. Rumelii. Musili se však pod=
voliti diktáta korgressu Berlínského přece.
Prvním knížetem zvolen ruský kandidát prince
Alexander Battenberský, v jehož ministerstva
zasedl r. 1881 i český učenec dr. Konstantin
J. Jireček. Kufže však svojí politikou brzy
znepřátelil si dvůr raský, který odepřel pud
poru i tebdy, kdy kníže snažil se náhle sebra
nou vojenskou hotovostí otřásti tareckoa mocí
ve Vých. Rumelii, A kd:ž ještě vojsko bulhar=
ské dlelo pří tareckých hranicích, vpadl mu
v zad pověstně bezcharakterní král Milan.
Srbsko však utrpělo ve třídenní bitvě a Slívna
r. 1885 hanebnou porážka. Nyní sultán (r, 1886)
zavázal se jmenovati Gao. guvernérem Vých.
Romelie vždy na 5 let dočasného knížete bul
harského. Leč přes to, že Alexander zabrál si
v tísni na panovníka lidového, nespokojenost
proti němo se zmáhala, až v srpnu r. 1886
kníže plokem pěchuty a žáky vojenské školy

houževnatá, | Vezme-li si jednou něco do hlavy,
neupustí od toho stůj co stůj. Když si vzala do
blavy, že musím býti doktorkou, musím se státi
doktorkou, 1 kdybych měla studorat do šedesáti
let. Ale chcete-li, pane professore, zkuste to, přijďte
k nám zítra, mamá má zrovna svátek. Přijďte, já
udělám mamince čokoladový dort; okusíte-li ho,
uvidíte, že nejsem ve všem tak hloupá jako ve
filusofii. Bydlíme v Hálkově třídě č. 27. Přijdete,
pane professore a

„Přijdu jistě.«
A přišel.
Paní Rydlová jej velice radostně přivítala.

Pan professor a doktor, to přece je už titul, to je
čest pro její dům!

»Kde ráčíte míti slečnu dceru ?< tázul se po
chvílí pan doktor, «Ale věřte, pane doktore a
protessore, s tou holkou mám kříž, ona by byla
nejraději kucbařkou, Říkávám jí: »Koukej, Božo,
budeš míti devadesát tisíc, a budeš-li míti nějeký
titul, jak budeš vážená! No snad se tou doktorkou
přece stanela

»Nestane, milost vá paníla
»Proč?« ptala se ohromené paní Rydlová.
»Nemá ke studiu vůbec žádného nadáníl«
3A co nadání, kdybych ji měla utlouci, do

ktorkou musí být! Aťse učí! Píle přemůže všecko,
Kdyby mě to mělo státi jeden barák, Božena
musí býti doktorkou. Pane doktore a professore,
prosím vás, vezměte ji privátně do perády, vtlučte
jí to do hlavy; zaplatím vém za hodinu, co bu
dete chtíti. A hned jí to řekněte, že nepovolím,
če titul doktorky musí míti. Tady je vedle v ku
chyni, A dříve ji nechci vidět, dokud mi neslíbí,
že doktorkou chce býti. Jen jí to, pane doktore,
řekněte; pusťte na ni trochu hrůzy le

Pan dr. Kučera vkročil do kuchyně.
Slečna Rydlová stála u válu a okrouhlé, bílé



sejat a vyvezon na pobřeží ruské. Vrátil se
sice znova, ale nocítě pevné půdy, vzdal se 7.
sáří trůnu dobrovolně. Nyní vládne v Bolhar
oku kníže Ferdinand Kobarský, který býval
Badporučíkem v uherském plohu honvédském.
Porta jej usnala r. 1896. Kníže Ferdinand ve
lice čile se staral o upevnění svého trůnu a
sajistiv si velice agilní diplomacií podporu
vážných mocností, vydal nyní 6. t. m. prokla
maci v Trnové, kde vypáleno ze dvou batterií
několik slavnostních salv. Město všade ozdo

eno prapory. Zástupy provolávaly nadšeněslávu. .
Bulbareko, které ještě do 5. t. m. bylo

pod vrohností Porty, měří 99.276km“ orozsah tudíž jest značně větší než rozloha Čech,

Moravy a Slezska. Obyvatelstva jest zde přes3,200.000 duší. Z nich 73-74*/,Balharů, 19.25,
Tarků, 1:85, Řeků.

Obě veliké události způsobily znučné kva
šení u Starotorků a vSrbsku, jež hrozí válkou.
Anglie protestaje proti připojení Bosny a Her
cegoviny, jako by sama nebyla nedávno porobila
svobodné Boery. Připravuje se z těch příčin
nový kongres velmocí. V nastavší krisi vlády
tarecké Kréťanése prohlásili pro spojení svého
ostrova 8 Řeckem. A tak mapa Evropy téměř
jedním okamžikem doznává značných změn.
Bohužel lze čekati, že balkánské novoty sotva
vstoupí v život bez krveprolití.

Dopis z Prahy.
Za Tolstým.Ozvěna oslavy Tolstého z Ruska

rozlehla se po celé Evropě a jest zvláštní, ža
posodky ani tak o výraznám a velikém muži
nemohly vysvléci se z roucha jisté jednostran
nosti. O židovském novinářstvu dobře známo
jest, že žádostivě přisssje se všude, kde pro
své zájmy třeba jen malý kapitálek může vy
tlouci. Tolstoj promluvil několik slov, která to
přímo jinde nepřímo zdála se podporovati
ruskou revoluci, a židovští novináři hnali se
bned lačně po koři:ti, kterou vy.oko vyzvedli
a z vděčnosti do čtyř úhlů světa oznamovali
sláva Tolstého v den jeho osmdesátých naro
zenin.

Židé jsou výteční obchodníci, jen 00 je
pravda, ale v politice jsou méně znalí, ba někdy
o taktice nemají ani ponětí. Dostačí jim velmi
často malichernůstka, aby se chlapecky roz
třeštili a s najvní otevřeností odkryli své pravé
sájmy a úmysly. Kdyby jejich: peněžní síla
rovnala ss jejich nedočkavé politice, národové
křesťanští nemosili by se jich věra tolik obá
vati. A tak chvála jejich, afji již věnují čemu
koli a komakoli, již předem zásadně jest po
dezřelá a vzbuzovati musl prozíravou opatr
nost. Co prospívá židům, nepřináší nikdy užitka
křesťanským národům, pro kterýž důvod i
chvalořeči jejich spíše Škodí těm mužům, na
Jejichž poctu jsoa pronášeny. Na příklad u nás
odúata byla všechna důvěra Masarykovi v tom
okamžiko, kdy soudné obecenstvo poznalo, že
židé přijali ho do počtu svých oblíbencův a še
ua něho spoléhati mohoo jsko na svého člověka,
Konečně i Ma-aryk sám má tolik chvályhodné
utevřenosti, že již ani neskrývá, v jaké slošby
dal své filosofické a politické snažení.o —————
ručky měla zabořeny do ohromného kusu těsta,
Tvářičky zardělé zaplály jí ještě více, když spa
třila svého fešného professora.

sJak jste dopadl, pane professore ?«
»Špatně.«
„Vidíte, já vám to říkala; mamá je jako

houžev, ts nepovolí a já se utrápím tou filosofií.
Ale podívejte se, pane doktore, ochutnejtel Ne
dbejte na můj hloupý pláč !«

»Výborné, znamenité, delikatesa l< opravdu
nadšeně volal dr. Kučera, zarývaje své zuby do
kyprého dortu a cukrového pečiva; »slečno Božo,
vy jste umělkyně ve vaření. Zasloužila byste býti
doktorkou vaření.Já vám titul zaopatřímla

»Vy mně? Jak byste to udělal ?«
»Nic lehčího. Jen vy musfte býti srozuměna

a soublasiti.«

"To se „rozumí, že jsem srozuměna. Alejak — — —l
Pošeptal jí něco do ucha. Zčervenala.
»Vy žertujete, pane professore,« koktala,
»Ani mi nenapadá. Tedy co? Mám se snad

obáva i. že nebudete soublasiti ?«
eNe«, vydecbla.
»Tedy pojďte se mnou«,
»Milostivá pan(e, počal svou řeč pan doktor,

stoje s Božou zavěšenou na své paži před milo=
stivou paní Rydlovou, oje vše marno, studiemi
byste Božičku utýrala, avšak můžete přijíti ku
svému cili jinakou cestou. Vám to přece bude
jedno, bude-li se Boža jmenovati slečnou doktor
kou či paní doktorkou? Proto žádám vás, milo
stivá paní, za ruku vaší slečny dcery Boženky;
jsem doktor filosofie, mimořádný professor na fi
losofické fakultě — — — —«

v 14 Odříkával dále a paní Rydlová sevfela bls
žený párek ve své mohutné objetí.

Odesirajíce od přišivníků židovských, po
važujeme i my Tolstého sa velikého spisora
tele, jenš romány svými dosáhl takové výše,
Jako málokdo před ním. Zejména „Vojnou a
Mírem“ co do rossubu a mobutoosti nemůže
soutěžiti žádná kniha druhého sepisovatele.
V tomto díle jeví se jako mocný duch, jeně
v širém toku pojal hloubky a výšky společen
ského života ruského od nejniššího možíka až
k carovi. Vojenský tábor, bitvy, vojáci, důstoj
níci, mužík, dívka, starci a stařeny, vesnice a
města, hmotné a ideální zájmy, osoby výrazné
i všední, všechno to hemžení životní pojal a
srovnal Tolstoj v názorných obrazech a — pokad
týká se lidí — vysledoval duševní rozvoj ma
lých a velkých tak mistrně, že dlužno jest jeho
umění vysloviti zasloužené uznání a podiv.

Leč oslavy osmdesátých narozenin Tol
stého nemlavily ani tak 0 jebo tvorbě umělecké
Jako spíše o životní jeho filosofii. Jest to do
cela přirozené v době, v níž daše lidská tí
sněna jest různými směry filosofickými a v níš
hledají Be nové životní cesty a volá se po ně

rozsvítila světlo bloudicím, tápajícím a touší
cím. Všechny tyto naděje a tužby json v pod
statě avé náboženskými i přesto, se drahdy
odivány jsou výrazem hodně nenáboženským.
Odtud se vysvětloje, proč T. obecně nazýván
jest velikým filosofem, kdežto přece celý jeho
životní názor kotví v náboženství a s něho
vychází. Vždyť všechny jeho odpovědi na o
tázku „jak žíti?“ mají za základ pravdy av.
evangelia, kteréž ovšem T. dle avého si vykládá
a upravuje.

A v tom jest právě veliká ironie, že ve
lebí Tolstého jako filosofa i dachové, kteří ná
boženství dělají zásadní oposici, čímž podán
jest důkaz, že přirozené potřeby životní sjed
nají si volného průchoda i tehdy, když jsou
násilně potlačovány. V té horoncí a chvějící se
žádosti, která tíhla a soustřeďovala se u T.
v jeho prosté raské vesnici, zjevuje se patrně
pravda, že vyšší dachové všemi těmi frásemio
pokroku, vývoji a humanitě nejsou nasycení a
že v duších jejich zívá ono eténající prázdno,
které vyhloubila moderní kultara, odhodivší
příkazy sv. evangelia

Smysl života, ofi jeho! To jsou skryté
výkřiky a bolestné otásky všech, kteří svou
nebo cizí vinou opustili sv. evangoliam. A u
spokojivá odpověď, ba ani ozvěna nepřichází
jim odnikud, za to však houstnou temnoty nad
postým suchopárem jejích života. Jedni bloudí
bez jednoty záměru, drazí skládají ruce ve
smutné beznaději a jiní vyrážejí dloubý výkřik
žalo, odříkajíce se všeho postupu, muralajíce
píseň, podobnoa modlitbě umírajících. Jinde
zdvihá biavu rouhačství, nevěra, ironie, pro
vázeny jsouce zkažeností mravův a zoafalou
sebovraždon. V takových temnotách ovšem kují
se dobře plány a organisují se ufly těch, kteří
mají dobře vytčený cíl, ne aby hojili společnost,
nýbrž aby ji ubitím všeho náboženství úplně
rosvrátili a pak spoutali jako svého otroka.

Ale jsou také hodiny soudu a bodiny ve
řejoosti. Podvratná učení sákalisních spiklenců
musejí se jednou objeviti před soudnou stolicí
lidského ducha a dějioné zkušenosti; musejí
svléknouti kouzlo neznámého, strhnouti závoj
přetvářky a odpovídati na všechny otázky, na
něž slibovali odpověď, uapokojiti každou po
třebo, jiš připovéděli utišit. Mobon-li odpově
děti a mohou-li okojiti? Nikoli! Mlhbyse tr
hají a odhaluje se zvolna nápis bankrotu.

Proto epěchali a spěchají mnozí žísnivě
k Tolstému do Jasné Poljany, proto klepají na
jeho dvéře, aby je přijal, pohostil a potěšil.
Rádi by mu otevřeli duši, aby ji uaplnil my
členkou, kterou nemohoa nikde dohoniti, pro
tože se od ul vzd.lají, provedše negaci nábo
ženství. V tom uvédomělém i neuvědomělém
tíhnutí k Tolstému jeví se pravě hlavní rys
duševního hladu dnešní společnosti, blondící
v troskách, které sama si spůsobila. A přece
pravdou jest, že Tolstoj otázky po smyslu a
cili života nerozřešil, byť o nich m'uvil sebe
originálněji. Jinak ovšem síla a bloubka jeho
uyšlení vábí pravě tím náboženským živlem,
jenž úvahy jeho všude proniká. Řekli bychom,
že toto přitabování duchů jest triumf nábo
ženství, nehledíc ovšem k těm místům, v nichž
originálnost Tolstého bloudí. Nemožno zajisté
přisvědčovati učení, že není potřebí vlád, ú
řadů, přísah. Za to setkáváme se u něho 8 prav
dami, čerpanými přímo ze sv. evangelia: žijte
prostě, odříkavě, snažte se po větším a větším
zdokonalení, odpouštějte urážky, milujte bliž
ního, zachovávejte nerozlučnost manželství a
moohé jiné. Jest to něco, ale, jak již řečeno,
není to evangeliom celé. Evangelium masí a0
buď celé přijati nebo celé odmítnouti. Z toho
důvoda není ani T. s to, aby znavené a otrá
vené duše akojil. Doba vědy více rosplozujícího
8e cynismu protináboženského 8n::d ještě dosti
dlouho potrvá, než vůdčími dachy bude veřejně
hlásáno, že nevěra plodí ochablost vůle, poží
vačnost, nerozhodnost a kon-Čně rozvrat mravní
a fysické mrzáctví.

Zatím i u nás socialisté, pokrokáři a
volní myšlenkáři v pomatené slobě budou dále
Ječeti a sami sebe omamovati myšlenkou, že
od-Jejich podvratné činnosti sávicí vzdělanost
a pokrok lidského pokolení. Jejich šílená vášeň
a žhonol protikatolická nenávist vyzývají ve
svůj brigandský valčík kde koho a zejména
mládež, takle vyvstává vědy ve srozumitelnější
podobě otázka, jaké duševní a mravní spousty
ze všeho toho se dostaví. Vůdcové národa Pa
lacký a Rieger, kdyby ze jejich časů něco ta
kového v národě bylo se dálo, byli by pozvedli
varovného blasa. Dnes však nemáme vůdoů ná
roda, a ti, kteří se za ně považují, ve apra
vedlivé a životní sebeobraně katolické vidí buď
„klerikalism“, anebo k pusté vřavě té sbabělémlčí...

Sjesd agrárnický. Účastníků us. sjesdě
agrárním bylo značné množství. My jsme jich
měli také překvapující počet. Radovali jsme
se my, a radojí se také agrárnici. Věci však
bodou se vyvíjeti dále.

Na sjezdě agrárním, rozumí 60 8amo, vě
nována byla pečlivá pozornost nám katolíkům,
či jak evobodomyslná haatýrka říká, „kleri
kálům“. Aby nás sazemi pomazali, k tomu
vybrali si agrárníci studenta, který hubou pra
coval, seč byl. V proudu frází, které z agrár
ních a vůbec svobodomyslných novin nalovil,
ocitl se pojednou mladý pán u eocialistův a
klerikálů. Co teď? Kterým více namele? Leč
agrární Demosthenes brzo se vzpamatoval a
černé armádě věnoval tuto řečnickou perla,
kterou „Venkov“ hodně tučně vytiskl: „Náhončí
Herikalismuříkajío sobě,še jsoustranouná
rodní. Ti, kteří se prohlásili pro pošadavekstátní
němčiny, kteří bojují pro primát Německa, i,
kteří jsou podporování a vydršováni německou
Blechtou a německými penén, Hi, kteří nepřítele
všeho českého, Luegra, sbošňují, ti, kteří nedovo
lují katolickémulidu, oby na sjesdu národní hymnu
spíval — ti osmělují se osobě tordit, še jsou
stranou národní? Nesmmámk jší přetvářky,
většího licoměrniciví a farigejsiví.“ (Výborně,bouř
livý potlesk.)

No ovšem; jakó by to také bylo bez bouř
livého potlesku? Daševní podobou svou, jak
patrno, mladý pán jako by agrárním redakto
rům z oka vypadl. Ofotografajte řemeslné lži
o katolících z agrárních novim a máte před
sebou jejich gramofóa v podobě mladého pana
ře'níka. V tom velkém nánosu lží, které jsme 
uvedli, rozpozuati jest dvojí vinu. Předně vy
chovatelskou, že agrární ředitelé sjezdu dávají
lháti již mládeži, a za drahé spatřovati jest ve
věci hlabokou arážka agrárních poslachačů,
kterým odvážili se tyto tlasté lži předkládati.

Zač mají vůdčí duchové agrární své ven
kovské stoupence? Za neavědomělé stádo, či
zač jiného? Protestajeme proti této urážce,
neboť mezi přívrženci strany agrární jsou i naší
dobří známí a přátelé. Lož jiš zajisté tenkrát,
když hřešl na důvěru, jíž počestný člověk jest
drabému povinen, dochází obecného opovržení
u všech lidí, kteří posud zachovali si svědomí.
Vždyť přec u našich předků za největší urážka
byla pokládána slova: „Lhal jeí!“

Agrární noviny, jak ukázka dokládá, hou
o katolících a tupou sveřepostí a umíněnou
jankovitosti, takže člověk ovládán jest ze
všeho toho více úžasem než rozhořčením. Řekl
bys, kdyby v tom nebylo úmyslu, že jest to
jakási ternná osndovost. Ale nejsmutnější jest,
že tu vyvetává veliké mravní nebezpečenství
pro náš venkovský lid a še tento mor, šířený
agrární vzdělaností, prosákne a nakazí celá
pokoleuí. Agrárníci vůči katolíkům mají ově
domí jako formanskon plachtu a mají jen jedno
přesvědčení: tady musíme lháti bezestadu a
bez azardění. Ale dobře, kdyš již agrárníci
nad námi zasedají na soud, my obžalovaní
wmámeprávo se hájit a práva toho musíme
užiti vydatně. Jest povinností naších řečníků,
odpůrce tyto, ve lži až po uši uváslé, vyta
hovat před veřejností na jasný den.

Venkoveký náš lid není ještě tak mravně
skleslý, aby byl nepřístupen zdravé úvaze o
různých prostředcích agitačních, a agrárníci se
přesvědčí, že prodávali kůži dříve, než dostali
medvěda.

Poslanec Hyrš na agrárním ojesdě roz
hovořil se o roboté, naznačoval za hlavní vin
níky roboty katolíky a líčil trodné následky
války třicetileté a katastrofy bělohorské, která
prý jest příčinou, že do dnes mosíme zápasiti
o své dobré právo 8 Němci. Staré, šablonovité
povídání, které bylo vypěstěno povrchní avo
bodomyslaou školou v Čechách a které v práv
ních a společenských dějinách českých odba
luje stále totéž nevědomost. Poslanec Hyrě
podjal se podivuhodné úloby, vyvraceti to, 00
napsali o -stěžejném bodě vývoje roboty sami
agrárníci vo zvlaštní k tomu cíli vydané bro
žuře: „V této době“, praví ae taro, (sa vlády
šlechty pod obojí a šlechty protestantské) „jest
to, 00 jienujeme dědičné poddanství, nebo i
nevolnictví, jímž celkem velmi dobřu vyjádřeno



právní postavení českého lide selského, vdol
holovou.“ Tedy robota a poddanství selského
lidu v vejpříkřejším způsobu byly odcí hotovou
za vlády šlechty husitské a protestantaké.
Šlechta katolická, která po bitvě bělohorské
do Čech z různých koutů se nastěhovala, robota
tato zdědila a podržela. To jsou fakta, která
určaje nostrunný dějepis. Právě tak byl s prav
dos na Štíra vykládaje následky bitvy bělo
horské. Bitvu běloborskoo nevyvolali katolíci,
nýbrž protestantská Šlechta, která sledovala
své sobecké zájmy. Český lid, ujsřmený ro
botou, o povstání této Šlechty se nezajímal a
zajímati se ani nemohl, neboť vzrůstem šlech
tické moci byl by trpěl ještě více. Nebyl tedy
na Bílé Hoře poražen český národ, nýbrž pro
testantská Šlechta a Němec Bedřich Falcký,
kterého šlechta zvolila za krále proti zákoni
téma panovníkovi Fordisanda II. To jsou věci,
o kterých již takořka vrabci na střechách ovr
líkají a které by měly býti již dávno v du
ševním inventáři každého českého inteligenta.

Protože s protestantstvím raka v ruce
šlo v Čechách němectví, soudní dějepisci, jako
na příklad (Gindely, jsou tobo mínění, že po
rážkou protestantů na Bílé Hoře národ český
zachráněn byl před jistým poněmčením. Také
jednu pravda, kterou poslanec Hyrš posud jest
nedotčen,

Tolik možno zajisté žádati po českém po
slenci, aby znal příslušnou literataro, sem se
vztahující, neboť dobré knihy jsou peány pro
lidi a pro jejich poučení. Přistrkojeme tedy
hodně blízko před oči páně Hyršovy, co napsal
ovobodomyslný člověk dr. Kramář: „Nebyla to
věc lidu, která podlehla, také měšťanstvo bylo

která lid ujařmovala, v nevolnostvrhla, která
klidně přihlížela, když občanstvo měst svou
moc a vliv stratilo, a která nechtěla ničemu
než oligarchii (vládu několika) šlechty 8 pa
králem na královském trůně. Odtud ona po
kořající porážka po bitvě v základě bezvý
snamné, odtud onen «sabanbající pád amělé
moci sobecké, vládychtivé šlechty. Padla sprách

mvělá stavba, panství Hey, ale království, nezávislost a samostatnost jeho můstaly nedotknu
tými. Byla to vnitřní revolace, ve které král
sůstal vítězem, na zevnějším postavení státa
nebylo co měniti a nemohlo být nic měněno.“

Hlavní rána českému právu dalo zrušení
české dvorské kanceláře r. 1749 za Marie
Terezie, od kteréž doby začal působiti německý
centralismus. Ale ne, agráraíci potřebojí pod
strkovat vina bitvě bělohorské, ve které zvítězil
katolický panovník; přitom ať zbynou pravda
a správný úsadek a necht žije mluvenáa ti
štěná epekulace! A to jsme, s odpuštěním,
v době uomravňující vzdělanosti.

Fvani. Adolf Šubert js v letech, kdy
z borka nakvašenost nebývá jiš zvykem, ba
ani nutností, a nebyl nucen, byť by i nějaké
pradké slovo padlo, bázeti svým ředitelským
úřadem a běžetí hned do novin, že 80 mu
hrozně okřivdilo. Správní výbor divadla chybil,
že na sdělení Šubertovo, které přinesly polední
listy pražské, neodpověděl hned, rázně a řádně,
že nevyvrátil jeho tvrzení, že sporu bylo pří
činou oněch 200 korua, které ředitel Šubert
ve Vídni věnoval „Komenskému“. Zdravý rozum
přece každému jasně dé na jevo, še dražstvo,
které věnovalo řediteli Šubertovi tisíce, které
věnovalo na Národní divadlo « Brně 20.000 K,
nebude se pro ubohých 200 koraa na Komen
ského škorpiti — —

Stálé koketování ředitele Šuberta se soeiální
demokracií svedlo i členstvo divadla vinohradského
na velké soestí. Členstvo Šlo na radu k sociálně
demokratickému advokátovi, který ihned se
nabídl, že zájmy jeho bude bájiti — — došlo
ke zbytečné stávce, došlo k velké schůzi soci
úlních demokratů v Národním domě vinohrad
ském, ke schůzí, která svým průběbem byla
skutečným pathologickým sjevem, odporností
společenského života. Soudrazi: poslanec To
mášek s Vídně a Krapka z Přerova „řečnili“,
to jest nadávali o přítrž „vinobradským cibu
lářám“, „bařtipánům, jimž pozemková renta
roste na nosech“, eurově dotýkali se společ
nosti, které mají za mnohé vděčiti, i za to, že
mohou se roztahovati a láteřiti podle své vůle.

. Sobůze sociálních demokratů, kteří vzali
věo herců „za svou“, sabíla členstvo vinohrad
ských divadel morálně. Vinobradětí herci tím do
kásali, že nemají nejmenšího rozhledu, že sázejí
svoji věc, svých rodin i své badoucnosti na
ednu pouze kartu — že chápouse stébla tam,
de mohli silným kormidlem brásditi vlny

k cíli svých snah.
tel Šubert dopastil 60 osndné chyby

še do své zcela soukromé věci umělo zapleti
stávku členstva vinohradského divadla, což mu
nelse jenom tak lehce sapomenosti. Ředitel
Bebert věděl, že jebo poměrse správním vý
borem družstva divadelního jest více nežli na

pat. věděl, te ke konfiiktu dojíti magí, aseděl také konflikt aspíšiti — to jest věcí sa

ručenou a dobře snámou všem, „dož poměryu
divadla vinohradského znají. On věděl, že buď
zvítězí sám, nebo že ostonpiti mosí z místa
ředitelekého.

Správníma výboru vinobradského divadla
stejně jako voškeré české veřejnosti nemůže
býti Ihostejno, že ředitel Šabert ve Vídni vy
stapoval k velikému úžasu našich krajanů ví
deňských jako sociální demokrat, vždy 8 rudým
karafiátem v knoflíkové dírce. Divadelníma
představení byla ovšem přítomna také eociální
demokracie; to však ředitele Šuberta nikterak
nesplnomocňovalo, aby členům vinohradského
divadla vnucoval při zahájení i okončení před
stavení vídeňských kytice radých karaflátů na
důkaz, že všichni cítí se sociálními demokraty,
Cítí-li se ředitel Šubert tak zcela sociálním
demokr:tem, nemůže mu nikdo v tom brániti,
leč také nemůže nikdo správníma výboru di
vadla vinohradského zazlívati, že se proti po
dobné vyzývavosti demonstranční, jak slušelo,
ohradil.

Jako má ředitel Šubert své zásluhy, tak
má také své chyby, jichž ovšem nikdo na světě
není prost. Nebudeme citovati výroky těch,
kdož pana Šaborta znali a znají co nejdůklad
něji, kdož dovedou přimhonřiti oko nad tak
maobým, co široké veřejnosti uniká — řekneme
pooze, že F. A. Šabert byl svého času blavní
osobou, která dopomohla ka pádu vynikajícímu
své doby ženiálnímu publicistovi českému
Skrejšovskému. Jsou ještě pamětníci, kteří
znají celou afóra, v níž F. A Šubert hrál úlohu
nepěknou.

Aféra však náleží minulosti, a proto ne

Šabert se k někdejšímu svému dobrodinci za
choval, jest také známo, neboť neštítil se vésti
jeho mrtvola na prkna divadelní, a zlehčovati
památku mrtvého Skrejšovského — — Pražská
veřejnost lituje herce vinohradského divadla,
že nedovedli se postaviti na vlastní nohy, že
podlehli řediteli Šabertovi který jejich stávky
potřeboval, aby své oprchalé popularitě dopo
mohl k novému leskn. Sociálně demokratičtí
křiklooni jsou nejméně povoláni, aby reformo
vali českou společnost, aby surovými nájezdy
n nadávkami zjednávali řediteli Šubertovi za
dostiučivění v jeho egoistické hře.

Cbybou jest, že žádný z pražských listů
řádně na celou aféra neposvítil a jednání Šu
bertovo, který svou roli přece dohrál, řádně
neosvětlil. Vinohradští herci pozdě se přesvědčí
ke své škodě, že zápasili za věc ztracenou, že
obětovali Se za intriky, 9 nimiž umění nemá
nic společného.

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořileji

Dobdan Iloliobar
knihkupectví
nakladatelství

závod budební

antikvariát
v Hradoi Králové.

Zal r. 1808.

úulo agrárnický list proti klerikálůmkultaru a český jazyk. Uvádímedo elova,
do písmene a do čárky aspoň některé ukázky
z posledního čísla „Hlasů Venkova“ (ze dne 2.
t. m.), oddělojíce jednotlivé perly vodorovnými
čárkami a tečkami: „Německáobstrukce ...
znemožňoje každou plodnou práci v tomto pro
nás Čechy a zemědělce zvláště tak významného
domácím parlamentu. — ..a na německé pro
vokatéry vstáhli řaku. — A tyto na snému
zemském sjednocené strany politické dali aře
telně vládě na srozuměnou, . ... Vláda má na
vybranoů. — kam dal só voliti sa poslance.
— Hlasovalo se 9 tom, má-li býti podnikatel
ství dráhy Teplicko-Poříčská, — Poněvadě tato
dráha má všade ponze německé nápisy a ne
oboujasýčnéjak má býti... pokud obouje
syčné nápisy ... Němci navrhovali výplacení
.. , Při blasovaní přidalise dva klerikální
vůdel ... a zavedení obojasyčných nápisů —

bolují po obcí různé pověsti, které ale vesměs
kodojí se v tom, ... mají vždy před schůzi
sněmovní své schůze vlastni — Panuje tak
svotný náhled na celou politickou situaci —
Ti kdož pana doktora volili, ty proti tomu
jistě pranic oenamítali — končí předplatné na
Hlasy Venkova všem těm, kdož, od počátku
odebírají . Poněvadž tist agrární nemá
žádných vysokou hierarchii a šlechtou plně
ných fondů, .. . žádáme všecky pány odběra
telé co nejdůtklivěji, by své nedoplatky ibned
vyrovnali. — Rodina p. V. Pilnáčka v Často
lovicích stihlo nemalé neštěstí. — K žádostí
rodičů, obracíme se k veřejnosti zvláště k pá
nům obecním starostům ... Jsme ale také

přesvědčeny, že nikdo z účastníků, toho nelitoval, —.
Už dost. Kdyby byl masopustní úterek,

uveřejniji bychom pro zasmání ještě více slo
hových perel z téhož čísla. Paáti na př. jeden
přívlastek v jediné malé lokálce trojím pravo
pisem, na to už jest potřebí hodné svobody.
Již ani žádný radý list není tištěn tak haneb
ným pravopisem jako list ozařající zeleným
světlem český východ. Agrárním velmožům
věak stačí; ti nemají ani tolik ohledu, aby za
platili aspoň o prázdninách několik korun
patnáctiletémua stodentíkovi, kter“ by ochotně
jejich „redaktora“ naučil základům českého
pravopisu. Stýská se někdy právem na tiskař
ského šotka. Proklouznou v tisku chyby při
největší pozornosti. Ale vydárati list, který

soustavně mrzačíčeský pravopis, který rozdělovací znaménka přehazoje a vynechává až
úzko, k toma jest potřebí zvláštní karáže. Ta
kové literární ostady nemá žádná česká straua,
A hříšné mrzačení češtiny provádí se v „H.a
sech Venkova“ od čísla k číslu — jak snadno
dle libosti můžeme dokázati.

A takový list se odvažuje kárati „kleri
kální zatemnělost“ a házeti rafinovaným způ
sobem po poslanci Šabatovi kalem. Samo
„Osvěta lidn“, která byla nazvána jiným listem
pokrokovým „stokou špíny“, zavrtěla 20. srpna
t. r. nad tou „protiklerikální kultarou“ hlavou,
napsavší: „Schůze uěmecko-rybenska otevře
oči... Ostatně se o to již stará pověstný
Chaloupkův orgán „Hlasy venkova“, který za
krátkou dobu svého vycházení rozlil po okresu
žambereckém tolik špíny, že se mu tuk hned
nevyrovná plátek drahý.“ A to už něco zna
mená, jestliže tak sprostý list masarykovský
má na sprostoty jiného „pokrokového“ listu
slabýžaladek|

Charakteristika mejvětšího židov
ského žurmála. „Nár. Politika“ napsala 4.
t. m.: „N. Fr. Presse“ jest list dobře v celém
světě známý. Jest to žarnalistický pirát nej
horší sorty. Svoji podpora a přízeň té oné
vládě řídí tento list barsiánský podle poměra
své vnitřní správy k vládnímu žlabu. Obyčejně
je při vládě, neboť to vždy je proň výhod
nější. Když přišel Beck, chovala se „Nene
Freie Presse“ nerozhodně. Ač teprve, když
vídeňský list „Zeit“, stejně čistý pták, dostal
se k vládnímu žlabu blíž, postavila se „N. F.
P.“ do kouta, trucaje a dělá chefa vlády „opo
sioi.“ — „Nár. Politika“ sama ovšem nosí
roucho sněhobílé, na němž není jediné tečky,
značící kšeftovnictví. Jest žarnálem „neochvějné
důslednosti a přísných náboženských i sociál
ních zásad.“ Proto se velice mravně rozčilaje.
Když Masaryk psal do „Neue Fr. Pregse“, ani
proti tomu aeblesla. Jejím heslem jest: „Nehas,
co tě nepálí a co by tě mohlo jen dost málo
popálit !“

Kdy„pokrokový protiklerikální“zápal ehladme? Inu tenkrát, když pokrokář
potřebuje „klerikální“ protekce k zlepšení
svojí existence. Zapomene na Husa, na Žižku,
na Havlíčka, zastrčí meč do pochvy, vezme na
sebe kůži katolickou, pokorně a dojemně prosí
„klerikály“, aby mu pomobli. A když tyto
svojí líčenou tvářností omámí, sedne zase na
rychlého komoně „pokroku“ a aviští karabá
čem po zádech katolíků znovu.

„Hlas“ píše: „Když dcera nadučitele Ko
nečného byla se školy světské, z ústavu učitelek
propoštěna, neostýchala se známá oč. Wider
mannová (naduč. Konečný je jejím Švakrem
p. r.), Konečný a proslavený p. Úlebla jíti
prosit zemského inspektora L., aby se přimluvil
aby sestry Dominikánky přijaly Konečnou do
ústavu, tedy do klášterního ústavu, aby tam
došla zabezpečené, na světském ústavu tak
rosviklané vyhlídky na existenci.“

A teď si představte sloč. Widermannovo
jak v „spravedlivém rozhorlení“ šikuje ženské
voje proti klerikalismo! Když nadučitel Ko
nečný na úsilnou přímluva farářova obdržel

pěkné místo, když týž Konečný a Úlehla vidíe teď protekce katolické není zapotřebí, dě
lacino hrdiny. A Konečný sí sískal velice po
hodlně i koruna močedniokon.Jakou oblíbenon

Kapacioo ten vychovatel jest, patrno z tohotopřípade. Obec Záhorovice na Bojkovska volila
pokrokově. Proto doufala zemská školní rada,
še mebadou občané odporovati, dosadí-li nad- 
učitele Konečného oa tamější naduč. místo,



uprázdr.čné odcbedem ruduč. Kcstka do Bvj
kovic. Plán lyl pěkně promyšlený. Nadnč. Kc
nečný měl přijíti do Záhorovic provisorně, aniž
by bylo místo vypsáno — a pak of tam měl
zůstati. Nežpokrokoví občané sáhorovičtí, když
se probrali z prvního návalu radosti nad Ště
stím, kterého ee jim v osobě Konečného mělo
dostati, honem epěchali do Broa, aby prote
stovali proti zamýšlenému jmenování Koneč
ného nadačitelem v Z. — 4 toho jest sřejmo,
jak samí pckrokáři se lekají činnosti wučed
nického rytíře. Všecko chválu a čest ma vzdají
— ale jen at mesi ně nechodí! A katolické
kněžetvo s takovým chameleonem mělo býti
spokojeno|

Naučení = Dámska. Horbenův orgán a
jiné pokrokové listy volaly, abychom se Šli
učit do Dánska. Poukazovaly oa odborné vě
domosti a vůbec na vysokou vyspělost dán
ského rolpictva. Uznáváme, že rolnictvo ta
mější v prscech polních a v chova hospodář
ských zvířat dobře se vyznalo. Ale málokdo
věděl, na koho ee bodří rolníci vlastně dřeli.
Obytrý protestantský advokát, sloup Volné
Myšlenky Alierti zakládal rolnická družstva
prodejní a spořitelní, Ubozí sedláci svěřovali
jeho rukám milliony. Lišácký volný myslitel
stal se docela ministrem; důvěra v jeho pc
ctivost u sedláků ještěst opla. Pan ministr
organisoval prodej do ciziny — a to bodně ši
kovně pro svoji kapsu. Všecko pělo hymny nad
velikými peněžními úspěchy organisovaného vý
vozu. Zatím dobráček ministr prodával zboží
rolnické pod cencu, nějakou akro;nou ulmužoa
dal z tobo rolnictvu a ostatek ukládal do „spo

řiteloy“, vlastně zašantročil do vlastní kapsy.
A zlodějství dařilo 5e panu ministrovi tak
dlouho! „Demokratičtí“ sedláci ani nekontro
lovali. Úžasné podvody, jimiž sedláci připra
veni byli o veliké milliony, vyšly na j-vo te
prve letos, kdy Alberti se udal z ohromné
zpronevěry sám. Dál ož zlodějské řemeslo nešlo.
Alberti jako sednář a sloup Velné myšlenky
byl také pozván na sjezd do Prahy. Omlavil
se všuk; bál se totiž, aby po jeho odjezdu ne
vyš a jeho zločinnost na jevo. Rozmnožil počet
vynikajících bezcitných zednářekých zlodějů.
Teď už „Čas“ nemocí volati: „Rolníče český,
jdi a ač se od Dánů!“ Ubohé Dánsko nás
poučilo a vytřelo zrak zaslepeným důkladně,
aniš bychom mosili do Dánska přijít se podívat.
Zoufalý sten ožebračeného rolnictva zalehl bc
lestoě do všech dílů světa. Veď by měl Masa
ryk velice případnou látku k přednášce o tom,
proč a jsk vyniká hospodářský vývoj prote
etantských národů nad hospodářský postup
katolíkův,

Komu pomohli čeátí agrárníciz vla
steneckého nadčení k mandátu. Agrárníci
při zemských volbách viděli, jak posice Hu
lancova proti hr. Sternbergovi jest slabá Proto
vešli v chytrý u nevlastenecký kompromis
s Němei. Ujednáno, že Němci badou podpo
rovati svými hlasy ve skopině Náchod—Nové
Město n. M. atd. Holunca. Zato čeští agrárníci
se zavázali, že jejich lidé na českokramlov=
ském okrese dají hlasy řvavéma německému
pacionálovi Reitnerovi proti českému kandidátu
Daondrovi, který by byl za pomoci českých
agrárníků jisté zvítězil. Nevlasteneckou pod
porou českých agrárníků ovšem byl zvolen
Reitner, který se nyní českým voličům na sněmu
znamenitě odměbnil. Mezi prvními řval pověst
nou provokativní píseň „Wacht am Rhein“.
Tak tedy vyblíží německý poslanec, podporo
vaný českými agrárními hlasy.

© nábošenském antisemitismu na
psal „Ratibor“ dne 3. t. m.: „Náboženský anti
eemitismus jest nejsurovějším důvodem, jaký
by se již ani v naší době mezi skotáky neměl
vyskytovati a to proto, že obyčejně lidé, kteří
vůbec boba nemají, jdou, aby ho v druhém
uráželi a tupili.“ — Jaké najednou rozhorlení
k větší oti a slávě židů! Vysmíváme se snad
obřadům církve židovské? Toliko jsme často
pookázali na dvojí loket časopisů židům za
prodaných, které provázejí posměchem zvyky
církve katolické, a1e daleko zastaralejší obřady
olrkve ieraelské nechávají na pokoji. Nadto
jsme nejednou pochválili ty židy, kteří aspoň
měco věří a k Boba se modlí. Surovými po
aměchy těžko obrátiti člověka na víra jinou.

Zato však přece proti mnohým talmu
distickým zásadám musí býti každý sprave ilivý
Šlověk, ba i každý žid, který jeví trochu lid
ského citu a enášelivosti k církvím jiným.
V tomto případě „náboženský antisemitismus“
není žádným surovým důvodem, nýbrž výro
sem epravedinosti. Takový| antisemitismus
mají míti právě pokrokáři, kteří svoji huma

- pit „oadkřestanskou“ do nebe vyvášejí.
A pak jest potřebí důkladně posvítiti na

sarový boj listů židovských a pošidovštělých
-proti náboženství katolickémo. Fanatiemus

pk jest dneshoršívežkterýkolitiemne náboženský. Jestliže rodý tisk obce
epomáhati dělnictva“ surovými posměchy se

„saméosoby rn Rkdo
k vidíme vrchol proti

- batolického vzteku. vaká jatoligentní dáma

dovedla ae vetříti do kaple Sixtinské, rý
sneuctila zde tělo Páně. Od pofidovětělýc
slahů jsou vybasování z fabrik. ti obozí dělníci,
kteří nechtějí svými příspěvky podporovati
protikatolické řádění podvodného tisku Bocia
listického, Israelští volní myslitelé v Praze
při „debatě“ s kněžími odbývali existenci Boží
surovými vtipy. Volní myslitelé čeští epílají
církvi naší 00 nejsorověji. [srselští revolaci
onáři roští přímo nepříčetně řádili v křesťan
ských chrámech. Kdo s intelligentů odvašoje
80 navštěvovati katolické obřady, toma se vede
mezi kollegy jako v tatarském zajetí. A což
ten abavlvent účitelského ústavu, který zpustle
pok+lel kazateloa? Právě tisk židy podporo
vavý řádí proti katolictvu jako oepříčetný. A
pepovede-li se jeho jíslivosti rafinovaná leš,
aspoň se malají opilé řeholnice v nemravných
posicích, jak jich nikdo ceviděl. A tak ze
zášti vůči našemu náboženství zegurovoje Se
Štenářatvo přímo skandáluě. Ostatně jak drzí
a nesnášeliví jsou na př. šidovětí klerikálové
Bionisté, o tom poučaje vám českc-židovaký
„Rozvoj“, který docela capsal o rabínech da
leko peproější kapito:u, než kterýk.li kuto
lický list. Ovšem uěkteří židovští klerikálové
jsou velice cbytři a úskučof; řekueš-li jim
pravdu o vyssačství židovského kapitálu, zač
nou lamentovati, že jsi urážel jejich — nábo
ženské city.

v původních cenách dodává rychle a správně

|
ě východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 1803).

Nové jízdní řády.

UMEL.PREDMETYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu

Politický přehled.
Sněm království českého ocitl se na pís

čině, od minulého pátku do dneška schůze sně
mu přerušeny, jenom v komisích se pracuje,
Němci tedy prozatím dosáhli, aby sněm náš
stal se nedělným. O to se jim vlastně jedná,
aby sněm byl odročen, a tak volební oprava
byla znemožněna. Proto ve své neuvážlivosti
ženou Němci útokem na sněm, na vládu, pro
hlašujíce, že nepovolí, dokud nebudou splněny
požadavky jejich: změna zemského zřízení za
vedením národních kurií s právem veta, prove
dení národnostního ohraničení, rozdělení vrch
ních úřadů, zřízení krajských zastupitelstev a
krajských vlád, ustanovení klíče pro jmenování
úředníků a použití zemských příjmů dle národ
nostního katastru. Ovšem to jest útok na ne
dílnost naší vlasti, to jest ničím neodůvodněný
německý vzdor, proti němuž prozatím není jiné
zbraně, než pevná vůle, jednomyslnost a ne
ústupnost. na straně české.

Čeští ministři dr. Fiedler a Prášek pra
cují plnou parou, aby poselstvo české zpraco
vali na kompromis s prušáckými něm. poslanci,
také něm. ministr krajan Prade mezi svými
prý utišuje, ale co by ten měl Němce obracet,
když s nimi do písmeny souhlasí, a proto na
před do světa volá, že to nejde, a úřad svůj
skládá ... Sobotní ministerská porada byla
výhradně věnována záležitostem sněmu králov
ství českého a odtud se prohlašuje, že sněm
nebude prý ani tehdy odročen, kdyby německá
obstrukce byla prodloužena do konce října. Tento
gordický uzel chystá se rozetnouti sám ministr.
president bar. Beck osobním zasáhnutím a to
v Praze, kamž prý přijde dnes v pátek. Od
clsaře z Pešti přiváží si předběžnou sankci zá
kona, kterou se mění zemské zřízení, a osnovu
zákona, kterou se zavádí reforma volebního
fádu sněmovního,a jež ještě na dnešní páteční
schůzi sněmu prý budou podány. Zároveň chy
stá se bar. Book zříditi stálý vyrovnávací vý
bor, proti jehož ustavení rozhodně se pro
hlásil svaz českých poslanců. A právem! Zde
netřeba vyrovnávání, jen ať se zachovávají
platné zákony. Ale Němai čeští prohlašují, že

nepovolí ani Cechům ani vládě, a to své pro
hlášení v skutek uvádějí utvořením pevného
šiku všech stran německých, ani křesťanské

h) sněmu kandidováni by byli všemi němec
kými stranami tlitéž poslanci, kteří nyní na
sněmu zasedají. :

Důležitou událostí v dějinách rakousko
uherské říše jest přivtělení Bosny a Hercego
viny k říši naší a zavedení v zemích těch ústav
ních poměrů se zemským zastupitelstvem. Tak
prohlašuje sám mocnář vlastnoručními listy. Z
toho v Srbsku válečná nálada, bouří se k válce
s Rakouskem. Turecko chová se zatím klidně.

Maďarská svoboda ukázala se v nejlepším
světle v připravované volební oprávě v Uhrách.
Všech hlasů má býti 4047.671, z nichž Maďaři
mají 61.3%,, Němci 152%, Slováci 103/, Ru
muni 74%, Srbové a Chorváté 35%, Rusíni
05%,, ač ve skutečnosti jest Slováků 16%/,Ru
munů 17%, Srbů a Cnorvátů přes 59, Rusínů
1069.. Tak švindlují s volební opravou „ry
tířští“ Maďaři.

Čalounické
výrobky,jako

divany,
garnitury, matrace, rolety
do oken kvěšení záclon, veškeré předělávky

se ceny mírné nabízí

FR. LAUDA,
čalouník v Hradci Král., v Pětidomechč. 291.

Katolická národní jedmota v Nev.
Bydžově konala dne 4. října členskou schůzi
u přednáškou o nuší povionosti k veřejné Činnosti.
Předoášející poukázal na polfebu, aby u jvšech
dobrých katolíků českých buzeno bylo sociální
porozumění a smyal pro sociální naše povinocsti.
Nové hospodářské a sociální poměry musíme pro
niknouti blahodárnými zásadami křesťanství, aby
sloužily k dalšímu utěšenému vývoji a pokroku
křesťanské kultury. Vždyť ztratili křesťanství svůj
vliv v hospodářském a sociálním oboru, ztratí i
svůj náboženský vliv na mysl i srdce národův.
Jednání našich pokrokových, avobodomysivých a
j. Stran dokazuje, že we tyto v rozhodné chvíli
nepostaví do řad obranců křesťanství. Proto křes
tanské sociálníopravya křesťanskézásady můžeme
Bezdarem obhajovati a ve prospěch všech lidových
tříd uplatňovati jen ve straně upřímuě křesťanské,
která i na veřejn.st třímá prapor svatého kříže.
Po delší debatě ustanoveno založiti při jedootě
odbočku všeodborového adružecí křeať. dělnictva
a živnostnictva. Na podpora ketol. tisku vybráno
16 K, načež pěkná sobůze ukončena.

Z Kelíma. Spolek křesť.soc. ujal se opět
čile nové práce na poli sociáloím i náboženském.
V poslední době konal 2 sdařilé schůze. Dne 27.
sáří promlouval vdp. Prokop Holý na th-ma: „Kře
sťanetví v sociální otázce“. V řeči své mimo jiné
poukázal k tomu, zde nábošenství jest věcí 800
kromou nebo veřejnou. Vyvodil s krásných udá
lostí skutečných, má-li lid náš vybřednonti s toho
jha moderního otroctví, že musí celá společnost
lidská prodcbnota býti sásadami křest. spravedi
nosti; z toho zřejmo, že náboženství jest věcí ve
řejnou, která jedině může přivésti lidstvo k lepší
badouonosti. Zvláště jest třeba dbáti, aby zástup
cové lidu při zákonodárství byli prodchnuti oněmi
zásadami křesť. spravedlnosti bez rozdílu ke všem
lidem. Pókná řeč tato došla ohlasu i u přítomných
protivaíků. — Dne 4. t. konala se drahá čl. schů
se, na níž promlouval dp. kvardisa P. A. Kubes
na thema: „Přírodoí vědy a víra.“ Bylo znáti, že

, řečník obírá se ve svých studiích otáskami to
hoto drabu. Krásaými příklady z přírody dospěl

řečník tam, kam chtěl přivésti své posluchače, še
totiž jest vyšší bytost, že jest Bůh, jeně vesmír
stvořil a též udržuje. Při schůsi této byla velice
četně zastoupena zdejší intelligence, jež sa zájmem
sledovala celou přednášku — Při první scbůsi
mile působila účast hostů z Kutné Hory. Neopo
tmeneme co nejdříve splatiti kodržení vzájemných
styků. — Čisnost sdejšího čilého spolku křest.
soc. jeví se jié v tom, ša ustavila se působením
jeho zde okresní organisace kat. lidu.

Orgauicnční věstník. Ačjiž žádali
důtilivě, aby všechny stávající i nové místní of
gonisace strany katolického lidu přihlásily se vý
konnému výboru, přec jen nepatrná část tak učí
pile. Vybítíme smovu a důtklivě všechoy místní
etganisace katolické, aby mám sdělily své důvěr
ujky a členy výboru , J i t
členůorganisacevůbec. ,še

sjesdu stranykatolickéholidubudogvemoci vá



Příloha
Don vo městě Chlumci n. Cidl. r. 1593,

Historioko-kulturní obraz,

Nakreaiil Kar, Kbua, děkan.*)

Za krásného, slunného jitra snáší se s věži
kostelní stříbrojasný zvuk zvonku, slitébo právě
řed 80 lety ; zve zbožné duše do chrámo Páně.')

Že stavení sousedekých slyšeti kdes píseň ranní:
„Mioala noční bodina, chval každý duch Hc
spodina“. Domy počínají oživovati; sousedé
chystají se ku svým pracím, čeleď opatřoje
dobytky. Čeká, až oblásí se pastýři obecního
dobytka velkého i drobného, kteří bydlí v pa
stouškách obecních precti Sabči*), aby je hoali

růbonem svobodným v lesích císařských na
urovsko. Pastviště toto oddal měšťanům léta

1492 p. Vilém Zub z Landštejna náhradou za
pozemky jejich, jež zatopil, zakládaje velký
nový rybník.

Hospodáři vyjíždějí a vycházejí na svá
role, do vinic, do zabrad. Jsou krásny ty vi
nice a zahrady na vysoké obcil*) Tu si sou
sedé ). 1638 pod plat rozdělili, a dle spešení
obce ti, kteří měli ve vrchu po cestu Při
bejškou, v těch místech vinice dělali, a ti, kteříž
měli s druhé strany až k cestě Lovčické, ti
dělali zahrady. Matěj Sládek pospíchá, má za
hradn až „na vystrkově“. Řemeslníci počínají
evé práce a díla.

Celní otvírají obě brány: hořejší (Praž
skou) i dolejší (Hradeckou). Brány jsou nyní
v pořádku; ale před časem byly na oboření;
poračilť (1960) arcikníže Ferdinand hejtmana
svému Martinovi Budkovskému z Hendrštorfu,
aby, kde jsvn nebezpečny, je dal zopraviti.“)

Formaoi vycházejí z rathouzu 8 nádc
bami kn kašně, aby navážili děberem vody
svým kotim. Děber nedávno nově pobil bednář
Tomáš Drapkočka; dostal za práci 6 grošův.
Jedou od Slezska po stezce Kladskc-poiské od
Hradce. Králové přes Chlumec, Nymburk, Lysou
a Čelakovice do Prahy.“)

Krámy pod rathoozem 88 otvírají; z nich
vychází Maruše šmejdiřka, Václav Kandratský,
mlyoářka a trablářka; celkem platí nájmu
8 kop 30 gr. do měšce obecního. Před rathou
zem stavějí si svó krámy prodavačky: Katc
řina Macbuňka, Anna Vítova, Kačírkova Hra
báčkova, Vondráčkova, Matiáška, Várník, Apol
lena. Tchořova, Homolačka, Polák, Verona
mlynářka. Vykládají moukn, vařiva, omastky,
ovoce, zeleniny, perolky i jiné potřeby domácí.
9 míst platí k obci sammou 2 kopy 38 gr.
Pekaři na sedmi krámích vykládají pecny
chleba, žemličky a koláče; 8 míst platí obci
každý po 2 gr.

Z fary a valů, vystavěné 1. 1058, vychází
kněz děkan Jan Benešovský, jde do kostela
velkého. Kostel ten počal se stavěti |. 1536 za
držitele panství ChlumeckéhoJana z Pernštejna
« na Helfeošteině a dostavěn byl od mistra
Petra 1. 1543, který zde po dostavění zemřel
a tu také pochován jest. Nade dveřmi před
síně chrámové ku straně jižní zoak Perc
štýoský: zubří blava s krabem lýkovým.

Děkan Benešovský je v Cblornci od středy
po Všech Svatých 1, 1690, kdy přijel z arci
děkanství Hradeckého, a kněz Chlumecký
Václav Třebícký jinak Křesťánek odstěhoval
8e zase na jeho místo do Hradce. Zdejší děkan
Benešovský je kněz pod obojí, strany nmír
něných, řídě se arcibiskopskou konsistoří hc
řejší; je kněz horlivý, svědomitý, přísný na
sebe a laskavýk osadníkům.Mají bo rádi, ač
někdy je citlivější a popadlivější, asi prota,
te jest churav neduhem plicním. Již v Hradci
před 14 lety nebezpečně ae roznemohl, ale
Šťastnětóž z nemoci vyvázl. Aradečtí jej ztratili
neradi. Vycítil to též nás děkan Benešovský a
odejíti maje od nich, rozloučil se 8 nimi písní,
sobváně k tomu složenou „Odůstojnosti slova
Božího písnička na odchodné“, jež počíná se
slovy: „Bůb věčný vás požehnejí“

Kněs Jan Benešovaký jde ku měi evaté.
Plášť, přehozený přes talár, přidržuje cípem
k ústům, poněkudnachýlen, krásného, npřím
ného modrého oka, uvšak nbledlý v lících.
Vidětí, že jest v nedostatku zdraví. Adam
lazebník jiš kdesi pronesl, že ne-li na podsim,
tedy nu jaře jej asi P. Bůb s tohoto ověta

*) Eds není udáno pramenův, vzato jest ze studia
ve knihách arohivuměstského, ješ vydánobude veknize

„Dějiny a kultarní obraz města Chlumce n. Cídl.“

') Zvon, nymína kostele nejav.Trojice, má nápis:
„SlowePaniesustawanawisky:1ěbo.«i .

*)Hospodářský, svobodný dvůr navých.straně města,

nj zámek“„Kazlovakoruna“s parkem,dosta
4) Dr. Winter: Kultur, obras čes, měst I 475.

9 Oteska Klad.-pol, — Hrade: Náchod L 16.

pojíti ráčí, a že jej již ani lékař Leonard
Kreuzheym z Hradce Králové neuzdraví.“)

Oficiálové školní, pan bakalář s mláden
cem umění literního Václavem Píseckým z Ji
čína scházejí se s děkanem Benešovským, po
sdravují se přátelsky. Stravojí se na děkanství
a p. děkan jim přeje. Vždyť by z těch 3 kop
Gr., jež mu pp. končelé — polovici o sv. Jiří
a polovici o av. Havle — jako expensí pro
offlciály Školní odvádějí, nemohli býti jinde
živí. Ještě že jsou avobodnil Žáčkové přes
polní, spěváčkové, kteří bydlí ve světničce ve
škole, jdou s nimi. Ve škole, jež stojí proti
kostela velkému na jih, věcí nemnoho. Obecní

zámlové zapadití a čtvrtý zámek zapaditýa
světničky, dvě tubule veliký, dva stolcové.

Literáti hořejšího kůru jsou dnes všichni
a V čse, poněvadž by dle řádu či stanov svých,
před 3 lety zdělaných, musil každý zmeškanec
za Otčenáš. jímž se písně počínaly, dáti peníz
malý, za zanedbu písní následajících poulz
bílý"), a sousedé jsou dosti šetrni, nebo bned
mají podstatnou výmlavo.

Kolem kostela hřbitov čtyrhranný, ka
mennou zdí otočen. V ní jsou dvéře ve zdi
východní i západní, takže se přes hřbitov
volně přechází a pak dvířka ku děkanství na
straně jižní.

Do kostela přicházejí sousedé: Šimon
Špáta, Martin Vobliza, Jakab Slavíček, Jan
Melhuba. Jan Břiško jinak Čaban a j.; řezník
Jakob Šícha zastavuje se u náhrobka otce
svého Vavřince. Kámen náhrobní, obdélníkový
z pískovce, na němž vyniká znak poctivého
cechu řeznického — lev se sekerou — 8mateří
svou pořídil Jakub 8 nápisem: „L. P. 1654 ve
čtvrtek před památkou av. Řeboře umřel slc
vatný Vavřinec Šícha, poctivého řemesla řez
nického, kterýž tato pochován jest. P. Bůh rač
milostiv býti duši jeho.“S)

S usedy: 'AnnaVrabečkova, Eva stará
Hovádkova, Dor+ Hamkubova, stará Trubačka
jinak Horská, mečířka i paní primatorka pc
stojí nevalnou chvíli na hřbitově a již vcházejí
do kostela.

Z císařského mlýna spěchá Jan mlynářův;
jde také na jitřoí a nezapornene, jda podle
rovů, pozoamenati křížem náhrobek, na němž
stesáno poprsí muže s plnou bradou s znak
mlyzářský — kolo palečol se sekerami — a
kolem něhož nápis: „L. P. 1560 v neděli před
parozením P. Krista umřel jest slovatný J+o
Vrabec, jeho. v.lebnosti | císařské mlynář
v Chlamci.“ Odpočívá tam otec Janův.“)

Na zámko již také začal deoní život. Če
ledi tam nemnobo, Vždyť pán — císař Rudolt I].
— zde nebydlí, jen bejtman jeho, Děvečky vy
cházejí k nové nádrži vodní na nádvoří. Ne
bylot zde kalá vody, a p. hejtman konečné
dosáhl toho při komoře královské, že stavén
přede dvěma lety vodovod směrem od rybníka
Vítkovského do nádvoří; na vodovod dodal p.
Tomáš Rotezimor z Milpocho, císařský foršt
mistr, 13 kop borovic.

Z náměstí po mostě, položeném přes příkop
vodou opaštěný, přicházejí na nádvoří úředníci
oisařští: p. fišmistr Pavel Doucha z Aapy,
Jakub Šicha, písař důchodní, Jakub Pardubský,
písař rybničný. P. fšmistr kyne servusovi, do
tazuje se asi po p. hejtmanovi. Pan fišmistr,
pán již při letech, vlasů všech ač šedivých,
brady zarostlé; dnes jest již šestnáctý rok
JMti císařské fišmistrem; jde zatím do kar
celáře zámecké s písařem důchodním Šíchoo.'*)

Servus stojí u dveří zámkua ji? nahlíží
na schody. Poznává chod. Jde JMiCé hejtman
p. Zikmnnd Bořanovský z Bytýšky. Pán něco
přes třicet, pěkně urostlý s krátce střiženým
vlasem, na němž vkusně posazen sametový
birýtek, kabátec krátký, sametový, k bokům
přilehavý; bělostné okruží na krko, spodky
úzké, přiléhající, střevíce 8 vysokými pod
patky a přeskou stříbroou, přes ramena pře
bozen lehký pláště« španělský. Pobrává si
tenkým kordíkem se zlatým jilcem. Jev dobré
náladě a to jiš nějaký čas. A proč by nebyl
dobré nálady? Kromě toho nehrubě dobrého
bydlení na sámku dobře se mo slouží pod

© Dék. Benešorský zamřel r Chlumci 90. dubne 1594,
jsa stár 52 léta. Archiv města Chlumce — Sola!, Hradec

rál. str. 801, — Jireček. Rukověť I. atr. 50—60.

*) Kopa měla 60 grokův, 14 peněz malých nebo
7 bílých. Opis původního řádu vyhotsroný 17./9. 1774,
Jest majetkem kůra literáckého.

ní nen náhrobní, původně v kostele, nyní naj ně kostela,

" Pravý ze tří náhrobních kamenův na kostele za
do náměstí.kříšem

") Náhrobní kámen levý ze tří kamenů na kostele
sa kříšem do náměstí. Na něm stesáno Úšmistra

Pavla Douchy, po stranách dvěryby Nápis na kameně:„L. 1001 v po šostóhodině, na denNarozeníP, Krista

panství Chlameského a v místě tomto tělo jeho
jest poohovéno. Očekává blahoslaveného vzkříšení“

koranou královskou, a pavetví Chlumecká vý
bornél Ale má též jinou příčinu ku dobrá

v sedění radním snesli se o tom, že dají p.
hejtmanovi ko jeho veselí 4 vědra vína —
bude státi 16 kop — a '/, vola za 4 kopy.

Rozhlíží se po budově zámecké i po ko
nících na nádvoří. Před 20 lety (1573) opra
voval zámek císařský paumistr Oldřich Auostali
de Sala. Hejtman tehdejší Martin Sudkovský
z Hendrštorfa platil tovaryšům týdně pol kopě
míšenské. Však p. paumistr asi pěkných kop
paschráněl! Z Chlameckého zámka odešel do
Pardobic, a již po dvou letech zasedl pevně
v Praze v domě a „čeroé růže“ v Menším
Mčetě. Nyní jíž tam zdomácněl, zčeštil se i se
Bvou rodinou, půjčuje peníze a bohatne víc a
více.!!) Za těch 20 let je hrad Chlumecký sešlý.
Konice se trhly, takže se koně dělní v nich
stavěti nemohon. (Dobcně.)

Kulturní hlídka,
Předhistorické nálezy.

Na poli p. Jos. Janka v Pouchově za želez
niční trati objeveno bylo popelnicové pobřebiště
nejstaršího, t. zv. Južického rázu o 32 brobech,
Nádob nelezeno bylo v nich na 90 a z bronzu

velký knoflík, prsten, zlomek jehlice, hlavice jeh
lice a celá jehlice 8 hlavicí. Při orání na poli p.
Jana Hroneše mezi Všestary a Rozběřicemi při
Šlo se na popelnicové pohřebiště mladšího, t. zv.

slezského rázu. Vykopány byly na něm pouze
čtyři hroby. Jeden hrob byl rozrušen. Nádoby
2 nich většinou jsou tubovány a rytými čarami
zdobeny. Bronzové milodary nalezeny byly pouze
dva, rozlomený prsten a rozlomená jehlice. Pc
hřebiště téhož rázu, jako bylo pohřebiště u Pou
chova, objeveno bylo též u Voznice před ně
kohka lety. Letos ns poli p. Fr. Můllera ve
Voznici, jehož nájemcem je p. Frant. Šimák,
vykopány byly dva broby o sedmi nádobách.
V jednom z nich byla zlomená jehlice. Na poli
p. Mikše v Předměřicích prokopány byly jámy
sídelof z mladší doby kamenné. Vnich byly střepy
z nádob hladké a pichané. Do jedné jámy asi na
počátku doby křesťanské vykopán byl hrob, do
něhož pochvána byla mrtvola maže 2 m 10 cm
vysokého. Úplně zachovaná kostra se zdravým
chrupem ležela na levém boku, blavou k západu.
Přenesena byla celá do městského historického
musea v Hradci Králové. Nohy její jsou skrčeny.
Vjedné ruce drží brousek z opuky a pod druhon
rukou leží železný nůž. Vykopávky na uvedených
polích provedeny byly měst. historickým museem
v Hradci Králové. Nalezené při nich památky u
loženy byly v jeho bobaté předhistorické abírce.

„Volná myšlenka“ v Čáslavi.

Politický klub sociálně demokratický povolal
si na den 4. října dra Bartoška, aby promluvil o
významu Volné myšlenky. Chtéě. tím patrně ng
hraditi „citelnou“ mezera, kterou volaomyšlenkáři
těžce nesli, že totiž mezi všemi polabskými městy
dosud Čáslav zůstávala jich přítomností netkouta.
Nic soudrubům u>vadilo, že předtím dr. Šmeral
v „Právu lidu“ proti Volné myšlence ee vyslovil,

Bartošek se však nedostavil, odejel „prý“ jinam
na schůzi, místo jeho zanjcl věrný jeho panoš, red
aktor Myalík, jež četným, 86 všech stran Čáslav
ska se sešedším soudruhům měl přiněsti nové světlo
4 nový, jarejší dnševní život, Řeč jeho byla para
frází Vol. myšlenkou vydané brožurky, které také
neúnavné užíval, takže se zdálo, že bos onépo
můcky by význam své věci chabě vyložil. Řečnil
přes 2 hodiny, poněvadž věsk viděl proti sobě
dva katol. kněze, mluvil velmi opatrně — toliko
o církvích, nikoliv o církví jedné, rozumí se ka
tolické, takže soudrazi byli s tím nespokojení;
těšilit ne, še katolíky rozmaže.

Dlouho nemohl se dopracovati definice Volné
myšlenky, aš konečně řekl, že jest methodou, jak
člověk má vésti své jednání, aby se dopracoval
pravdy. Ale hned sase přeskočil, že jest i mezi
národní institucí, která netvrdí pravdy určité, je
nom ukazuje cestu k pravdě, Prostředky k tomu
že json používání rozumu a zkušenosti a odmítá
proto naprosto víru v orčitou pravdu. Nemůže.
připostit autoritě, aby se stavěla nad rozum. Svého
cíle chce se domáhat pomocí vědy, morálky a p
mění, aby člověk došel pravdy,dobra a krásy.
Konfessionelní ráz chce odstranitjenom z v
ného života, zbavit veřejnost každéhocirkevnictvl,
ať židov, ať evangel. ať katolického. Potírá kašdý
dogmátismus. Chce reformu spol. řádu, aby nikdo
nebyl omesován ve svých názorech. Tedypryč
s autoritou v náboženství, privilejemi v
a kapitálem v hospodářství. Každý, kdo o

jitice

néroti antoritě, kašdý jest jejich předchůdcem.
us. Nato široce a

4)De. Winter: Kultur,obras čes, měst I. 900.



sování státu s o volná škole, nadeháseje ai uči
telstvo, jehož representanty viděl předsebou -se
děti na čestvých místech. Byli to páni jak z obec
ných a měšťanských, tak také ze střední školy.

je jiatě še eice vítězství nečeká hned, slo še čekáe jis

Pan Myslík jest pravým žákem prof. Maea
ryka, dovede se sofsmaty oháněti velmi dovedně
a kde nestačí logika, tam se nabradí laciným vti
pem. Po jeho řeči přihlásil se o slovo dp. Semerád,
místní kaplan, pravě asi toto: „S některými vý
vody p. redaktora souhlasím, na př. nenadávejme

nikomu, nechtějme přesvědčovati násilím apod.ale s jinými naprosto soublasiti nemobu. Volná
myšlenka a ti, kteří za ní jdou, stojí na zásadě:
Není Boba, není nesmrtelnosti duše, není autority
Boží, názor to naprosto bezbožecký. My věříme
v Boba, my věříme v autoritu Boží, my máme
názor náboženský. Volnámyšlenka, neuznávajíc auto
ritu Boží, důsledně neaznává žádné autority lidská.
My však, milujice Boha, milujeme svou vlast, mi
lujeme avébo císaře a krále Pane redaltore, blá
sáním naprosté svobody a volnosti snadno 86 zí
skávají massy lidu, ale když pak lid začne užívati
své volnosti, trnou z toho původcové. Bylo to v r.
1793, kdy ve Francii, jak píše Lamartine (Hist
Girond. VIK,6), rosvášněný lid způsobil onu straš
livou svatokrádež, sesadiv Boba a postaviv oa
oltář nevěstku-bohyni rozamu. Nato lid bez auto
rity vydrancoval hrobky králův a lebkami koulel
po ulicích. A kdyt stařec jeden, pozoruje to, pra
vil: „To, co provádíte, nesvědčí o rozumu, nýbrž
o šílenství“, byl uchopen a hlava jeho padla pod
stínadlem. A to proto, že neacbvaloval takové u
ctívání rozumu. A k takové voloosti. k takovému
uctívání rozumu vede Volná myšlenka, Dra tábory
Be Šikují k rozhodnému boji: bezbošecký a nábo
ženský, a tu je třeba, aby křesťané, aby každý,
kdo ještě v Boha věří, semkl se v pevný Šik.

Že církev kátolická v Rakousku je církví
státní, naprosto nesoublasíi. Vždyť sama „Hlídka

asa“ nepsala pří vašem kongrese: „Vláda kon
gres povolila, něco, nějaký vliv se ukázal zase
mocnějším než hierarchie katolická a šlechta, a
všem, kdo se o to za kulisami přičiňovali, náleží
dík pokrokového občanstva.“ | Jest viděti, že na
vládu vykonává Volná myšlenka daleko moonější
vliv zákolisní než celá representace církve kato
lické. Co se týká rozluky církve od státu, pro
vedena-li je jako v Americe, kde sám p. řečník
užaal mohutoý vzrůst církve, pak nejsme proti ní,
ale rozhodně jsme proti takové rozluce, jaká 80
provádí ve Francii, v říši Volné myšlenky. Uvá
děti pro rozlaku církví od státu nabodilé chyby

v matrikách a uváděti případ Masaryk-Masařík,jest malicherné. Jak mohou státní matriky vypa
dat, toho je dokladem skandál v Ubrách, kde ži
dovětí synkové byli při odvodech vypouštěni. Po
kud se týká rozluky manželské, pravím, že my
katolíci stojíme na vyšším nazírání na manželství.
Porážeti stávající jeat snadno, ale stavěti, toť těžší.
Nejméně se toho postaví opíjejícími frázemi a
stkvělými, cbytlavými slovy!

Jak přichásí Has do Vo!. myšlenky, to je
záhadou. Pan řečník pravil: „Kdyby dnes byla
doba Husova, kázel by jistě v kapli Betlemské
ne nějský Horský, Ropal, ale nějaký Runte, Raab
atd.“ To je fráze! Husa podávají si do raky mlado
češi, soc. demokraté, nár. socialisté, realisté ateď
i Volní myšlenkáři. Hus byl pevného přesvědčení
a pan Kunte byl katolický kněz, pak protirealista
v Rozhledech, nato realista a teď aloup Volné
myšlenky. Ovšem p. řečník podotýká, že kašdé

přesní kulbá. Má pravdu; jeho na obě nohy.e katolíci jsou nábožensky nevzdělaní? Ano, ta
kovi, jak tu sedí, kteří v katolické církvi zůatá
vají, ale do kostela nejdou, kázaní neslyší, Písma
neb jiné náboženské knihy nečton. Tvrditi to
aušálně, jest autoritativní a to je od propagátora
olné myšlenky naprosto nedůsledné.“

Redaktor Myslík odpovídá dp. Semerádovi,
še jest prý bezcbarakterní zůstávati v církvi a
býti nevércem. Byla to pěkná sprcha na přítomné
pány učitele a mladé gymnasijní profesory. Proč

Bek při tom také netleskalí? Co se týče franconzé revoluce, na to odpovídá, že právě tu se uká
sala nedostatečnost církve, neboť 18 století lid
stvo vychovávala a ono zvířecí pudy nestratilo.
O tom vlastenectví katolíků prý také by se dalo
leccos říci, a co se týče věrnosti k císaři, nesmí
to být Josef II. Že manželství je spojení duší, to
prý. je směšné, sale i kdyby to bylo, to prý proti
roslaca nemluví, protože duševní názory še také
tlebas později nesnesou. Ani prý na farách sení
té nerozlučné věraosti. „U socialistů tím míň,

. kdoai.— „Jelínek — Nastává při tom slovní
esiřelka mezi socialisty a přítomnými katolíky.

Řdšskto r Myslík žádá, aby se osobně noútočílo,
og še by mobl jmenovati mnobo případů s far,

že json prašivá ovce v každém stádě. P

ké jen, že,co 86 týče toho, kdo avítěsí, m
, še svílásíjistě prerdeDp, Šemerád odpovídá, že podpleuje ona

a o bezcharaktenet těch S jců opr„še právě my si přejeme, aby si

de nd do iontjesonněa, ' "a anějo
vsti NechceodbývatiVpkordatůk rá šěci ani
vnášeti skabdalitováníosobeostí, aló polletýká, še
skandály na katolické kočse jsou ve většině pro
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cent vymyšleny, a k 89 jakosmyšlenky úkáží,nebývají odvolány, Koněí paktím, še i bn věří,
še svítěsí — pravda !-Redekter Myslíkpodotýká
še od 6 měsíců v „Havlíčka“ žádnýchskandálů
neuvádějí. Hlas: „My víme pročl“ Rád by ještě
mluvil, ale čas ntíká a musí pryč

Ke slovu hlásí so ještě p. prof. Kohoat, a
praví, že lituje, že zrovna, když by se mohlo tak
Ieceos objasniti, p. redaktor musí odjeti. Než
přece že by aspoň krátce se na něco chtěl se
ptati. Pan ředaktor fekl, že budou potířat Kapita
lismus v bospodářetví, a tu bylo by zejímavo vě
děti, jak a který kapitalismus. O církevním 80
zmínil, že jmění mrtvé raky se jednoduše.sebere,
ale co stím většímjměním zlaté raky ? Pak bylo
by jistě přítomným vítáno, jak se bude pravdy
domáhat Volnámyšlenka pomocí vědy. Jaká to
bude věda a jak té vědě věřit, když se má po
trat každá autorita, každý dogmatismus,tedyi
vědecký? Není také dosti jasno, jak se dopracuje
Volná myšlenka tobo dobra, pomocí jaké morálky
a co je to vlastně morálka Volné myAlenky. A co
stím domábáním se krásy pomocí umění? Jakého
umění? Zdá se mu, še p. redaktor v té prvé
části mlavil tak, Že ony pojmy všecky jsou ne
jasny, neuceleny, a tu by bylo třeba jíti hlouběji.
Než p. redaktor nemá časa s aby mu ujel vlak,
to si nechce vzít na svědomí. R-daktor Myslík
v patrných rozpacích odpovídá, že co se týče toho
kapitálu, to že ještě neví, třeba žeto bude kollek
tivjsmus nebo cosi jiného, to že si teprve lidstvo
vymyslí, protože to nebude za našeho života a
třeba aní ne za 50, ani za 100 let. O tom že by
mohl pronést jenom své osobní názory. A co 88
týče té vědy, to že také žádné nedávají přednost,
ani darw.nismu ani mopismu, to že nechávají kaž
dému na vůli, jakou vědu si chce vyvolit. K mo
rálce že není třeba náboženství. „To jsem netyr
dil“, ohražuje se prof. Kohout. Tak o té morálce,
to že by se dalo dlouho mluvit a čas že utíká, a
ke kráse že vede umělecká výchova, to aby si p.
farář přečetl v „Paedagogických Rozhledech.“ On

prý může říci jemom tolik, kdyby měl Čas, žey bo „usadil“, jsko usadil p. pátera Semeráda.
Prof. kohout hlásí se ke slovu, volaje: „Jen ne
tak autoritativně, šádné praejudikování, to 80 D6
bodí „volnomysliteli.“ Kdosi volá: „Mně se zdá,
že jste usazen sám.“ Ale předseda p. Pelikán
rozpouští schůzi.

Přítomní soudruzi doprováseli ironickým po
tleskem odchod katolíků a kněží, ale bylo viděti,
že celkem byli zklamání. Doufali, že budou míti
pěknou Švanda z katolíků a přítomná intelligence
se toho nemohla ani dočkat, až to začne. Katolíci
nabyli skušenosti, především poznali, kdo jsou to
tak mnozí „přítelíčkové“, „taky katolíci“, a „vý
slovní odpůrci.“ Poznali, že není třeba se báti
veřejnosti, a že vtip nezabije nikoho a kon čně
jek důležito jest pracovati, zvláště tiskem! Neboť
kdykoliv učiněna byla zmínka o tisku katolickém,
voláno posměšně „Sv. Vojtěch.“ Ten časopis volné
myslitele nejvíce pálí a proto nechť není jedné
fary a osady, aby tam nebyl rozšičován! ©Všem
katolíkům, kteří se nebáli přijíti a setrvali až do
konce, veřejný dík!

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
A zase soudruh z Berouna. Kdybytak

radí pokladníci, kteří soudrnhy okradli, na
jednoa se sešli! To by byl obrovský tábor lidu
« Kradenic! Z Oberursela radý pokladník
místní odbočky svazu pomocných dělolků Va
lentin Daraboru náhle zmizel, aniž se předtím
se svými soudruhy rozlončil. Nezbývalo mu
času. A pak kdo ví, sda by ho samou láskou
byli soadrozi nezdržovali! Vždyťsebral všecko
pokladní hotovost sebou. Při cestování každý
groš dobrý. Tací soudruzi „z Berouna“ge stále
mooší.

Rudí zaměstnavatelé bývají nejhoršími
vyssavači dělnictva, jak již jsme často důkazy
podali. Teď můžeme zoova asvědčiti s.c. de
mokracii s vyděračatví ze samé rudé zprávy.
V 16. výroční a pokladniční správě berlínské
(radé) dělnické komisse na etránce 50. čteme
přiznání: „Důvody, jimič požadavky (zřízenoů
pokladoy) 1 u jedné části berlínských poklad
ničních představenstev jsou potírány, jsou
právě tytéž, jakými zaměstnavatelé bojují proti
jožudavkům sřízenců. Část členů představen
tva dbá přísně toho, aby byla považována od

dředníkůpokladničních £a „prácedárce“; a jeto právě panské stanovisko, jemuž tito dělníci

mítnonti požadavek Organisaoe. úředníků nemocenské pokladay,“ ten (snad schválně)
čronbovaný sloh prozrazuje mnoho. — Berlín
ský úřední „Roeichsarbeitsblatt“ podává zají
mavou statistiku o radých sdražoních a zvláště
konsumních epololoh: „Uvádějí se ve známost

sdya pracovní doby zp 774 spolků s 8611

ih PATAáně y ajejetů, komptolzistek A prodavadek. Samě

ní napočítáno 98186,komptaleistů 1651.pracovní doběměme bó růče průkasy s 598
spolků; s těch mělo 164 =- +!ků pracovní dobu

oalríční Saula v 4 apolnjch
pod 50 M, v 79 epolcích obnáší měsíční od
měna 50 až 74 M. Ještě horší jest postavení pro

davaček. Uních jsou puěsážníplaéy 9 7 npríchpod 25 M, v207 spolcích kolísá plat men 26 a
49 M a o 118 spolcích kolísá honorář mesi 50 a
74 M“ Tento statistický obrázek jest velice
křiklavý; není charakteristikou pouze někte
rých jednotlivých vyděračů, charakteriouje na
opak povahu strany vůbec, ukasuje, jakým spůso
vém uvádějí rwdí svoje sumdstnané pracovníky do
toho slibovaného ráje budoucností. Rudý dělník,
který si vydělá ve strojírně přes 40 K týd.č,
kleje a nadává na „vyssavačský kapitalismus“,
až so bory zelenají. V Německo však zřízenci
rodé strany pracojí trpělivě za 00 K (dle naší
měny) měsíčně,Rudá prodavačka ná býti slušně
živa za 30 K měsíčně! A pracovní doba dvakrát
větší, než jakou vymáhají rudi ma fabrikantech!
Tu jest hotová vyssavačská soustava.

Důsledky výchovy rudého tisku. Doe
12. července radý občan Karel Vlach před
sňatkem svým vkročil do sakristie v zábrdo
vickém kostele, kdež si krátil dlouhou chvíli
různými „vtipy“. Když vstoupivší farář se ma
zmínil o zvyku zpovědi a sv. přijímání před
sňatkem, soudrab se náramně rozčilil. Což soc.
demokrat může míti nějaký břích? Ne, třikrát
ne; vědyt radé tiskoviny dovedou nejhorší
zločince rudé vylíčiti jako ubobé mačedalk,
nebo nešťastníky. Jen „měšťák“ břeší. Proto
Vlach spustil na celá stavidla uvé výmlovnosti
a dle manýry radého tisku neomaleně prote
stoval proti očistě vlastní duše.. Jeho neatu
obající protest způsobil veliképohoršení, ježto
při řvaní socialistově sloužena právé mša 8v.
Před soudem ovšem dle příkladu jiných chy
trých soudrabů sklapl jsko perořízek; vědyt
prý nic nepřístojného, žádné rašení nábožen
ství... Inu, účel posvěcnje soc. demokratu
prostředky. Leč soud ož zoá takové beránky
a tak vyměřen Vlachovi jedooměsíční žalář.
Ať 82 poděkoje svéma vychovateli — rodéma
tiskul

Něco pro zasmání. „Ostr. Kraj“ dno 30.
září uveřejnil tuto radou úřední opravu: „Na
základě S 19. tiskového zá:0na žádáme o ná
sledující oprava článku z Mariánských Hor,
v nejblíže příštím čísle, Ostravského Kraje, na
témže místě a tímtéš písmem jako článek ove
řejněný v 15. čiele Ostravského Kraje. Není
pravda, že chovamé zašť proti křest. soc. vše
odborovemu zdražení. Pravda je, vyvín jmeno
vaného sdružení jest nam Ihostejay. (I bodejť!)
Není pravda, že špiním křesťanství. Pravda je,
základní křesťanství podporují. Není pravda,
že jsem Čeladenským dopisovatelem Dacha
Času. Pravda je, dopisovatele Docha Časuz Če
ladne neznam. Není pravda, že nakráda nadole
náčini a pak je prodávám. Pravda je, náčiní
mne potřebné ku práci si nafasojí v závodním
skládišti. Není pravda, že jsem ukrad Františku
Petraňovi lopatu. Pravda je, lopatu Františka
Potraně jsem na dole našél! Radolt Tyleček ji
použíl k nákladaní deputatoího ublí, a pak
mojí vratíl. Není pravda, žemi Alois Polašek
dal aní prodál lopatu. Není pravda, že proná
sledujé mé křesťanské apoloděloíký. Ale pra
vdou je, že ološnymí dělolky svorně se sná
Šime. Na Marisoských Horach dne *', 1908.
£ Úctou Alexander Polašek. Tyleček Radolf.
Polašsk Alois. bornící na zavodů Marie Anna.“
— Věru veliká rudá vyspělost a pravdomlay
nost! Posnámek netřebe. — V Českých Budě
joviolch socialisté svolali schůzí, ke které zvali
následujícími posvánkami: „Posvanka na shuzi
mladeze soc. demokr. ktera se kona 3. kvet.
2. hod. odpol. Delnickem dome. Program: 80
cialism a Militarism. K hoine navateve sve
vybor.“ Soodrah Krapka mohl by je učiti pra
vopisu, on jej zná. — Ve,Štyrském Hradci se
zdražilo pivo, Soudruzi, ačkoli tášce, přemoblí
přece svoji nátara a usnesli se: nepít zdra
žené! Také jiná občany chtěli od toho moku
odvrátit a oosili proto městem na velikých
bolích plakáty s nápisy: „Občané,nepijte pivo |“
S tím chodili po městě, provázení houfy mlá
deže, která ráda má legraci. Kterómus. z ho
stioských napadla čelmovská myšlenka, jak
udělat protesta soudrabů konec. Oznámil ji
bned též ostatním kollegům Vzali „tupláky“

a plné Pře soudrabům, obodícím ulicís plakáty. Kdo by nepil — sadarmo? A tak
v jedné race obnivý protest: nepijte! — a

v drobé topláks ohli mokerů,pilia piliv jedné alici,pili a pili va drabé a než moli
všeckyulice s protesty ponavětívit, přišla os
ně dřímote.Aspůdrazi si labali nk sem.s

spali i na tvrdém dobře Klac„bek lm vsalip. Takskon

u —čilo protestní hnutí soudrahů pro
P proši 8 spivem. Jak ty „žolové charaktery“

obnošti!

-Předejiínva jeomiavě vět. VTřebíči na rudé ocbůzi ik Vidlák řokl: „Moni



-sociálními demokrety jest mnoho trabců, kteří
vše vyjídají, zvláště v odborových organisacích.
Proto členstva obývá.“ — A což ti pohlaváři?

"Těm se přec E18 ch peněza šikovných
obchodů vede p np. r. Adlermů velikéstatky v Haliči a ná Slovensku; jako vrohní

sičaě. „Proletáři“ Bebel a Singer mají výnosné
továrny; z dělnických peněz mají v Ubrách
ročně: Órosemann 20000 E, Bokányi 16.000K,
Tessars 12000 K, Usiemadi« 8000 K. Proto,

-rodý proletáři, plať a plať bodněl
Jsou prý také vlastenci. K volbám

obecním vBroš spojili ae čeští soadrazi 8 ně
meckými, aby volili proti českémo národnímu
voličstvu. Toble udělat katolíci!

. nejlevnější časopis pro kato
lické školní dítky, právě vy
šel. Mezi mnoha krásnými
obrázky i prof. Myslbeka sv.

, Vácsiny z nakladatelství
F. Topiče.

„10krát ročně jem 50 haléřů při společné zásilce aspoň 5
rýtisků. Jinak ročně i s poštou 60 haléřů. Na 10 předpla
cených výtisků jedemdetýsdarma pro chudé dítky. Odbě
ratelé, kteří pošlou předplatné na první ročník do J5. li
stopada 1908, obdrží „k Ježíšku“ sdarma krdsný kapesní
kalendář pro školní dítky ma rok 1909. — Objednávky jen
na korresp. lístku na adresu: P. Frant. Nvatek, vyda
vatel a redaktor „Kvítků“ v Praze-HM. čp. 1588. Chelk
bude k první zásilce přiložen.

Paramenta.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všach kostelních paramentů,

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

se na požádání frank: zašlou.
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stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 3,

8, 10--15 zl. 3, 4—b zl.

Nejlevnější a nejrireznějí

dětské vozíky
u velkovýrobce firtay

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmíky.

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zreadel, rámců,
křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

—: perl výohodočtskýumělecký závod: —

Jos. Kieslicha
| u Hradci Králové, Jiříkova třída,
Vkusné zasklívání obrazů a fotografiíve
vlastní dílně

mě na výrobu rámoň apozlaco.

Obchodpapírnický.

= a“jh potřeby„h
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E, L pp. huh
„odporučají

. svoji výrobu

z intarsií :
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

závod řezbářský
Hradec Králové,

nábřeží Františka Josela.

Brn! čaj katolickýzárod ne Vídni

František Ruber
Dílna ku vyšívání
A zhotovení kc

" stelních rouch,
korouhví (balda

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

aVídeň,
VII 0., Kaiger

strasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Páně
Na ukásku sasálá

še vše franco.

i část u

Nábytek z ohýbaného dřeva

Židle z obýb. dřeva

v růrných úpra
váchod K 370

Křesju boupací
od „K

Křesla ku psaní
od „KE 9

Stojanya věšáky KřeslaoaK0
s ohýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 20— od... Kl2=—

a jiné, v nejmodernějším provodení

WG“a © cenách nejlevnějších““U8
nabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Veledůstejnému

Praha-i, al.u
Kar. Světlé,an Slaná

Ka ta ot
“ ob a

lamp, rien. Klákehnícekropen
o Hádobkyatd, gle

5 : vu ops
jatenci 6 jen vohní slalí a . Na po hotovéF POL faat
janina dosojka, ©ch, IkostaltaUtv M 7 vý
DOOOIODOGOOOHIOOOOL

C. k. místodržitelstvím konoestovacá.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

zahraniční.

ě Kancelář „Hotel Hyršl“,

Zápisné 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

OODOOODOCXAOOCOCX

"G0617HS49TEpom93017ZlatámedaillePardubice

19083.

"ojrepom781Z:9061aápuoT

Videň 1006 Zlatá medalie..
Antverpy 1006. Zlatá medaile

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného už „11
které jediněkupujte a žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v EI. Bcleslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou oboosem K 30.000.

SKLOdo oken
pařenišť,ekleniků a jiné za kgrtelované ceny nej
levněji, franko na každou stanici a obal zdarma

dodává

K. V. SKUHERSKÝ,
©. a k, dvorní dodavatel Hradec Král.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 bal. I kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kne.

Zvláště výbodné p'o p t. sklenáře a truhláře.

Fotografie
! nejlepší !

Zvětšovánípodoblzen vkrásném
platinovémzpůsobu, vprovedení

nejamělejším.

j.F. LáhoŘaně,
o. a k. dvorní W fotograf

v Hrádol Králové.

ByateBní skupiny.
toKoR Zá L



Doporučujeme

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
pramen v Rakousku veškerých

kol narameniů
prádia | praporů, příkrovů,koberců aovového činí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

obr eě oznávacich polerencí a odporučení. —ové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje..

Pro listopad,
měsíc dušiček

odporačaji:

Kam nechceš? Kniha výstrah, obeabojící
líčení soudů Božích na věčnosti a udávajícíprostředky
proti ním, sepsal Dr. Kar. Lev Řehák. Část prvá (361
str.), jež vykládá pravdy o očistci v příčině spravedl
nosti i slitovnoati Boží v podobě 30 pobožností na

| měsíc listopad atd, Cena brož, kor. 240, v plátně
s červenou ořízkou v pouzdře kor. 320, v hladké
černé kůži s pravozlatou ořízkou v pouzdře kor. 380,
v kozi kůži elegantní s pravozlatou ořízkou v pouzdře
kor. 440. — Část druhá obsahuje pobožnosti církevní
ze dušičky v očistci. Cena kor. 1-60, v plátně a čer
venou oříz. kor. 240, v kůží ae zlat. oříz. kor. 290,
v kůži kozí se zlatou ořízkou kor. 3-60.

Oba díly společně v jedno vázané v plátně
K 5—, v bůží Madká K 6-—, v kosí kůší K 750.

Každá část jest o sobě úplná a tvoří celek.
Račtež laskavě dobrou knihu tuto doporučovati.

Nakladatel

R. PROMBERGER,|
knihkupec v Olomouci.

Sklad uhlí
na nádraží v Dobřenicích

má fr, Slezák z Dobřenic.

Výborné uhlí hornoslezské
1 znamenité uhlí hnědé,

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů

—A——

Šeob, úvěrní společnosí
sepsané společenstvo s ručením obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za4" až 5%
úrok a to dle výpovědi.

ORP“ Složní lístky na požádání zdarma. "B

Uhlí nejlepší jakosti
oo nejlevněji. 1

9 f
Velkorestaurace

Choděra-Vacek
*24VPRAZE,a4.

na Ferdinandské třídě a na Jobilejní výstavě

.. he ee

.eeě8
©

Jest stálým dostaveníčkom
hostí z vemkova a dope

roněl se jím co nejlépe..
Postní pokrwy vědy jsou

pohotově.

NA

(ony
fonograňý,

desky a válce
nejsolidnéji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

NYYET GEARPE

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střidavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně konceesovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
„ JiHkova třída č. 254,

XG3 X682 XGSDXČPD XCODX

ž Jan Horák, ž; soukenník

“ v Rychnověnad Kněžnou:zasílá na požádání vždy

'dle roční salsony kollekol
>nejmovějších drubů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jskož i tu- i cizo
v zemských,
Uetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svěděl o poctivé ob
suze mého ryze křesťanského závodu za

dobu vice než třice“iletého působení.
Učižte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. CG6DXBDIX]G6XGeVelejemnelátky na taláry. —

Jan. Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

EPIXCBIXCEIIXI

—umělecký tárod —

pro MAlhu

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ol. čis. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročuje 8e
ku dodání oken chrá

mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

síce i se šelemým
: rámy, sílémi osazením.

Vejkeré ro , skizsy | odborná rada bozplatně, beze
o anžostů ků definitivníobjednávce,*

ORY*Neséetnáveřejná | písemná pochvalná usnání, <gfišj
Založeno roku 1896.

Za!oženo r. 1860.

Vyznamenán státní medailií,

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první amojstaršíodbornádílna pasířakáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k ahotovení veškerých k©
stelních nádob ze stříbra,

bronsu a jiných kovů,od eljednoduššího do nejekvoatněj
žího provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním slohu.
Věepřesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen rněně, čímš umožněno
mi dodatí veledůstojnému du
ohorenstvu práci trvalou £
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milestí reriče
váRY.

Mošní nádoby jem v obub
alatím zs ceny velice levné,

Velkeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně 4
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené,

Vzorky, rozpočty, 1
hotovézbožína okázko

o -© se sadou.

Chuděim kostelům moánosplácet bes přirášek.
SRP“ Sta odporačenía: čeetnýchuznánípo ruce. "i

Prosím voledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěra závodudomácímu.
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Problémy.
Motto: Bůh, král, vlast.

(M) Vyjasňovat, vykládat, mírnit a od
straňovat extrémy jest povioností každého
vážnéhv pracovníka na poli sociálním, kultur
ním a uárodnostním. Moobo nedorozamění,
mnobý nejasný výklad zastřený vášní vudí
při vzájemném dorozutaění se dvou táborů,
duchovně třeba příbozných, Ipicích však na
formálním nedorozamění; vadí při dorozumění
se třeba jen dvou lidí. Jako by v mlze za
střeno jest vše; jstne v nejistotě, tápeme, na
rážíme na sebe a bojujeme.

Jsme napadání i od dobrých lidí z nedo
rozumění. Třeba tu ojasniti poměr církve a
státu. My v církvi nevidíme šádné moci poli
tické; církev je nám mocí všelidskou, huma
nitní, kaltorní, Bobem založenou a Bobem
trvající, sladkou, protože po dobra věčném a
časném toužící, cíl křesťanské hamanity bleda
jící. u musí se oddělovati osoby od věcí. Cír
kevní stát nebyl státem církevním, nýbrž stá
tem papežovým, bylo to beneficinz k výživě
jeho a dvora určené. Církev jest společnost
lidská, Bobem založená, wmá vztahy věčné,
Božské i časné, lidské. Vůbec jednou formulí
vysloviti smysl všeho, co pojem církve obse
hoje, jest nem«žným. Eicken ve svém díle
„Geschichte und System der mittelált. Welt
anschouog“ chce vyložili pojem působení církve
větou: „Negací (popíráním) světa stala se cír
kev pánem světa.“ To jest jen do jisté míry
správné. Asketismus, nadšení pro močednictví,
utíkání Špatnostem světa jest jistě mocnou
stránkou rozvoje křesťanství; nadšení zachva
covalo a unášelo mnvbo. Ale to byl jenom
ideál. Církev neutíkala světa, byla pro lidi
z masa a krve, Jako církev pro lidi masí své
názory dle vývoje stoupající vzdělanosti měniti,
záxlad však její, base, na které celá ta velkc
lepá budova křesťanské charity a bomanity
stojí, těžisko, na kterém všv basiroje, víra,
náboženství Kristem hlásané, zůstává baze
směny. Jako společnost pro lidi, musí církev
specielně koltaroí a sociální otázky řešiti sČí
niteli jinými, politickými — se státy.

——Nejde nám o otázka, kdo je vyšší, zda
církev či atát, nepřeme se o to, kdo má pri

FEUILLETON
Voměstě, vněmžŠimon usnářvydělávalkůže.

Láší dce. Jan Hejdi.

Kráčeli jsme několika úzkými, špinavými
uhčkami města Jaffy, v nichž jest těžko nezablou
diti. V našich velikých méstech dovedeme se snáze
orientovati, poněvadž máme nějaký orientační bod,
— vidíme na př. nějskou vysokou věž, která jest
nám jakýmsi niajákem, máme nárožní tabulky atd,
Jak se však vyznáte v uličkách, ve kterých po ta
bulkách není ani stopy a z kterých nevidíte nic,
než uzoučký pruh nebeské klenby?

Zabýbáme na pravo, nalevo, až stojíme ko
nečně v malé, bídné mešitě. Kdo by byl očekával,
že zde uvidí kus orientélního umění, byl by se
velice zklamal, »Mihraba, t. j. výklenek, směřující
« Mekce, který bývá nádberně vyzdoben, jest zde
zcela chudý; místo mramoru vidíme tu jen nátěr
vápnem, jaký bývá u nás na venkové v kuchyni.
Na podlaze místo orientálního koberce viděti bylo
jen rohožku z rákosí v chatrném stavu. Kdyby
byl muslím, který nám dovolil za bakšiš do této
»svatyně« vstoupiti, byl řekl, že na ní lehával Mu
hemmedův kůň, byl bych skorem věřil; stav její
a-stéří by výrok jeho jen potvrzoval...

+ Zde tedy stávaldům Ši ona, koželuha, jehož
obostinnosti ušíval jiný Šimon, syn Jonášův,

těchto místech dostalo se prvnímu náměstku
Kristovu názorným způsobem (ve vidu) hlubokého
poučení. Na této půdé problášeny veliké myšlenky
rovnosti, bratrství, svobody . . . Židé i pohané
jsou si před Bohem rovni, v říši Kristové jsou
všichni národové bratří ostejných právech, nyní
přestává zákon poroby a svítá nová epocha

V Hradci Králové, dne 16. ř

mát, vždyť oboje, stát i církev jsou pojmy od
lišnými, k sobě nesrovnatelnými, diversajícími,
scházejícími se však na poli kulturním, huma
nitním a sociálním. Stát a církev jsou prvky
s sice nevyhnotelnými prvky k vytvoření pra
vého prostředku k ozdravění poměrů lidstva,
a to poměrů koltarních, humanitních a sociál
ních. Každý vážný pracovník na tomto poli
musí počítati s těrn.to dvěma prvky; vylou
čí-li jeden, celý systém jebo případných refo
rem se zvrhne v extróm. Extrémy ty jsou vi
děti nejlépe v dějinách, líčících dobu bojů o
investitarau. Sloočit, smířit ty dva prvky, od
dalované různými politickými živly, jest po
vinností lidí poctivých, vlivných, wajících
chuť k práci.

Protivoík náš politický, slyše neba čta
slova: „Sloučit, smířit stát a církev“, chytne
se slov a nikoli smyslu. On stále slyší ve
zvoku církev zvuk klerikalismas t. j. znenží
vání náboženství ve hmotný prospěch církev
ních bodoostářů; my však slyšíme heslo: „Smí

slova církev zvuk lidskost, t. j. blahé půso
bení náboženství na státní zřízení, správu,
vládu atd. ve prospěch věcný i časný celého
lidstva. —

Nedávno při studentské stávce ozval se
hlas stodenta: „Napřed jsero člověk a pak
teprre jsem Čech“, t. j. nejdříve hájíím zájmy
lidské a pak teprve české, Prcf Masaryk řekl
ve své universitní přednášce: „Filosofie dějin
malého národa“ dne 25. října 1904: „Pojem
národa a národnosti nesmí se podat nacionálně.“
Jak si to professor Masaryk myslel do detailů,
nevíme, můžeme souditi (šak, že myslel naci
onálnost ve smysla Palackého, jehož vůdčí
ideou jest podati v zářném světle politickou a
kultarní samostatnost českého národa proti
národa německémo. To jest drahý problém;
staví se tu pojem češství proti pojmu křes
fana, katolíka, pojem vlastenectví proti pojmu
náboženství, církev proti vlasti. Neštěstím
naším jest paušalisování, autoritářství, jehož
jest prý Masaryk úblavním nepřítelem, ale
v praksi fedrovatelem. Je tu mnoho autorit,
jich fráze platí, aniž se o ní dále uvažuje.
Katolík je černý antinacionál, katolík nemůže
být Čechem, je ultramontán. „Klerikalismus

svobody evangelické. Zeď,kterádějiladosud
židy od pohanů, na vždy se sesula, Nezasluhovaly
by tyto veliké myšlenky, aby zde byly stále hlá
sány nebety nými věžemi mohutné ksthedrály?
Než co vidím zde místo velikolepé svatyně? ...

pinavou mešitu mobamedánskou! Pravda, bývaly
doby, kdy v Jaffé sídlívali biskupové; akta sněmů
církevních století V., VI. a VII. bývala jimi po
depisována, Dnes však ... Zdá se vám, že jakási
ledová ruka sahá na vaše teplé srdce . . . Jest to
první zklamání, Kéž by zůstalo jen prvním! Kde
jsou křesťané, aby toto místo vyprostili z rukou
nevěřících? Čítá sice dnes Jaffa na 45 030 oby
vatel, z těch všsk jen sotva čtvrtina křtěna. Celé
dvě třetiny, t. j. 30.000 lidí dosud ctí Mobamed:
za prvního proroka, a devítina t. j. 5000 jaffských
přísahá na thoru a talmud. A křesťané? Jsou
rozdrobeni, roztříštění:6000 Řeků rozkolných, 1000
jen katolíků latinského obřadů, goo příslušníků
různých vyznání protestantských (templářů, angli
kánů atd.), 600 Řeků sjednocených, Joo Maronitů,
100 Armenů atd... . Směsice, pestrost vpravdě
orientální i ve vyznání náboženském! Jakým as
dojmem působí tato rozháranost v táboře kře
sťanském na mobamedán :, který nepřemýšlí mnoho,
který jen soudí podle toho, co bije mu do očí?
Jest teto rozštěpenost s to, aby ho přivábile ke
křesťanství? Jak broznou zodpovědnost uvalili na
sebe ti, kdož proti výslovnému přání Kristovu,
saby všichni jedno byli«, jali se v církvi
jeho zasévati símě rozkolu a pak docela království
jeho trbeti na kusy!

S pocitem bolesti opouštíme toto nevlídné
místo. Kráčíme zase labyrintem uliček, až se oci
téme na cestě jdoucí směrem jižním.

»Lavajnbitvaddí baddarb ?e (Kam vede tato
cesta ?) téžeme se našeho »trucelmanac. oLa Razzee
(do Gazy), zní odpověď.

Inserty te počítají levně,

Obnovavychásí v pálek v poledne. | Ročník XIV.

je blavní překážka národu českému“, řeklo se
kdesi na vysoké kathedře professorské.

Pojem národnosti české nelze vyjádřiti
jen bojem Čechů s Němci, ukazováním české
samostatnosti politická a kultarní; zde jsou
též jiné vztahy. Zde jde předně o boj plemenný;
prvky národohospodářské, vztáhy goografické
jdou ruku v ruce 8 dějinami kultoraími, křes
fanství slovanské, cyrillomethodějské a hlásané
ústy německých kněží, boje o náboženství, 0
státní mec, boj Přemyslovců s Habsbarky atd.

ných, které se však přeblédnoati nesmějí, sklá
dají a vytvořily ten pojem národnost. Nábc
ženství katolické, církev, nejde proti národ
nostní myšlence české. Masí se ta opět zase
odlišovati osoby, zásada a věc. Ten, kdo při
šel mezi katolický lid, mezi katolické naše
organisace a spolky, neodváží se říci: „Jste
proti českému národů.“ Nejsme, poněvadě
nám jaka katolickým Čechům je absolatně nc
možno oddati se i jen třeba vzdálenějším me
ditacím o antinacionalitě. Takové myšlenky
vapadají maně jenom při četbě propigačních
kosmopolitických spisů „Volné myšlenky.“ Po
jem vlast a církev stojí ved©sebe, nejdeoto,
který pojem je vyšší, zda vlasi či církev, ná
boženství nebo národnost, vždyť oboje, vlast i
církev jsou pojmy kvalitativně odlišnými, schá
zejícími se však na poli národnostním a kul
torním. Složka z člověka nábožensky a národ
nostně správně cítícího je — řádný Čech, jenž
nezadá nikdy svému přesvědčení ani národ
nostníma ani náboženskému.

O to jde: přesně rozlišovat, přesně uva
žovat; pak ustanou plané boje o oáboženství,
stát, vlast. Jinak ovšem je 8 náz.rem křesťan
ským a athbeistickým, 8 názorem státního po
řádku a anarchismem, láskou vlasteneck.u A
antinacionalismem. Vytříbení by potřeboval
také problém pojmu stát a vlast v našem
českém národnostním stanoviska. Ta přiznatí
musíme, 46 v pojma křesťanské spravedlnosti
a dle smyslu jejího pořádek ve vlasti naší není.
A tu počíná zase circalus vitiosus (bladný
krab). Kdyby vážní pracovníci počítuli Be
dvěma prvky: církev a stát — a nevylučovali
působení církve a kdyby vážní pracovníci ná.
rodnostní nevyločovali působení náboženství,

Cestou nám průvodčí naš ukazuje anglickou
školu pro dívky, dvé katolické nemocnice, a dvé
školy francouzské.

«Kolik škol mají zde katolíci ?« tážeme se,
>V celku tři: jednu pro dívky, řízenou fran

couzskými sestrami sv. Josefa a dvě pro cblapce,
z nichž jednu vydržují františkáni, druhou pak
školní bratří; ostatní náboženská vyznání mají též
svoje školy.«

»Jsou zde tedy školy přísně konfessaí. Jaký
jest vyučovací jazyk v chlepeckých školách kato

»Františkáni vyučují jazykem vlašským, školní
bratři pak jazykem francouzským.c«

Byli jsme zabráni do hovoru, že jsme ani
nepozorovali, *e jsme již — za městem... Co
nás zde nejvíce poutalo, byly slaméné baráky, ve
kterých bydlili — lidé, Lituji dosud, že jsem se
nepodíval do jejich útrob ; měl jsem tehdy obavu
— nikoli bezdůvodnou — abych odtud neodnesl
několik exemplářů malých zvířátek, která by byla
snad pro přírodopisce vítanou kořistí, pro mne
však nyní postrachem ; později, když jsem na leccos
již byl přivykl, nebyl bych se ostýchal navšdviti
tyto lidské slaměnné úly; neměl jsem však již
příležitosti, Prozatím jsem se divil, že může dosud.
něco podobného existovati. Jaffa jest přece pří
stavní město, do kterého přibude každoročně a ve
kterém přebývá tolik Evropanů a Američanů! A
v bezprostřední blízkosti tohoto města bydlí lidé
v takovýchto doupatech! Jest vliv západaí kultury
na tyto lidi tak nepatrný, anebo konservativnost
východu tek strobá, tax houževnaté? Pravda, ta

se namnoze štítí, jsko by byl v ní nalezl — vlas;
kromě toho mají tyto skrýše výhodu, že mají
stálou vnssanacie, že nemusí jejich majitelové pla
titi ani domovní ani činžovol daně, Pojistné proti



nezvrtlo by se celé jedLání v extrém: nesamo
statnost zemí koruny Svatováclavské. — Stačí
tomu, kdo chce přemýšleti.

Koupě | Obstarávání

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DODÁNÍ VOELLUHAN
knihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikveriát
v Hradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.———
Povaha agrárnického tisku.

Jak „upřímně“ to myslí strana agrární
8e společnou národní prací, jak hledí smiřc
vati, aby postup proti německým nacionálům
u nás byl svorný a zároveň mohutný, to kři
klavě vysvítá z oficielních žurnálů této strany.
Strana, která s elegantní noblessou se při vol
bách spojila na některých místech s nespra
vedlivými agrárníky německými na porážku
kandidatur českých, neštítí se nejhorších žar
nalistických podvodů na zničení strany českého
katolického lidu. Tak bezcharakterně nelbala
o katolících ani mladočeská žornalistika v době
svého největšího rozšíření, jako žarnalističtí
„reformátoři české politiky“, kteří jsou za své
úžasné lhaní placeni stranou agrární. Liberál
vyznávající otevřeně, že jest proti katolické
církvi, málokdy se snížil k tak drzým pomlu
vám, jako moderní „taky-katolici“ agrární.

Sledovali jsme kaloý proud agrárnických
lží celkem trpně a tím předpokladem, že takové
překrocování « podskoky vymstí 86 na straně
samy sebou. Leč v posledním čase tisk agrární
Jte tak neomaleně, že jest potřebí aspoň ně
které příklady přibiti na pranýř, jsko histo
rický dokument, aby se vědělo, do jakého in
koustu smáčí péro strana — politicko-reformní.

Věru nestranný pozorovatel musí truovti
nad zákeřnými úskoky, jakými žuroalistika
agrární soustavné podvádí svoje důvěřivé čte
nářstvo. Toto řádění jest vysvětlitelno ovšem
tím, že tonoucí cbytají se stébel všech, i troi
u bodláčí, aby se aspoň pouěkod nad hladinou
udrželi. Strana skutečně silná, dobře v národě
zuKUtvená, nemá potřebí tak nepěkných zbraní,

=]
obni by musili platiti ovšem vysoké, na štěstí
však takovýchto ústavů majitelé jejich neznají.

Zabočili jsme k moři a podél jeho břehů
jsme se vraceli do hospice. Stopy třísla nás pou
čovaly, že koželužství zde ještě nevyhynulo, že
tedy Šimon má zde nástupce.

Vzpomínal jsem, že vydělávati kůže jest již
prastarý vynález lids.ý. Již Gen. (III., 21.) praví,
že Hospodin udělal Adamovi a žené jeho suknice
kožené (t. j. dle výkladu Ruperts z Deutzu, ulo=
žil nutaost, aby si učinili), V egyptologických
museích máme celé spousty různých předmětů ze
zpracované kůže z dob prastarých, nalezených ve
hrobech Egyptanů, jako sandály, zástěry a pod. A
byť by tyto památky pocházely z dob nové říše
(1600—1100 před Kr.), přece lze soudit dle pasů
na lidskýchsocháchz doby střední(2200—1800)
1 staré říše (2800 —2500), že již v těchto dobách

uměli Egyptané právě tak dobře kůže vydělávati,
jako v době říše nové. Zachovaly se nám též
obrazy, které nám znázorňují, jak se ve starém
Egyptě připravovalo tříslo, jak se kůže močily,
potloukaly, zkrátka »dubily« a krájely ... Že
Israelité znali řemeslo usnáčské, pstrno odtud, že
třetí a Čtvrta pokrývka, jež svatostánek měla chrá
niti proti dešti, byla též 4 koží, Jak se živnost

tato (nebo lépe řečeno obchcd + jejími výrobky)
u lsraele ujela, vysvítá nejlépe z faktu, že v I.
století před a po Kristu byl všechen
obchod kožemi mezi východem a zí
padem skorem výbradné v rukou
židů. kteří zásobovali usněmi a jirchami Řím a
římskou říši!

Blížíce se zase k městu, zpozorovali jsme
zbytky opevnění Jaffy. Co nerozbořil r. 1779 Na
:poleon, rozbofilo r. 1838 zemětřesení. Minuvše
sfanare (t. j. maják), vstoupili jsme arménskou
bránou do mésta a po nábřeží nám jiš známém

Lži o katolickém sjezdu a jiné.
„Venkov“ doe 2. září v úvodním článku

dokazoval, že na katolickém vujezděpražském
nebylo dovoleno promloviti o otázce rolnické.
A zatím ťýšdem„Hlas Národa“, „Nár. Politika“,
„Union“, „Čech“ a jiné listy přineslyreferáto
rolnické řeči Šafránka, kterou slyšelo shromá
ždění den předtím (v úterý 1. září). Tedy Ša
fránek mlavil; dle „Venkova“ ani „nebylo do
voleno“, aby agrární čtenáři apráskli rukama
nad utlačováním rolnictva stranou katolickou!

„Cep“ zase v těch dnech napsal, že nesmí
být zpívána na sjezdu národní hymna „Kde
domov můj“, nýbrž jen papežská a rakouská.
Cítíte tendenci těch jízlivých, záštím zaslepe
ných úst? Nesmí! — I kdyby skutečně katol.
sjezd pražský nebyl sjezdem upřímně národ
ním, vyvedlo by pořadatelstvo takovou křikla
vou pošetilost, aby zapovědělo zpívat zcela ne
vinnou českou píseň? Ovšem „Cep“ chytrácky
zamičel, že na prvé místo programu určena
vlastenecká hymna „Svatý Václave“, jejíž slova
tlamoči vřelé city národní daleko určitěji a
s větší procítěností než slova Tylova. Tak
starodávná vlastenecká hymnajf“ „vlastenec
kých“ farizejoů jako by neplatila nic. Ostatně
„Kde domov můj?“ zpíváno též. Leč — „Cep“
„věděl“, že kardinál a Šlechta píseň tu zapo
věděli. „Také „Venkov“ a „Cep“ sdělily, že
P. Albánmluvil na ajezdě německy. Takovou
draou lež vmetnouti ve tvář tisícům účastníků,
kteří slyšeli P. Albana mluviti česky, toť věra
kuráž, které by byl schopen sotva ten, který
se živí výbradně Ihbavuím| „Cep“ v témže čísle
(z II. září) lbal dále, že nejdp. arcibiskap
účastnil se sjezdu německých katolíků v Ram
borku. (Vždyť právě tehdy byl na opačné straně
Čech — v Rožmitále.) V témže čísle probnaně
Ihul, že katolický „Meč“ vyzýval české otce,
aby raději posíJali dítky své do německé školy
než do české matiční. Takový zákeřný tisk
buďto při takovém obvinění „zapomene“ ci
tovat příslušná slova anebo — je jednoduše
překroatí. Podobných lží bylo v témž čísle
„Cepu“ více.

Lži o katolickém stanovisku k slavnostem
zrušení roboty a k státní němčině.
Katolický „Selský list“ dne 3. září t. r.

uveřejnil upozornění člena výkon. výboru strany
agrární Alf Šťastného, V němž psáno mimo
jiné:

„Korporace agrární se vybízejí k pořádání
slavností zrašení roboty a pod. Zdá ge, že se
jedná o to, pozornost lidu nušeho odvrátiti od
jeho důležitých záležitostí a upoutat ji na NSlav
nosti.“ Dnes máme brozně málo příčiny se ra
dovat ze zrušení roboty, když upadáme do
hroznější roboty, nežli v které předkové naši
kdy byli. Dnes robotujeme svým vlastním
lidem, kteří námi ořou a vláčí hůře nežli se
8 předky našimi dělo za dob roboty. Dne< rn
botujeme Němcům a Maďarům tisickrár- hůře,
nežli předkové naši robotovali vrchnosti, neboť
ztrácíme národnost, práva politickáa svobodu.
A tak robotojeme hůře nežli kdy dříze“ —
Tohle bylo ovšem těm spokojenějším kollegům
Šťastuého k zlosti, třeba že tento rázný pada
řovskýagrárník ani slovem nepotíral slavnosti
zrušení roboty. Pouze zcela správně poukázal,
————————————]É ne

— kolem kloštera řeckého —blížili jsme se k svému
východišti — k latinskému hospici, kde na nás
čeksl již oběd.

»Přijde sem k vámročné asi mnoho hostí«
oslovujeme bratra Karla, .,

+Anv. Přijímáme, pěstujíce křesťanskou po
hostinnost kažJého bez ohledu na náboženství, na
národnost, na zímožnost. Každý, byťi chuďas,
byť měl 1 jiné náhledy náboženské jest nám vítán.«

Hovor mezi obědem se otáčel kolem zvláštní
sekty protestantské, která má v Jaffč dvě kolonie

a jejíž příslušníci slují templáři. Zakladatelé její
jsou wůrttemberští blouznivci, hlavně Bengel a
Hoffmann, kteří nejsouce spokojeni se žádným ze
stávajících vyznání křesťanských, chtěli jmenovitě
dle výroků starozákonných proroků založiti nový
duchovní chrám (něm. der Tempel — odkudž
jejich jméno) t. j. nové království Božínejprvé
v Palestině, které by pak odtud se rozšířilo a o

brodilo celý svět. Z vlastního křesťanství pone
chali si velmi málo, takže vlastně ani jména »kře
stané« nezaslubují. Neuznávají nauky o Trojici
Boží, o božství Kristově; křest, večeři Páně a
vůbec zevnější bohoslužbu považují za věci ve
dlejší. Hlavní váhu kladou na přirozenou mravouku
a na společenský život. Samo sebou se rozumí,
že — jsk bývá vždycky v podobných společno
stech — v mnohých a mnohých otázkách se sami
mezi sebou nesrovnali, přeli se a hádají se dosud.

»Mají více kolonií v Palestině? tážeme se
bratra Karla.

»První kolonie zalošena byla r. 1868 v Haifě,
o něco později vznikly 2 kolonie zdejší, r. 1873
usadili se nedaleko Jerusalema, konečně r. 1902
byla založena kolonie Wilhelma na sever od Lyddy,
kolem které za chvíli pojedete.

sJak se chovají ke katolíkům ?«
oSluáně«.

že není příčiny k velikým tadovánkám, že jest
potřebí polepšiti se, že, jak se zdá, agrárníci
ohtějí slavnostmi odvrátiti pozornost od věcí
důležitých. A co učinil „Venkov“? Dne 5. září
napsal: „Klerikálové proti táborům na zrošení
roboty. Včerejší „Selský List“, patrně na ros
kaz vysokých šlechtických a prelátských svých
pánů (no — nol), přinesl neuvěřitelnou výzvu,
aby rolníci nepořádali tábory na oslava sru
šení roboty, poněvadž prý jimi „připravojí
agrárníci českéma lidu broznou porážku, nebo
bitvu bělohorskoa.“

Tuhle máte zvlášť vykutálený příklad
agrároické prohnanosti! Alf. Štastoý vytkl
agrároíkům neupřímnost, aniž zakazoval ony
slavnosti, A že „Selský list“ otiskl jeho slova,
proto — dle „Veukova“ — vyzýval on sám,
aby se slavnosti ty nepořádaly! Co říci tako
vému smělémo podvádění čtenářstva? „Selský
list“ přidal pouze zcela odůvodněnou výstrahu
před agrárnickou neupřímností, aniž zakazoval
rolnictvu pořádání slavností toho draho. O
statně jest patrno stanovisko katol. zemědělců:
z toho, že sami pořádali schůze na oslavu zry
šení roboty. „Neuvěřitelné výzvě“ tudíž nepo
ctivý agrární denník snažil se uvěřiti ihned
sám na místě prvém, jen aby mobutnící stranu
katolickou porolovil.

Nejodpornější komedii provádí agrární
tisk jiš od jara s tvrzením o katolické „straně
státní němčiny.“ Vědí, že katolická strana oti
skla v samém „Čechu“ oficielní prohlášení
proti oadvládě státní němčiny. V tomtéž listě
však za několik dní napsal kdosi na svůj účet
nepozřetelná a nezávazná slova nikoli vzbledem
k úrčité straně, nýbrž s paušálním zřetelem
k národu vůbec: „Všeněmectví proniklo všeoky
vrstvy něm. lido. Toliko ještě křesťanští oci
álové a ovšem i katoličtí konservativci jsou
pro upřímné vyrovnání se Slovany, na zák:a
dě státní německé řeči, kterouž bychom mohli
i přijati“ Tím ještě ovšem „Čech“ neřekl, že
státní německou řeč přijati máme, nýbrž na
opak dodal: „S drahé strany musíme my Češi
neústupně státi na tom, aby Čechu v Čechách
všade dostalo se vyřízení věci v jeho řeči.“
Neopatrnost toho listu byla katolickým tiskem
uznána, kompetentní výkonný výbor naší strany
znova opakoval ze svého provolání (z 25. ledna
t. r.) slova: „Budeme se sasasovali 0 to, né
meckému jasyku nebyl nišádným spůsobem
rás řečístátní*

Leč takové prohlášení nehodilo se agrár
níkům před volbami do krámu. Chytli se je
diné neopatrné věty „Čechovy“, kterou ke vše
mu zfalšovali k docílení silnějšího účinka vple
tením slůvka „my“ a povykovali na všech stra
nách o straně „státní němčiny.“ Není to zákeř
nictví druhu nejhoršího? Čí jedna ne<ávazná
věta platí víc než dvojí důrazné prohlášení
náčelníků strany? A teď vizte ke všemn ne
stoaduost „Venkova“, který tvrdil, že „Čech“
se bil (l1) za státní němčinu! Povdg, nestoudný
lháři, kdy, ským a jakými slovy se „Cech“ bil sa
tu věc!! Kdybys dosáhl aspoň vyřizování všech
českých věcí po česku, jak příslušný článek
„Čecha“ žádal, každý by ti byl vděčen za ten
národní postup! Nedosti však na tom! Agrární
řečník na ejezdu strany agrární nestyděl se
před velikým shromážděním říci, že „klerikáMÉ

+Rostou tyto osady rychle ?«
»Kdyby se nemnožili vystěhovalci, přicháze

jícími z Evropy, vymřeli by do posledního muže.«
sNesvědčí tedy Švábům podnebí palestinské,«
»Jsou pilní, pracovití a ukazují domorodcům,

co by se dalo z půdy palestinské vytěžiti, kdyby
se začala vzdělávati způsobem racionelním.

Dile nám zatím bratr Karel nemohl vyklá
dati, poněvadž byl vyvolán ven. Vrátiv se ozna
moval, že zavazadla naše prošla již tureckou cel
nicí, že v nich nenalezeno nic, co by podlebalo
clu, že naše průvodní Jisty byly shledány též
v úplném pořádku, za kterýžto nález úřadů tu
reckých třeba zapraviti mírný bakšiš. Ke cti všech,
kteří se našemi věcmi brabali, musí býti řečeno,
že jim nic za nebty neuvázlo, Jinak r. 1598, kdy
bylo Krištofu Harantovi z Polžic dáti své vaky
celním úřadům prohlédnouti. »Potom jeden slavně
oděný Turek — píše Harant — se dvěma slu

žebnými pacholaty nám všecky věci v karnýřích
a filcích našich přebledával a nic jiného nevzal,
nežli co se mu hodilo a Jíbilo, jako břebeny, ště
tičky, konfekty a jiné pilné potřeby k zdraví po
silnění.«)

»V kolik hodin jede vlastně vlak z Jaffy
k Jerusalému če táže se franiiŠkána Američan,

»Přesně o jedné bodiné.«

sJaká jest to přesnost, východní či západní1
Slyšel jsem, že přesnost zde na východě nebere
se dle lékárnických vážek. A kdy dorazíme do Je
ruseléma 7«

>Ve 4 hodiny 50 minut, Celá ceste netrvá
ani celé čtyři hodiny,« ,

»Kolik kilometrů jest trať dlouhá ?«
vY celku 87«.
»Připadá tedy na jednu bodinu v

asi 22 kilometry! Kolik tříd jezdí ?«
»Jen dvě: první třída pro lepší společnosta

průměru



lové“ se prohlásili pro požadavek státní něm
či .y. A proto prý není hnusnější přetvářky,
většího licoměrniotví a faritejství, jako když
se „klerikálové“"prohlašují za strana národní.
— My sas nesnámevětšího furisejství, jakok
agrárník promesenestydatou leš ostraně katolické,

mohl sdvihalí farisejsky očí k mebi nad tím,
jak jest len světpřevráce.ý. A agrárníci tleskali
boařlivě! Tlesxali nadšeně přes to, že mohli
věděti, jak katolická strana často takový po
žadavek státní němčiny odsoudila! Teď už má
we klíč k tajemství, proč si dovoluje agrární
strana tak nestydatě svoje čtenářatvopodvádět!
Z bouřlivého volání „výborně“ bylo zřejmo, že
agrárníci listů jiné strany nečtou. Sic by po
ctiví lidé mezi nimi (a těch tem bylo zajisté
také četně) rázem zakřikli hrdlo, překrucojící
tak drze sknotečnost, Tak se tedy pracuje k
sjednocení čaského národa, tak bledí získati
taky-katolíci“ lásku katolíků skotečných!

Lhali jste někdy tak zákeřnicky a troufale o
soc. demokratech, kteří váš národohospodářský
program přecepotírají? Ne; z protikatolického
vateku musí agrární tisk lbáti bezuzdně a svu
stavně proti straně, ktera svým programem
hospodářským stojí agrárníkům nejblíže.

Pošpinění rolníka-poslance.

Někdo by se domníval, jak „strana rol
nická“ ctíti dovede velice vzdělaného a pří
kladného rolníka, který nadto jako poslanec
zastává se horlivě zájmů českých zemědělců.
Leč právě tehdy, když odjel poslanec Šabata
do Vídně, aby v zájma svých voličů pracoval
v konferenci, vystřelen na něho ze zada jedo
vatý šíp agrárnického vzteku. Rozvážní agrár
níci, kteří se dosud nedali zfanatisovati žur
palistickými podvodníky, sami mají respekt
k Šabatově zkušenosti a bystrosti. Ale to právě
naplňuje vztekem agrárnické sobce, jimž se
jedná hlavněojejich zájmy osobní. Proto pryč
8 nezištným a pracovitým rolníketo-kutolíkem !
Pryč s ním, ačkoli týž proti agrární straně
neštve! Strhat ho osobně, vytrestat jeho ro
dinu, ranit ji co nejcitlivěji právě v době, kdy
za své nepřítomnosti napadený těžko se může
hájiti!

A trhanský plán byl snadno hotov. „Hlasy
Venkova“ one 2. t. m. Škodolibě zaznamenaly,
jak farář Portman byl pyšný na „nejřádnější
rodinu“ ve své kollatuře, totiž na Šabatovuo.
Leč prý stal se v domě této rodiny veliký
malér. „Hlasy V.“ vysvětlnjí dále zvláštním
pravopisem: „Mají tam totiž služku, která
z Čista jasna hledí vstříc „radostné rodinné udá
losti.“ O bodoucím štastném otci holají (I) po
obci různé pověsti, které ale vesměs kodají (9
se v tom, še týš bydlí pod Sabatovou střechou.
My ovšem nezaznamenáváme věc ta snad proto,
že bychom ae radovali z cizího neštěstí, třeba
tu šlo o čest poslance klerikálního. Ale činíme
tak z tobo důvodu, abychom mohli p. poslunci
projeviti soustrast nad neštěstím, které jeho
dům potkalo.“

Tu máte příklad žurnalistického farisejství
a jízlivého chechtoto, jak jen může být. Zá
keřník se škodolibě usmívá „nejřádnější ru
dině, „mlaví o otci pod Š -bstovou střechou, lže
hanebně, že „všecky pověsti se shodojí“ a pak
s hereckou tvářnosti probnaného trestance praví,
že 8e neraduje z cizího nestěstí, že projevujeMÉ]
třída druhá pro národ, odpovídající asi třetí třídé
drah rakouských. V první třídě se platí odtud do
Jerusalema 75, v druhé pak třídě 25 piastrů.«

»Toť značný rozdíl. Měl bych chut jeti ra
ději v druhé třídě. Nemusíme se snad báti, že
nás budou spolucestující insultovati ?«

»Insultovati vás budou spíše Evropané než
Arabové, kteří nejsou dosud tak otrávení špatným
tiskem a poštvání pekelným fanatismem proti ka
tolickému knězi, jako lidé na západě, Na nepří
jemnost však jiného druhu se musíte přichystati:
bude asi — jako obyčejné bývá — veliký nával,
tlačenice a možno, že budou vás na lavici sv'rati
z obou stran dva muži zdejšího lidu, jeden špi
navější než druhý.s

»Z toho si nebudeme nic dělatie, souhlasil
jsem s Američanem, +aspoň poznáme zdejšíprostýlid 2blízka.«

»Při kupování lístku třeba vědětie, pokračuje
bratr, sže drába má svůj zvláštní kurs: kdežto
ve městě dostanete za jeden napoleondor 124 Po
počítá dráha napoleondor jen za 94 a půl p.

Po krátkém obědě nosiči ibned chopili se
našich zavazadel, vložili si je na záda, přivézali
si je provazem k čelu a trpělivě kráčeli v před,
břímě své spíše čelem táhnouce než zády ne
souce. My kráčíme volné za nimi po nábřeží
kolem budovy francouzské banky »Crédit Lyon
nais«, kolem německé +»Palistinabanke, kolem
pošty německé, rakouské a francouzské a vzpomí
náme, že těmito asi místy kráčelo druhdy posel
stvo poslané od aetníka Kornelis z Cesareje 44
kilometry odtud vzdálené k Petrovi, kterýž rovněž
pak těmito místy se ubíral do Cesareje (Skut.
apošt. X). Cítíme, že jsme v zemi, kde má každá
brouda, každý kámen historický význam. Jdeme
bazarem, kterého věsk nyní pro nedostatek času

soustrast. Iodividaum, které píše pravopisem
sksndálním, na potrestání má rozumu dost;
napoví hodně zřetelně, ala nedopoví, aby se
uhoolo soudnímu trestu. Že lem descitný výpad
na čest u jest sákeřníckým výmyslem, vy
loženo v tomto listě na místě jiném. A jízlivá
vymyšlenina není v následajícím čísle odva
lána, ačkoli všichni elošní lidé (i rozvážní 2
Brárníci)na vkrege takovou nečestnost důrazně
odsuzují. Nemohl tu zakročiti p. Chaloupku
včas? Opravda nikoli? Slošný žarnalista dá
8e do boje osobního jen v krajní potřebě. A
tady hned vidíme hotovou agráruickou rsnů
pěstí ve tvář zasloužilého rolníka českého! Ať
se třebas i Němci zasmějí českému národu, ja
kého má předáka!

$ *s

Byli jsme z posledních, kteří se proti
jednání agrární strany rázně vyslovili. Ještě
za příprav k říšským volbám oveřejnili jsme
úvodaík opportunatho obsahu. Až když její
uesnášelivost a panovačnost neznsla mezí, vy
stoupilí jsme 8 důkladnou obranou. A jak pa
trno s dalšího vývoje, nijak jsme oecbybili.

Uvedli jsme z celého magacína sgrárni
ckých lží aspoň oěkteré, aby bylo zřejmo, jak
to poctivě 8 „poučováním“ myslí strana „taky
katolíků“, jejiž předáci assistojí na schůzích
„volných myslitelů“, borticích základy křesťan
ské víry.

A lidé tak nectně lhoucí, kolportující hor
livé protikřesťtunského „Aavlíčka“, ještě se od
váží projeviti údiv, proč katolíci „trbají jeduota
našeho venkova.“ Zazobaní dietáři se hoěvají,
že katolík cítí povinnost ukázati v pravém světle
jejich „podporování drobného lida.“ I kdyby
tací lidé dali katolictva pokoj, i kdyby ave
řejňovali zprávy o zjištěných socialistických
skandálech s tontéž chotí, s jakon uveřejňují
bezectné lži o katolících, musíme říci: „Pryč
od vás, pokud celý režim se úplně uezmění!
Neviezeme pod vaše panovačné jhol Kdy
bychom ta vaši práci podporovali, vrhly by
se na nás strany pokrokové ještě s daleko
větší silou, protože by měli k tomu velice
vážné příčiny. Teď hvdně pardonují agrární
stranu výhradně proto, že jim pomáháv proti
katolickém řádění. Slašní agrárníci, kterých je
dosud dosti, problédnou vaši taktiku brzy a
přidají se k nám.

Obrana.
Žase tendenční lež ©porušení zpo

vědního tajemství. V té příčiněnamáhají
se naši přítelíčkové vymýšleti uové formy lží,
aby takové balamocení oděné novým Šatem
nalezlo více víry, než Jží dávno odbyté. Mlado
český „Den“ 7. t. m. pod titulem „Zpovědní
tajemství“ otiskl: „Ve Štokravě v Dol. Ra
kousích zpovídal kaplan P. Weruhart jedna
nevěsta pomocí tlumočníka! Dne 16.
srpna t.r. byl totiš v kostele ve Štokravě od
dán Čech P. a poněvadž jeho nevěsta neznala
slova německy, zavolal si p. Wernhart kostel
níka Sobwarze, jenž sní trochu česky. Nevěsta
zpovídala se kostelníkovi a ten její bříchy
pano kaplauovi tlomočil po německo.“ — Který
člověk 8 normálním rozamem takovou zpráva

—u
s nemůžeme příliš všímati; ztrátu tuto nám
zatím hradí vzpomínka, že svým časem uvidíme
největší bazary va východé — v Damašku a v Ka
býře. Na věži opodál stojící vidíme poprvé tu
recké hodiny. V Palestině totiž, podobně jako
v celé Syrli, počítá se den dle starého zvyku od
jednoho západu slunce do druhého (a dělí se ve
dvě polovice o 12 hodinách), což se nám zdá
býti podivným a vede mnohdy k nedorozuměním
a k zmatkům. Dle tohoto počítání na př. dnes,
kdy slunce bude zapadati o 5 hod, 24 min., bude
die arabských hodin již 12 hodin; v létě budou
míti Arabové zdejší 12 bodin teprv v 7 h.13 m.,
kdy tu totiž slunce zapadá; v zimě naproti tomu
budou míti 12 hodin již o 4. h. 48 m, poněvadž
tuto dobu připadá západ slunce. V létě, v době
nejdelších dnů, jest o naší půlnoci na bodinách
arabských 4 hod. 47 m., za nejkratších dnů v zimě
pak o naší půlnoci ukazují hodiny arabské 7 h, 12 m.

Na široké ulici, na jejíchž domech jest již
značně patrný vliv stavitelství evropského, proudí
sem tem veliké množství lidí v nejrůznějších ko
stymech. Škoda, že nemáme času blíže si tuto
směsici prohlédnouti, nechceme-li zmeškati vlak,
což by bylo naší vřelé touze, totiž spatřiti konečné
Jerusalem, bolestnou ranou. Ostatné až na jaře
pojedu do Bejrutu a pak, až se zase budu vraceti
a konečně na zpáteční cestě do Evropy, naskytne
se mi snad více příležitosti život v Jaffé blíže
pozorovati.

Kráčíme nejprvé po cestě, která vede do
Neplusu a pak sahýbáme na levo a jiš stojí před
námi nádraží neveliké a v něm vlak k odchodu
již přichystaný, Běžím k pokladně a volám okén
kem do úřadovny: »Un billet du seconde classe
pour Jerusalem, s'il vous plelt «

přečte, pozná soadno, jak jest pošetilá a prac;8
ve fantasii sestavená. A „Den“ by měl už rot
bodoě věděti, jak často dovedoa rudé listy
usknouti zámysloé lži; proto měl býti tím více
opatr..ý. Leč „národní“ denník chodí opatrcá

8 papučemi na uchou; proti katolíkům řinší
vatrahami jen což, i když se dělá směšný:|
Rndá „Hovnost" a „Dělnické listy“ přidaly
ještě pepř, že tak zpovídal onen kněz, aby
snoubence ueodebnal jinam a tak nepřišel o
výdělek. Nesmysl ještě horší! Či mohou béci
oddáni sooubenci, kdekoli se jim zlíbí, bez p
volení koipetentního dachovního správce?

Na to. odpověděl brnánský „Hlas“: „In
formovali jsme se na mlstě samém 4 prab:+
Šujeme, že tuto těžké obvinění naspočívá na
pravdivém podkladě. Věc je tasto: Dne 15.
srpna přišla k P. Wernbartovi plačící žena a
prosila ho česky, aby ji vyzpovídal, poněvadž
jiný zpovědník Češtiny neznalý ji odmitl. Kněz
odpověděl, že česky rovněž neumí. Žena pro
sila však znova. Kněz tedy jí vyhověl a zp
vídal ji dle předpisů platných pro ty, kdož se
se zpovědníkem srozaměli nemohou. V tornto
případě klade zpovědník otázky všeobecné, va
něž se odpovídá kývoutím, a otázkami těmi
zjišťuje zpovědník jen to, zda zpovídající mi
litost oad hříchy. P. Wernhart 3 podobné vše
obecné otázky položil, 4 žena na uě odpovída's
slovy: ano, ne. O porušení zpovědního taje
ství nelze tedy andi mlaviti, rovněž ne o tom,
že by byl kostelník odpovědí ženy překládal
knězi. Dále konstatujeme, že ziminěná žena ce
farním kostele ve Štokravě oddáma vůbec nebyla,
jak Ise mjistili mu,ní malrikou a napadený kněz
Ji od doby spovědí vůbec neviděl. Jejihu „3nou
bene“ P. Wernhart vůbec neviděl. Je tedy
infámní tvrditi, že porušil zpovědní tajemství
proto, aby ma nenušel poplatek za oddavky, Ať
se „Rovaost“ zepti soudruhů ve Štokravě a
uvidí, jak těžce ublížila P, Werahartovi vinic
ho ze zištnosti“

Ovšem „Den“ tak hned socialistické po
mlavy opisovati nepřestane,

Pokrokoví politikové a mábošen
ství. Sta a sta výtek se vyskytá, že „kleriká
lové“ pletou náboženství do politiky. Vytýká
se to 8 krátkozrakostí až úžasnou, 8 fanatis
mem nemyslivým, aniž by se klidně avážilo,
zda smí katolík podporovati politiku zřejmě
protikatolickou, zda politika naprosto se vy
myká z rámce náboženských příkazů atd. A
ejhle! Pokrokový „Slovanský politický spolek
v Kroměříži“ oblásil pořádání přednášek (va
dnecb 11.—17. t. w.) v Kroměříži, Huliné,
Zdouokách a Chropini na themata: „Naše doba
a církev“, „[ntelligence náboženství“ aj. Poli
tický spolek tudiž postaral se o — přetřásání
náboženských otázek, ovšem k vůli svojí po
litice. Za řečníka označen zcela bezáhonný,
charakterem svým reformovaný dr. Bartošek,
který začal býti v Čechách s veřejuým vystu
pováuím hodně opatrný, aby ho katolíci náhle
nežádali tváří v tvář o zodpovědění otázek,
k nimž až dlooho mlčí.

Ce dělá poslanec zvolený od živno
stníků f Masarykjako kandidátza měststou
skup.nu na Moravě stavěl se jako veliký pří
zaivec živnostníků. Ale těžkou věcí jest pc
slubovati soc. demokratům a zároveň hájiti
zájmy živnostenské. Pohodlnější a k zachovauí
popalarity výhodnější jest lichotiti dále radé
arwádě. Proto na scbůzi v Mělníce pokáral
Lnegrův návrh, dle očhož má dáti stát 100
milonů K na starobní a invalidní pojišťování
i středních stavů. Prý pojištění živnostnictvu
a malorolnictva jest příliš obtížné, A přece
dělníků jest více než maloživnostaíků! Jestliže
se tudíž žádá od rudých pojištění dělnictva
jako věo spravedlivá a možná, není možno po
jištění maloživnostnictva? Lépe by bylo pro
mloviti o nemožnosti socialistického ráje bu
doncnosti. Za trvání říšské rady napsal „Ha
nácký Kraj“:

Před volbou hylo Masarykovi se strany
naší vytkuuto, že ve své řeči kandidátní úplně
pominu! požadavky naše národní. Tenkrát Ma
saryk se vytáčel, že prý je nepřítelem řečí;
lepší prý je hospodářsky zkvétat, bohatnout,
(Při vládě židovského kapitalismu?) Také prý
národ český bude cosi platit ve světě, až bude
stát na svých nobou v obchodo, průmyslu a ve
všech oborech lidské práce. Zojisté velmi pěkně
řečeno. Zda-lí však pen poslanec Masaryk také
se přičiňuje na říšské radě o tento blahobyt
lidu? Dosud jen jednou zmínil se 0 živoosten
ských otáskách — a to byl proti starobnímu
a invalidnímu pojišťování malorolnictva a malo
šivnostnictva. Našel ovšem výmlova, žeprý to
není ještě možné a zbytečně prý se tím zdrží
pojištění dělnictva továrního, Poai. Šrámek však
dokázal, že to není pravda. — Drahý kousek
vyvedl Masaryk 9. mln. měs. Po 6. hodině od
polední mělo se hlasovat na říšské radě o
pilném návrba stran průplavu a s nímsou
visející úpravy řek. Pro nás na Valašska mají
vodní dráhy i regulace řek velký význam b)
upodářský, znamenají odstranění pohrom, pů



sobených Bečvou a rozvodněnými bystřinamí.
Ale agrároíci z alpských zemí byli proti, po
něvadě prý vodní dráhy by jim Škodily. S oa
pjetím se čekalo na výsledek blasování. Ko
nečně za velikého vzrašení bylo oznámeno, še
piloý návrh, jímž vláda ee vyzývá, by vodní
dráby a úprava řek i potoků orychlila, přijat
byl většinou pouze 4 hlasů. A víte, kdo při
tomto, pro valašský lid tak důležitém hlaso
vání, scházel? Pan poslanec valašských měst
Masaryk."

Až zase začne nějakí Štvanice proti ka
tolictvu, bude ovšem Masaryko mnoho čilejší.

Teď se pastil M. do jazykové +:tázky
přece. A jak! Navrbl na zkrocení národnost
ních váš:í — zřízení „národopisného m.sea.“
Také dne 2. t. m. v „Čase“ vyslovoje přesvěd=
čení, že národní nepřátelství bude zmírněno,
jestliže se oba národové lépe poznají. Chce
míti česko-německý vyrovnávací výbor nezá
vazný. „Neoblél bych teď míti výbor čistě po
litický; naopsk můj oávrh směřojek tomu, aby
projednání jazykové otázky, emím-li tak říci,
bylo odpolitisováno. Proto navrhuji výbor
e votem ponze poradním ... rozbodovat 88
bode cestou ústavní.“ A teď po tolika trpkých
zkušenostech věřte, Čecháčkové, že Němci při
takovém zařízení stavon se snášelivějšími | Ne
měli dosud příležitosti pozuati důkladně nás a
naše spravedlivé požadavky? Nevdměnili 60
sami pražští Němci za všecky úsloby a kom
plimenty surovostmi největšími? Jsou tak
krátkozrací, aby neznali primitivních pravidel
slušnosti a spravedlivosti k národa jinému? I
znají už dávno všecko dobře, ale dobrá vůle
jim schází. „Den“ piše, že slovy odpolitisování
„už projev teu přestává býti politickým a sa
číná býti jen čí-lem v navrbovaném pethnogra
fickém mnsen“ ve vitrině, v níž budoa sesku
peny doklady pro theorii o převládajících al
truistických pudech slovanské ragy.“

Soelalistieká věda. Kde doedou soci
alisté vyčarovat před očima svých žáků pří
šerné strašidlo klerika.ismu, tam mohou mrza
čit mozky dle libosti. Cokoli promlaví proti
„klerikálům“, všecko nalezne ochotné důvěry.
Jak daleko si troufá rudý tisk v hlouposti
svých čtenářů těžiti, patrno z toho, že ua př.
socialistický „Hlas lidu slezského“ užil právě
k potírání ueomylnosti papežské pověstné pod
vodně sepsané „řeči Strossmayerovy.“ A k ta
kovému zúmyslnému klamání, které již se páše
několikodesetiletí, pokrokářská veřejnost poní
ženě mlčí. Naopak jsou v čerstvé paměti pru
jevy masarykovské družiny, že jest dobře sdí
leti se s-cialisty program koltoruf. Hezky da
leko bychom takovým „kolturní .“ programem
došli! Když dne 4. t. m. v Kateřinkách posla
nec bar. Rolsberg vystoupil na řečniště, strbl
se ohlošující řev soc. demokratů. Ovšem že
to bylo spí-káno poblaváry, aby rudí po vý
slecboutí řeči nezačali trocha samostatněji pře
mýšleti. Zakazuje se jim čísti listy protisoci
stické. Ovšem že pak stádo tak zpracované lze
ohlapovati dlouhá létai pamfletern podvodným,
podstrčeným drze biskupu Strossmayerovi.

Lež jako horu uveřejnil „Náš kraj“ o
scbůzi katolické; v ní prý řečník nabádal svo
bodné dívky, „aby v okamžiku nejvýš roztou
ženého rozčilení svého milence žádaly od něho
příspěvek na katolický tisk.“ Pervesnía jízlivé
individuum dovede hned rafinovaně vkládati
do úst zatolíkových slova, která by vzbudila
chechtot. Iuforwmovali jsme se důkladně a 88
znali jsme, že katolické posluchačstvo takových
slov naprosto neslyšelo. A řekl-li řečník, že
by měly dívky při zábavném hovoru 8 mladíky
také zapřísti rozmlavu o nynějším boji proti
katolictvu, učinil dobře. Ať česká ž.na dokáže,
že ji veřejoý život není lhostejný a že při své
domácí veliké a záslažné práci má také právo
o politických proudech promlaviti! Vždyťsami
pokrokáři tolik horají pro politická práva ženl
Ovšem že protikatolický žurmand bned jest

ochoten navěsiti na slova katolického řečotka
něco, čeho má v magacíno svojí fantasie plno.
Katolické poslachačstvo pojal úžas nad drzostí
onoho lháře, který ze zášti proti katolictvu
dovede veřejnost tolik podvádět. Nyví aspoň
našinci ještě lépe znají zbraně těch, kteří si
na rychlo něco vymyslí, nad čím by se mohli
„mravně rozčílovat.“ Farizejstvl nejvyššího
etapně!

Politický přehled.
Bospočet společných příjmů a vydání na rok

1909, vydaný a předložený vládou delegacím 8.
Hijna t. r. vykaruje řádnou potřebu ma vojsko
812,478.415 K, mimořádnou 12,366.740 K —
celkem 924,845-145 K. Řádná potřeba na válečné
pámořnictvo páčí se na 58,987-310 K, mimořádná
ns 4,450.550 celkem na 63,437.860 K. Cla vy
nesou po odečtení režie a příspěvků zemské správě
v Bosné a Hercegovině 161,3384520 K. Oatatek
Be rozdělí na obě poloviny říše. Na Rakousko při

adá 102,498.008 K, ma Uhersko 92,002.571 K.

11,034 763 K a na válečné lodatvo o 6 437.860 K.
Celkem svýšil se náklad na vojsko o 4, oa ná
mořnictvo dokonce o 12 percent. 

Místodržící Nardelli vo svém návrhu jazy
kové úpravy v Dalmacii uznává jako v zemi ob
vyklé řeči: slovenštinu a vlaštinu. Také zde roz
lišuje se nitřní a vnější úřadní řeč. Ve vnějším
úřadování třeba užívati jat,ka atrany. ©

Spolek českých advokátů odepřel účast na
koogressu rakouských advokátů, jež se má konati
11 t. m. Čeští advokáti žádali vedení kongressu,
aby připustilo české řeči a oznámení. Kromě toho
žádali v zastoupení v presidiu. V druhém směra
slíbeno českým advukátům vyhověti, ale sa to
české řeči a jich protokolování zamítnuty prý
z ohledu na statuty kongressu. Vzbledem k tomu
čeští advokáti odepřeli účast, ovšem že plným
právem.

Demonstrace za všeobecné právo volební
v Uhrách bude míti dobru u soudu. Policie zadr
žela sa příčinou sobotních demonstrací 23 osob,
z nichž byl) 17 ponejvíce pro zločin pokusu vraždy
a pro násilnosti proti úřadům zatčeno. Zatčení
čtyři tajemníci předsednictva soc. demokr. strany
byli sice propuštění, avšak též proti ním bude po
kračováno v trestním řízení pro zločin popuzování
ku vraždě. Vyšetřováním se zjistilo, že revolvery,
z nichž ge střílelo v sobota, byly rozdány v 8oc.
dem. odborových spolcích trahlářů a kovodělníků.

Chebští Němci oapírají platiti zemské při
rážky. Poplatalci žádají na berním úřadě:potvr
zení, že zaplatili daň a vyloučením zemské při
rátky. Chybí ož jen k celku, aby chebšti němečtí
poplatníci si dapli u řekli, že budou platiti jen
s tou výhradou, že peníze dostane od úřadů ra
kouských německý císař.

Úbytek dětí na německých školách v Čechách
latos je velmi značný. Zvláště zřejmo je to v Bo
dějovicích a v Praze. V Praze je letos o 187dětí
na německých školách zapsáno mévě než loni

Mistodržitelství království Českého odepřelo
schválení stanov nově zakládaného německého
spolku „Egerláider Landteg.“

Zemská volební oprava v Tyrolsku má zá
ležeti vtom, že má býti zavedena všeobecná kurie
jako v Čechách. Celkem má míti tyrolský oněm
96 poslanců, z nichž má na kurii všeobecnou pří
padat 25 mandátů.

Zasedání zemského sněmu královatví Českého
je ubíjeno trvale obatrukcí německých poslanců.
Za takových poměrů zdá se býti naprosto vylou
čeno, že by 86 zemský sněm dostal k jednání o
volební opravě, aneb že by provedl aspoň volbo
komise, které by byly přikázány příslnšné návrby.

Tur.cko dokonává. Bulharsko prohlášeno 8a
mostatným královstvím, Bosna přivtělena k Ra
kousko-Ubersku, Kréta přihlašuje se k Řecku,
Albánci problašují se samostatnými, Aug'ičané
zdůrazňují své právo na Egypt. Jak vše dopadne,
těžko určiti, nebo předvídati. Zápletky jsou možné
a to takové, které by vedly do nedozírna. Pro
zatím jen Srbsko má chuť do vojny. Poplušné
pověsti objevují se už více nežli týden, ale zdá
se bohudík, že válka hrozící bude potlačena a
otázka balkánská že bude luštěna v mezinárodní
konferenci, která bade kompensovati všechny zá
rodky války. V celku zdá 8 celá mezinárodní
konference býti svolána na rozdělování Turecka.
Velmoci chovají se celkem klidně; i v Turecku je
ticho, jen v Srbsku političtí agitátoři štvou národ
k bezúčelné válce 8 Rakouskem. V Tarecku došlo
ku boykotování rakouských výrobků a obchodů,
takže lodi rakouské v Soluni, Jaffé atd. nemohou
nalézti člunařů a akladačů. Do budoucnosti hle
děti v zapletené otázce balkánské je těžko.
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všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně
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B. E. Volmana
v Hradoi E rálové.

(Založeno r. 1882).

Nové jísdní řády.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kroumé. Deo 11. říjea utkví všem na

šim přátelům po dlouhé Časy v milé paměti.

s toho „sedmera Čerých havranů“, naše milé
říšské pp. poslance Jos. Prokopa a dra Myslivce.
Přišli, aby pověděli pravdu iidu svému, aby vy
vrátili prolhané zpr+vy o té „lidamilností a poctivé
práci největších dobrodiaců“ drobnéso lidu agrár
víků a soc. demokratů. Přišli, aby poavítili na pa
novačnost židovských kartelářů a jich patolízalů.
Přišil a vrbli rozžatou počhodeň na fanatické fá
dění všech stran, které rvouce 80 ustavičné mezi
sebou, přece v jednom jsou za jedao a bratrsky
Be líbají, kdykoliv se jedná o to, aby pošpiněno
bylo katolictvo. Přes tři hodiay, téměř bez dacha
sledovalo vděčaé, několik set hlav čítající plu
chačetvo, vývody slovutaých řečníků. Pros'orná
místnost bostinc p Brázdova nestačila pojmouti
takové moožství účastníků, takže stáli moozí venku
a otevřených oken. Přišli nejen místa, ale i ze
všech okolních i vzdálených osad. Ty oči lidu,
které takřka bez bnutí visely na rtech pravdu
hlásajících, byly tichým, ale neklamným svédkem,
jaké důvěře těší se naši poslanci a svého lida. Jen
ten může bližnímu prospěti, kdo prodchout je:t
vírou v Boha, neboť jen takový zná přikázání
lásky. Těžko bylo nám, když patřili jsme z4 od
cházejícími pp poslanci. Z muobého srdce zajisté
vznášela se prosba k nebesům, aby Bůb žebnal
těžké zodpovědná práci jejich.

Z Proseče. 9v.-Jos. jednota katol. mužů
a jioochů pořádá v neděli dne 25, t. m. v míst
nosti spolkové divadelní představení „Dědičný
polesný“. Začátek v 7 hodin.

Ze Lhotice u Hampolce. V neděli dno
11. října konána u nás velice zdařilá schůze Ven
kovské mládeže. Po řečech p. Zavadila, syna rol
níka z Popališné a dp. O Vorlčka z Huropolce
přihlásilo se 29členů ke sdražení venkov. mládeže.
Ke slovu přihlásil se též přítomný říšský poslanec
Milo Záruba, který nabádal přítomné kvytrvalosti
za věc dobrou a spravedlivou. Předsedou zvolen
p. R. Hlavnička, místopředsedou p. Al. Holenda
z Miletina, jedaatelem Joa. Svoboda, pokladoíkem
St. Pobsn; nábradníky Julie Dvořáková ze Závodí
a Jos. Zach z Petrovic; rovisory B. Urbanová a
M. Davidová. Kolportér novin Frant. Svoboda.
Učitelové svolali truc-achůzi za přítomnosti 30
os5b. Naše echůze čítala na 90 osob. Zdař Báb
další práci. Na mládež vybráno 5 K 6 bal. a zá
pisné 20 K.

Z Machova. V členské scbůzi „lidového
křest. sociál. polit. spolku pr» Machov a okolí,
uspesli jsme se, že poslední neděli odpol. v kaž
dém měsíci, buleme odbývati členskou schůzi ve
spolkové mlstoosti, při které budeme hleděti, aby
se naši členové poučili a odvěžili ka další práci
va opravě řádů společenských a obrození spoieč
nosti lidské na zásadách křesťavských, přednáškou,
přátelským rozhovorem, čtením též i zábavou.
Členské týdenní příspěvky se budou řitom vybí
rati. Žádáme též jinochy a dívky a vůbec všecky
přátele budby u zpěvu, aby se přiblásili a spol
kového jeduatele. kterýžto seznam přiblášených
odevzdá p. řediteli zábavního odboru, načež ihned
přikročí k práci. Drazí rodičové kateličtíl Zají
mejte se o rozkvět našeho katol. spolku, aspvň
z ohledu na výchovu avých dětí — naší nadějné
mládeže — aby nepadli za oběť svůdnému živlu
nevěry.

Z Romova w.D. Křesťausko-sociálnívzdě
lávací apolek „Rovnost“ pořádal dne 4. října ve
řejnou schůzi ve Žleb. Chválovicích s přednáškou,
na níž řečnil p. J. Mužík, sekretář « Hradce Kr.
na tbema: „Zájmy a postavoní katolíků v Čechách.“
Řečník nadšeným způsobem promlouvá o zubože
ném stavu národa čaského, který rozdělen jest na
úva tábory a to křesťanský a protikřestanský pů
sobením různých demagogů. Boj proti křesťanství
víří na všech stranách; stavme proto pevné hráze
proti přívalům těchto vln, kde kdo může z nás.
Jedina pomoc, jediná záchrana jest v organigaci
a v podpoře t. j. čtení katolického tiska. Řeč p.
řečníka odměněna neutuchajícím potleskom. Nato
blásí se ke slovu p. Handlíf z Ronova n. D. Týž
probírá velmi trefně program strany pokrokovábo
učitelstva a doporučuje heslo „Svůj k svémul“
Po pochvale řečníka uděleno slovo p. E. Calkovi,
učiteli z Ron.va n. D., který vybízí přítomné, aby
všecky svoje projevy nevole, zvláště týkující 8e
učitelů, jiohž heslem je volná škola, vždy konali
slušně, poněvadž z nepřátelského tábora se mnohdy
využívá „eopatraosti k zostuzení. Potom blásí se
ke slovu dp. Martin Klouda, kaplan z Ronova,
který poukazuje na různé pyramidální lži, psané
ve Venkovu, Čepu atd. Poukasuje na dobrodince
agrárníků, kteří nepodepsali poslanci Adémovi
návrh, aby byla udělena podpora postiženým ži
velní pohromou| Bouře nevole a rozhořčení ozývá
se sálem. Probírá dále různé námitky, a uvádí,
kdo dal podnět k sterobnímu pojištění, te to byli
ti nenávidění „klerikálové.“ Ku konci hlásí se
ještě jedenkráte p. Mažík a objasňuje celou záje
žitost ve příčině starobního pojištění. Schůze sa
končena voláním slávy řečníkům. Schůze pořádána
v hostinci p.Čeňka Neoládka za účastenství více
než 500 lidí. Na konci na odchodnou voláno ů
častníky: „Katolickému hnutí u nás sdar Bůh“

Politický klub márodně sociální
v Novém Bydžově svolal na neděli 11. t. m.
0 10. bod. dop. v sále „u Modrého Iva“ veřejnou
schůzi s proroláním: „Vůjchni, kdož pokrokově



-smýšlíte, dostavte se do jednobo do této scbůse,|
Nedivme se; vždyt jednati se mělo„o klerikalismu
a škole“ a chvalně zde známý řečník a přítel
volné školy přijel s Praby. Tak tedy potřebí bylo
co největšího účastenství vašeho pokrokového obe
cepstva| Nadešla 10. hodina a pořadatelé s řeční
kem připravojí so uvítati valící se davy pokrokově

nmýblejiího lidu. Ale jaké překvapení! Udbylajedenáctá a pávi pořadatelé zaražení nad pěti
-členným posluchačetvem avi obebranou svojí pís
ničku o klerikalismu nespnstili; protlačili se „da
vem“ ke dveřím a na připravenou tribuuu 8e ani
o>vrátili. Milí pávové! Zoáme toho příčnu. Lid
náš jednak už toho vašeho mluvení mé dost, jed
pak poznal, že frazemi o klerikalismu se mu ne
pomůže. A pak ví, co tím klerikalismem myslíte.
"Školy beznáboženské rozhodně nechce, poněvadž
vidí, kam až dnes spěje mládež olravovaná vaším
nevěreckým tiskem. Proto nezbývá, než že 8i mu
slte na ten klerikaliemua u nás pomalu navykati,
abyste svými veřejnými schůzeri nedocílili pravého
opaku a tomu nenáviděnému klerikalismu nepomá
bali k šíření a postupu.

Andy a Časopisy

František Píša
v Hradci Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velkývýběrobrazůa hudebnin.“ ij

Seznamy zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
Wvěcenízákladního kamene. Vneděli

dne 18. října odp. povede procesí « Marianského
chrámu Páně vsdp. Mage. dr. Alois Frýdek, kapi
tolní děkan, na Rožberk, kdež o půl 3. hod. po
světí základní kámen k nové kapli Rožberecké u
Hradce Králové Při slavném tom úkonu kázati
bude vldp. P. Alcis Jemelka z T. J. Věřícíz Hradce
Králové 1 širého okolí se co nejelušněji šádají, by
slavnosti této se zúčastnili.

Schůze městské rady dne 12. října.
Vzaty byly na vědomí zpráva měst. zvěrolékaře
že 26 mlékařů prodalo v měsíci září t r ve zdej
ším městé 1468 litrů wléka dobrého, 419 litrů
mléka sbíraného a 293 litrů smeteny průměrně
denně — a výnos c. k. okres. hejtmanství, jimž
byl schválen p. Václav Tichý jako nájemce při
provozování živnosti hostinské v domě čp 89. —
Proti žádosti p. Em Kadečky za avolení ku pro
vozování sklenářství v domě čp. 129 a žádosti p.
Fr. Berana, kožešníka, za svolení k veřejnému
výprodeji zboží v domé čp. 170. neučiní se námi
tek. — Výkazy pokladní hotovosti ze dne 5. t. m.
a o činnosti policejní stráže za měsíc září t. r.
byly vzaty na vědomí. — AL. Střítkovi, 5. t m.
v Praze zemřelému, zastaví se cbudinská podpora
— Vzato bylo na vědomí, že výnosem c.k. místo
držitelství odepřeno bylo p. Frt. Peškovi udělení
koncesae ku provozování živnosti hostinské vdomě
jeho čp. 427. — Vzato bylo ne vědomí, že zem.
výbor král. Českého doporučuje zemskému sněmu
schválení osnovy zákona, kterým prodlužuje se
platnost ustanovení obsažených v zákoně ze dne
18. dubna 1897 €. 23. z. z. ve příčině dočasného
osvobození přestaveb města Hradce Králové, jakož
i novostaveb v odpevňovacím rayonu od přirážek
semakých, okresních a obecních k domovní dani
nájemní. — K žádosti p. Jar. Pařouta, stavitele,
"provede se na náklad stavebofků pp. Fr a M.
Novákových, připojení domovní kanalisace, plyno
a vodovodu k projektované novostavbě na parc.
č. 1 v blokuXIII.—Udělí se novoleníke stavbě
Jednopatrového domu, dílny, skladiště a koiny na
parc. č. 6 bloku VIIT. p. M. Motyčkovi, pokrývači,
a rodinného jednopatrového domku ne parc. č. 8.
v bloku X. p. V. Poledafkovi, úředníku pivovaru,
a na pare. č. 2. u „Střelnice p. J, Sixtovi, c. k.
inženýra. — Hrobníkem na břbitově Pouchovském
ustanoví se po resignaci p. Jos. Valzeka p. Jos.
Rezner, domkař ne Ponchově. —

Akademie v Borromaeu. K uvítání
nově nastupujícího vicerektora dp. Keppla us
řádali chovanci bisk. Borromaea pěvecko-bndební
akademii v neděli 11. t. m. s nevšedním, sdároým
„provedením programových čísel. Slavnostní večer
„poctili svojí návštěvou vsdp. gen. vikář Mgr. Dr.

Frýdek se členy vad. kathedrální kapitoly, p. pla
k .vník Jirotka, p. z. r. Patsák a četné jiné obe
censtvo.

Zmnoušitidůvěry milovníků umění.
Co je klerikalismus? Rozhodně jest vybarveným
klerikalismem, sneužije-'i někdo chvíle určené k po
čení o umění k tendenčnímu a zřejmě nespra
vedlivému odsuzování jedné společnosti církevní,
aby slávu drubé církve mobl přemrštěně vyná
šeti. Kuratorium zasloužiého zdejšího průmyslo
vého musea chtělo získati vynikajícího znalce
který by vážně promlavil o církevní architektuře.
Byla mu odporučena prazeláštní kapacita, p. Emil
Edgar z Praby. Zdejší milovníci umění, zvláště
katolíci, dychtili zvěděti, 60 nového na poli cír

zvlášť s nadějí, že se zavděčí. Tedy 11. října od
poledae počal p. Edgar hovořiti, vlastoě čísti. Ne
dobrou předtachu budily nápadně vyložené foto
grafie modliteben protestantských, jež v novější
době byly vystavěny v Čechách a na Moravě Že
by však některý fanatik chtěl lineálové badovy
tyto vyblašovati za vsor církevní architektury a
jimi snad začinati novou etappu, sotva komu na
padlo. A salo se přece. Pan Edgar četl a četl
monotonním a uspávajícím hlasem, že posluzbač
Btvo zívalo. Slyšelo spíš všechno možné, než nač
čekalo. Leda ještě to, co si opsal řečaík z kato
lickébo „Nového Života“, za něco stálo. Neopo
menul žádné příležitosti k šlebnutí naší církve
Snad proto, že tatáž zde v Hradci vystavěla velko
Jepé budozy c.rkevní, kdežto jinověrci je zde bo
řili. Oufral se o zřízení církve katolické, jediný
ideál viděl v jednoduché modlitebně protestantské.
Objektivita umění zde byla zlebčena na míru nej
vyšši. Ovšem o tom 8e nezmínil, jak se k církev
nímu umění choval na př. protestantský Skultet
za pověstného Fridricba IL. I o tom opatrně po
mlčel, proč jiné konfesse napodobují rády stavi
telské sloby katolické. (Na př. v Budějovicích
jest nová štíhlá synegoga, postavená ve slohu
gothickém.) Ubotáček chtěl rýpat a neuměl. Obe
censtvo bez rozdílu přesvědčení stále bylo netrpě
livější nad takovým zavlcčením otázky umělecké
do nespravedlívého pr. udu kopf-gsijalho; nenalez
novši kýženého poučení, odcbozelo již za před
nášky. A když p. Edgar dočetl, zatleskaly si
dva páry rukou I posluchači mimokatočtí nazvali
takovou přednášku hotovým skandálem. A jak
byli roztrpčeni tou neomaleností právě odborníc:,
ukázalo sc v pondělí, kdy na druhou jeho před
nášku dostavili se asi čtyři lidé. Snaživé kurato=
rinm asi málo děkovalo za ten přednáškový
present. Rozčilení značné zmoblo ae pomyšlením,
zač takový neobratný výstředník považuje hradecké
kruby umělecké. Teď aby žádalo průmyslové mu
seum od toho výtečníka náhradu za to, co mu
pokazil. Disgastoval hodně právě ty, kteří se o
uspořádání takové přednášky 8 nadšením a dobrou
vůlí etarali. — Teď možná p Edgar postaví na
vzdory daleko lepší chrám, než dóm sv. Víta.
Zvědavě čekáme.

Udpověď a otáska. Na žádost o vysvět
lení „Oavětělida“, která přináší zprávu o káplann
Wernbartovi ve Štokravě, že prý použil ke zpo
vídání české nevěsty kostelníka za tlamočaíka,
odpovídáme: Dle předpisů církevních má býti
vyznání bříchů při zpovědi tehdá úplným, když
tomu nebrání žádná fysická a mravní překážka.
Když mlaví kajícník jazykem zpovědníku nezná
mým, nežádá se však podrobného vyznání hříobů,
pročež nepotfeboval zmíněný kaplan žádného tlu
močníka při zpovědi české nevěsty. A še celí ta
správa jest nepociivým výmyslem, to právě vyklá
dáme na místě jiném. Podobnými výmysly se listy
liberální a rudé jen hemží A ježto „Osv. lidu“
jsme zodpověděli tuto otazku, doafáme, že můžeme
počítati na tutéž ochotu, když ae „Osvěty lidu“
tážeme, zdaž se neobává zklerikalisování a pa
němčení zdejšího lycea, když ku pěstění německé
konversace byl na lyceu ustanoven zdejší rabín
dr Klanber.

Divadlo. V úterý dne 20. t. m. má svůj
čestný večer pí. M. Nováková, k němuž si zvolila
Lehárovu operettu „Veselá vdova“. Beneficiantku
jistě odmění obecenstvo za její uměleckon píli
četnou návštěvou. — Rspertoir: V pátek: Asrael,
v sobotu: Kouzlo valčíku, v neděli odpol.: Pan
professor v pekle, večer: Aarael, v pondělí: Hořký
osud, v úterý: Veselá vdova, ve středu: Janek,
ve čtvrtek: Asrael, v pátek: Potopený zvon, V80
bota: Dalibor.

Kurs elektrotechnický, pořádanýměst.
průmyslovým museem v Hradci Králové, za řízení
P. prof. R Rosy « Pardabic, zahájen byl v čí
tárně průmyslového musea v budově c.k. odborné
školy v přízemí v levo. Vyučováno bude ještě ve
daech 16., 19., 20., 22., 23, 36., 27, 29. a 30.
Hjoa vědy od 6—8 hodin večer. Přihlášeno jest
tolik účestníků, še podaří se je jen s nousí umí
stiti v nedostatečných místnostech čítárny. Po
každé přednášce vénován bude krátký čas roz
hovora a dotazům.

Boseda v Hradel Králové pořádáv
sobotu dne 17. října 1908 druhý společenský ve
čer ve dvoraně Besudy, kdež přednášeti bude p.
dr. A. Rudolf o Cařihradě. Mezi jednotlivými od

dily roadápy budou k prohlédnutí obránly A pohledy na věci, o nichž promluveno. — | Zábavný

program pestrý a vybraný. Začátek v 8 hodin
večer. Pro členy a jimi uvedené hosty, zvané bosty
a spolky.

Osobní. Pan JUDr. Bedřich Petr zapsán
byl do seznamu obbájců pro obvod vrchního zem.
soudu královatví Českého se sídlem v Hradci Kr.

Korsika, známýfrancouzský ostrov v moři
Středozemním, s rosmanitým útvaťem horským,
s.hlabokými údolími, prostupojícími celý ostrov,
jeho přívětivá města: Ajaccio, rodiště Napoleo
povo, Bastia a Calvi v půvabných polobách při
zálivu moře Sartěne a Corte v středu hor, jakož
i pěkné typy Korsišanů vystaveny jsou ve věrné
plastice v panoramě Národní Jednoty Severočeské
v Hradci Králové za Bílou věží ve dnech od 17.
až včetně 28. října 1908.

Výstavka. Výkladní skříň musejoí u trž
nice vyplněna v těchto dnech zajímavými novými
uměleckými předměty. Průmyslovému museu po
dařilo se získati k fizení malířského kurau pí.
Ellu Mikanovou-Urbanovou, malířku. C) to značí
pro výchovný úzol zmíněného kurau, dokasuje
právě ve skříní té vystavený malý výběr umělecko
průmyslových i uměleckých prací zmíněné dámy.
Jest to hotovým překvapením pro Hradec, že
chová ve svém středa umělkyni tak čistého, pů
vodatho rázu. Na všech pracích od návrhu k drobné
umělecké bříčce až k návrhům pro celá zařízení
bytu jeví 8e jednotný ráz umělecký. Na všech
pracích znáti radost z jasných živých barev, tak
jak jsme zvyklými u vyšívkových a malovaných
prací lidu našeho. Jsou důkazem, že pí. Mikanová
dovedla voiknouti do dacha lidového tvoření. Tvoří
sama právě tak bravě, nenuceně, anif by napo
d>obovala.Umělecké výtvory jssu na prodej. Ne
opomeňte tedy problédnouti si malou tuto vý“
stavku, která za xrátký Čas ustoupiti masí místo
jiné kolékoi, tentokráte předhistorické.

Pokroková práce ve Rtymi. Dno27.
září k posvícenské zábavé dostavili se někteří po
krokoví mladíci, kteří na zpáteční cestě za veli
kého řevu došli ke krásné soše Panny Marie, na
kt-rou začali bázet za nadávek kamením | Když
Jidé začali vybíhati ze stavení, šlo se dále ke
kříži, který poškodili. V lese polámali mladé
stromky. Nyní zakročili četolci. Obec Rtyně jest
velice pokroková. Ze dostal Holanec půlčtvrtasta
hlasů. Čte se zde „Zář“, „Ruch“, „Červánky“ a
pod — Ve středu 30. září vloupal se zde zloděj
do kostela, kdež rozbil pokladničky pro milodary
a zmizel.

Odpověď „Osvětě lidu“ ku zprávě
z Nov.Bydžova „Klerikální provokace“.
Není pravda, že katol. tovaryši čili „studení bratři“
světili svůj prapor, ale pravda jest, že světila
svůj prapor katolická národní jednota. Pousměšné
a potupné nadávky i národním našim spolkům dá
vati, je u nás předností naší pokrokové strany.
Není pravda, že byly účastníků dvě dobře počí
tané stovky, ale pravda jest, že dle vystavených
legitiaací bylo účastuíků 700. Pučátes průvodu ve
čtyřstapu byl v kostele a konec v pravém úbla
na náměstí u „modrého lva“. Není pravda, že ka
tolická národní slavnost byla provokací; spívalať
se jak před spolkovou místností venku 8 průvodem
hudby tak i ve dvoraně „Na kopečku“ před schůzí
naše národní bymna a v průvodébyl jen náš český
křesťansky smýšlející lid. Pravdou však jest, že
provokací u nás jest hlasité němčení našich židů
na náměstí, proti němož naše pokroková strana
Be nestaví, poněvadě se německých našich židů
pro případ obecních a jiných voleb bojí. Není
pravda, že kaplan Šetina si upravuje cestičku
k světským svým ambicím, ale pravda jest, že
pracuje a křivdy snáší jen ve prospěch našeho
Českého křesťanského a od pokrokářů odkopnu
tého a tupeného lidu. Není pravda, že důvěrná
schůze se konala „U anděla“, ale pravda jest, že
se konala v největší bydžovské místnosti, ve dvo
raně „Na kopečku“ a ještě ani nestačila. Z tobo
patrao, jak lživě onás píše list našich pokrokářů,
nazvaný v „Česk. Učiteli“ kdysi „stokou špíny“.
Takovým lživým způsobem lid náš uvědomovati
neumíme a nebudeme a 8 takovým pokrokem ne
půjdeme. Cílem naším jest jen pravda a vzdělání
těch tak zvaných „neuvědomělců“, a po té cestě
musí jíti i naši páni pokrokáři, nechtějí-li aby jim
náš křesťanský a vlastenecky cltící lid se svým
kaplanem stál v cestě

zZěŮ u Opečna. Dne 11. t. m.
konána byla v obci naší důvěrná schůze, na které
řečoil p. sekretář Mužík z Hradce Král. Po řeči
jeho přiblásilo se do orgenisace na 40 čienů.

Dal působnosti nové organisace přejeme muobosdaru|
Z Hasti u Opočna. Katolickáorganisace

farnosti Bílého Újezda uspořádala u nás v Masti
v neděli dae 11. října důvěrnou schůzi, na níž
přednášeli oblíbený, popalární řečník p. Fr. Šapka
s Hradce Králové a sl. Kosařová z Dobrušky. Ža
účasti téměř tří set lidí byla ochůze tato sahájena
důvěroíkem katol. organisace p. V. Zmou a svo
Jepo předsednictvo, ve kterémž zasedali pp. : Felo
man Jan z Masti, Sodláček Josef z B. Újesda
a Křepela Josef s Netřeby. První mluvila sl L
Kosatová z Dobrušky o porobě ženy v pohanství
a povznesení jejím křesťanstvím. Pilně propraco
vaná a šivě předn.sená řeč její všeobecně se lí
bila. Po té promlavil p. Šapka. Nemohu řeč jebo



rorebírati, muse šetřit místem, avšak tolik přece |
musím pověděti, že takového řečníka jeme ješté u
nás mluviti nealyšeli. Mluvil 2 hodiny okulturních
a hospodářských požadavcích strany lidu katoli
ckóébo tak krásně a přesvědčivě, že shromáždění
se vyjádřili, že by p. Šupku poslouchali do rána.
Srdečný dík budiž vzdán jak p. Šapkovi tak slč.
Kosařové sa krásné jejich řeči. Mohou býti uji
štěni, še símě jimi zaseté nepadlo na akálu, nýbrž
na půdu dobrou a že přinese užitek stonásobný.
Všem, kdož se přičinili o zdar této schůze, zvláště
dp. Š. Bobkovi,kaplanu v B. Újesdě, p. J. Fele
manovi a p. J. Foglovi z Masti volám „Zaplat
Bůh.“

Za + P. Klemontentem Némečkem.
„Duži svou sv. evátostmi posílenou odevzdal Bobu
dne 5. říjoa 1908 o 8. bod. ranní v rodném domě
v Kutné Hoře, dokončiv 38. rok věku avého a
15 let avého kněšství.“ — Jak blesk když z čista
jasna ubodí! „Pan páter Němeček zemřel“ —
povsdech ten boleatný z rodného domuproletěl
městem a smutek svůj zanesl k Orlickým horám,
v Žamberku usedl dovížky zámecké kaple a děc
kem se rozplakal, tíhu svoji pověděl bleskem ve
lebným věžím hlavního chrámu, a dětský vzlykot
zámecké víšky mísil se záhy v pláč velkého
zvonu, smutkem zalévaje srdce kde Koho v městě.
Přišlo to tak náble. „P. Němeček zemřel“ — tak
nese se od úst k ústům te správa a mnobým to
otřese nitrem: „Bože můj, čím to jen na světě
jemel“ „Velebný pán Němečekzemřel“ — a celá
legie mu oddaných ardcí, teď šbavých bolestí, sa

Beno oběť svých modliteb vroucích k Božeskémurdci si nese: „Odpočinutí věčné dejž ma, 0
Pane!“ — „Němeček zemřel“ — tak v úžasu čtou
jeho druhové z mládí a v duši jimozve se vášně:
Memento mori! A není nikoho v té chvíli tklivé,
kdo by snad lupou zvědavě v síti života jeho
pátral po slabostech a chybách, jicbě všichni jsme
plni. V slzách spíše vzpomíná Žamberk a přátelé
jeho dobroty srdce a chudina štědrostí dlaně jeho,
vzpomínají věřící horlivosti jeho — — vapomínám
ijá. Tedy všemu je konec! Již nikdy se nesejdem
k přátelským bovorům v intimních chvílích vzpo
mínek a plánů, v nichž tak často oba jsme čerpali
vzpruhu a osvěžení v slabých a vyprablých chví
lích svého kněžského žití. Již nikdy neuvítá ú
tulný pokojík Tvůj intimní kroužek mladých na
daných duši, kterým jei nejen rád nabízel Štědrost
své dlaně, ale které's nadšeně uváděl na cestu
života sa Tím, který jest a zůstane náplní umění,
dobra a krásy, Již nikdy se nerozbovoříš 8 námi
o úctě k Bošskému Srdci, o sv. Františku, o Yzmá
hajícím se avědomění katolického lidu v Čechách,
o Bilkovi — — — Vše to minulo! Naposled
drabý Ti přítel DP.Jemelka promlouvá dojat nad
rakví Tvojí a skoro padesátka spolabratří tklivě
dojmutých poslední Ti věnec tvoří kolem hlavy a
s kůra sní poslední pozdrav „Huic ergo parce
Deus — — —“ Naposled kráčiš Kotuou Horou,
kterou jsi tak nadšeně miloval aučil milovat jiné.
K hrobu Tě odnášejí kollegové. Podsim, plný
tklivého smutku, zlato své hojně Ti sype V po
slední lože. Naposled zvlhlé našo zraky za Tebou
hledí v blažené žárlivosti sladké Tvé kající 8-rti
v náručí Svátostného Krista, milosrdného dárce
odpuštění, klidného umírání, odměny věčué. —
Odpočívej v pokoji! Karel.

Z Heřle. Ve uurovém lístku „Pochodni“
obral si nějaký zákeřník za úkol hanobiti a tupiti
stranu křesť. sociální. Ve své zuřivosti jde tak
daleko, že v Hořicích musí ti nenávidůví klčri
kálové něco spáchati, jen aby mohla „Pochodeň“
měco psáti. Tak jako předešle se stalo, že z Hyr
šovy továrny dělnice Hronová (bývalá Honcová)
žalovala Vaníčkovou. A víte čtenáři, koho z nich
udělal avětlonoš v Pocbodni? — křesť. sociálky.
Pokud jeme přesvědčeni, obě jsou příslněnice
strany rudé a teď, když se i „Pochodeň“ za ně
stydí, chtěla by je hodit do katolického spolku.
Arcilbář z „Pocbodně“ jde tak daleku, že ženám
radí, by se střešily všeho styku a křest. sociály.
My odpovídáme: feny hořickéjsou lepšíbo chara
kteru neš všichni radí i s pochodní a proto, še
jim záleží na cti, kterou by leckterý tinčhuba
chtěl špinit, odinítají takové perly jako jsou výše
jmenované a zajisté, še zasadí se o to, by ob
čanstva bořickému dostalo se vyavětlení, že Hen
eová s Vaulčkovou nikdy u Všeodborového adru
žení nebyly, nejsou a nebaduu, již proto ne, že
patří do řad rudých. Ženy a dívky katolické: kdyby
sebe borší klepy a p mluvy o Vás „Uuchodeň“
kuhila, neustávejte pracovati, sale tím více srazte
se v pevný dik, rozšiřujte tisk a us nájezdy De
přátel odpovězte chladným: „Pai štěkají také na
měslo a když jim to neuf nic plátno, pře
stanou“ Posorovatel.

Vesaleký romamek. Od těch dob, kdy
růsoé politické strany počaly vytloukati klerika
liemus (vlastně náboženství) z našeho národa, kle

nj vůčibledé mravgí zásady i v naších druhdysacbovalých obcích venkovských. Dnes se to
| Už 8 manželskou věroostí ani na vesuicích nebere

tak vášné. A v tom obledu mohli bychom vypra
vovati historky zrovna neuvěřitelné a přece prav
dívé — hotové románky. Rolník v Jesničanech u
Pardubic pojal před lety sa manáelku slečinku
aěkde od Praby. Té se však prostý vesnický rol
ník znechutil a uoylá očka „ DA vesnici

žijící dámy, počala 8e točiti po nějaké zábavě.

farmacie, který tu občas u své matky trávil ves
nickou idylln. Oba si záhy porozaměli. Počala sa
zády muže tajná láska, která trvala dvě lóta. Zá
letné paničce se ten život volné lásky tak libil, že
jedsobo krásného dne svému muži „ocele ulitla
do světa a pokoušela se v Pardubicích zakrcčiti
ij o rosvod, patrné z chuti k volnému životu. Ale
na doléhavé domluvy da:a si říci, vrátila se k muži
a mělo se slaviti smíření. To však skoačilo velmi
tragicky. Mezi vyjednáváním o smír přišel do
světnice milý magister a způsobil zde stóna hodnou

pre nejfůntastičtějšího románopisce. Padl na koena s prosil za odpuštění, ale když se mu místo
toho dostalo vyhazova, vnikl ještě jednou do svět
nice a hodil všecka zamilovaná psaníčka nevérné
ženy na stůl před muže a s výčitkou, c. ta zami
lovaná legrace ho stála peněz; vyňal lahvičzu 8 cy
ankalim a rychle vlil obsal její do webe, aby své
rozbouřené nitro na dobro ochladil. Nyní vášně
stůně a nevěroá panička uprchla nékam daleko,
aby jí lidé neviděli.

Jak jedné sociální demokrat VPar
dubioleh měli nedávno boliči schůzi, ve kteró Be
jednalo o msdě a pracovaí době boličských po
mocniků, kteří brozili stávkoa. Schůze a jednání
bylo tajné. Leč v nejblišším čísle „Východočeského
Obzoru“ bylo celé jednání boličů uveřejněno a tak
úplně vysrázeno. Pisatelem byl známý 8 cciálně
demokratický agitátor R. Pačovský, holič a ta
jemník sociálních demokratů v Pardubicích. Při
nejbližší schůzi vytkl L. Polák nečestné toto jed
nání Pačovskémua kritisuje takové počínání,nazval
to durebáctvím a denanciantstvím Nato R. Pa
čovský p. Poláka žaloval pro utrháví na cti a
stácí konalo se dne 19 t. m., ale bylo odročeno
sa příčinou povolání nozých ovědků. Poláka ob
bajoval dr. Fryč, Pačovakého dr. Herman.

Nurovost agrárních „Hlasů Venko
va“. Píše se nám s Vrbice: Žašoeme nad zvrhlostí
agrární tiskoviny „Hlasů Veukova“, orgánu to p.
poslance Chaloupky. V předešlém čísle nejsprost
ším způsobem napadly šlechetného našeho p. sta
rosta Šabatu proto, že alužka na jeho statku je
v požehnaném stavu, což nazývají „rodinným ma
lérem“. Ničemný ten Článek je tak úskočné psán,

rd podezření z otcovatví muhlo padnoucí i na p.Šabatu. Píšout Hlasy: „O budoucím šťastném
otci kolují po obci různé pověstí, které ale vesměs
shodují se v tom, že týž bydlí pod Sabatovou
střechou“ Nikoli! Žádné růsné pověstí po naší
obci nekolují, nýbrš obec určitě smá otce onoho
nemaně. dílka. Když už jsi lak zlomyslný a chceš
pranýřovati osobu provinilou, pak jsi ji měl určitě
jmenovati a nikoli podezření házeti na věe»becně
váženého, naprosto bezáboného :. Šabatu! —
Vrchol farizejství! On píše dále: „My nesazname
náváme věc tn snad proto, te bychom se radovali
£ cizího neštěstí, třeba Šlo o Čest poslance kleri
kálního, ale činíme tak, abychom projevili 80u
ptrast.“ A zatím je zcela pstrno, Že se mu 0 nic
jiného nejedoalo, než právě a výhradně o to, aby
čest „klerikáluího“ poslance byla sbanobena a on
upadl v podezření nečestného skutku. Je to patrno
i z toho, že hlavní agrární náhončí nestyděli se
onen bídný článek předčítati v hospodé ano i na
jstým lidem na poli Budiž to všsk ku chvále
některých agrárníků řečeno. že toto sprostáetví
„Hl. Venkova“ naprosto odsoudili. — P Cbaloupku,
dopouštíte-li, aby Váš orgán takto Špinil čestného
muče, jemuž i Vy musíte dáti stkvělé svědectví
mravní bezúhonnosti, jemného takta a vysoké sta
vovaké intelligence —| sadazujete sám největší
ránu myšlénce agrární. Ptejte 53 na úsudek o tom
svých vlastních zdejších přívrženců, ovšem čest
ných, ne takových, k nimž náleší onen zákefníki
rozšitovatelé oné farizejské zprávičky!

Katol. národní jednotě v Novém
Bydžové věnovala alč. Ant. Klončkova 3 Ka
p. Novák, natérač, firmu na spolkovou mlstnost.
Výbor vzdává uctivé díky.

Bybářský kurs v Kelímě. U přiloži
tosti I. českévenkovské rybářské výstavy, Rybář
ským klabem v Kolíně pořádané, koná se ve dnech
23. a 24. Hjna 1908 rybářský kure, na jehoš pro
gramu jsou hlavně dvě theme: Dne 43. října t. r.
„0 zarybňování vod tekoacích“, v němž zsahrnaty
jsou také návody k umělému odchoru násaad. —
Dne 24. října „Ochovu kaprů se zřetelem k malo
bospodářům“. Poněvadž výstava sama je zároveň
zpamenitou ebírkou pomůcek vynčovacích i mate
riálu demonstrativního, bude tento kurs spojen
s velkou řadou praktiokých demonstrací a alibaje,
že bude neobyče,ně poučoým. Je preto oprávočna
naděje, že bude hojné účastenství všech činitelů,
kteří o zarybňování tekoucích vod mají zájem,
jmenovitě spolků rybářských, pak hospodářů ryb
ničolch, zejména malobospodářův a obcí, jimš zá
leží na povsnesení jejich hoapodářatví a na sisku.
Přihlášky účastníků přijímá Rybářský klub v Ko
líně, jenž na pofádání jest ocboten včasně obata
rati byt a dle počtu účastníků učiniti opatření
v,příčiné stravování. Páni účastníci nechťve svých

přihláškách projeví laskavě ješ týkají seytu a stravy. Tyto nutao učiniti nejdéle do 18.
Hjna t. r. K sabespečení společného oběda bud
tež zaslány K 8 a noclehu K 32přihláškou pře
dem. Rybářský sjezd koná se dae 35. října o 10.
bod. dopol. v místnostech výstavních.

Z Rychnova m. in. Nedáse ti, le
rozvojem zdejší okresní nemocnice přílio iziveě
do města se rozmohl. Z celého okolí i ze vzdále
ných uěat denně přijíždějí celé tady povosůs ne
mocnými, takže tito, jak 8e vypravuje, pronedo
statek míst uékdy až oa zemi přespávají. Násled
kem toho stoupá měroa oetajenou také upotřeba
léků a - nestranné odbadouto -—musí býci dvoj
až trojodeobná než na př. pfed pěti, šesti lety,
Možnost a potřeba druhé lékárny pro mésto naše
následkem tohot) utéšeného rozkvětu leží na dlani
a povolaní činitelé ohtéj nechtěj brzy budou nu
ceni věcí se .sabývati. Lékárna druhá v Rychnově
nebo zřízení veřejné lékárag v Soloici, jako drahá
možnost, nedají na sebe asi dloubo čekati. Pod
mínky zde jsou a potřeba denoč viditelnéjší.

Dvojí lokot „Osvéty lida“ ma kil
mocké poméry. Váterý das 22. záříměl pohřeb
p. Frant. Voříšek, říd. učitel v Blatně. Pohřbu se
súčastnílo monbo učitelstva a kromě domácích
kněží dp. farář s Trh. Kumenice a dp. katecheta
dr. Michálek z Carudině. Nad brobem promlovil
ředitel měšť. školy v Chradimi a bývalý zdejší
učitel p. Frant. Tuláček. Ačkoliv dul si pozor
zrovna úzkostlivě, aby v řečí své nepronesl slova
Bůh nebo Kristus, ač tam mlavil o uadělovéku
Nitecheovi, dovolával se Vikt -ra Hags atd., přece
nenalezl milost před svulem uvých kollegů prot
jen, že v ap-strofé na vdovu po + Hd. učiteli
Voříškoví zunívil se o životě posirtoém. „Kdo
by mohl býti tak ukrutoým, aby tómto tracbiícím
pozdstslým bral naději na opětné abledání s dra
hým nebožtíkem ?“ Tak ani mlavil pan ředitel A
sa tato slova dostává se od některého kollegy
v „Osrětě lidu“ p. fediteli štalce. Panu dopiso
vateli se nelíbil pohřeb také z jiného důvodu.
Zemřelý p. fd. ačitel Voříšek byl člověk pokro
kový; nač ma prý tedy vystrojovati slavný pohřeb
se 4 kněžími! — One 4. října měli jeme zde jiný
pohřeb. Zemřela po dlouhé, trapné nemoci choť
zdejšího továrníka, israelitka pí. Marie Bauerová.
Poněvadž bysy právé židovské svátky, nemobl
k pohřbu do:taviti se rábín. Vykonul za něho
fuakci židovský učitel z Roubovic. V boboslužebné
roacho oblečen, kráčel v průvodu a na břbitové
měl řeč o životě za hrobem. Ačkoliv zdejší učitel
stvo se pohřbu súčastnilo, v „Osvětě lidu“ ani
muk o tom. Jame zvědaví, co učitelské listy napíší
proti tomuto „klerikalisma“. Dosud ani nepíply.
Cu by se stalo katol. učiteli, kdyby se k táže
slažbě, jako židovský propůjčil?

Z Hlonbětína u Prahy. V neděli27.
září pořádala zdejší katolická organisace svou
prvoí zábavu, která se nad očekávání dobře vy
dařila. Největší zásluhu o zdar její má al. jednota
kato:. tovaryšů v Praze, zvlásté uletopředseda dp.
Jan Beránek, jakož i dramatický odbor téže jed
noty do svým předsedou p. A Můllerem. Vřelé
díky sa vzácnou návštěvu vzdávámo ursz. p. bar.
Dercsényimu a milým hostům s Karlína, Libně a
Dol. Počernic. Srdečná, apřímcá uálada patraa
byla u všech účastoíků, i u příslašaíků jiných
stran, kteří alnáným, milým spůsobem s námi 60
bavili. Zábava, jejíž výtěžek věnovan na ošacení
cbudé školní mládeže; měla při hejné návátévě
značný úspéch hmotný.

Východočeské divadle.

Činohra, zdá se, že liboje si přespříliš v „di
vokém koření“. Z provedených dosud věcí vážně
lze bráti sen Przybyszevského„Zlaté rouno“ a
Flers-C:illaretovo „Láska bdí“. „Zlaté rouno“
jest sauo o sobě velmi působivé drama; uezapře svého
aatora, jenž se zálibou akcentuje vyšší zákon
mravní, jenž člověkem vládae. Sehráno bylo d.
konale a nemám, čeho bych vytkl, oaopak obdi
vovati se musím výkonům pp. Aueravalda (Rušvič),
Zvíkovského (Rembovský) a Kovaříku (Loucký).
V činohře „Láska bdí“ obrátila na sebe pozornost
pí. Patočková (J.guelina) u bade asi «ýbornou
interpretkou uaivních rolí. — Capasova komedie
„Slečinka pošmistrová“ je nesmyslbez
humoru, zato plný obscenních narážek a nemělo
přijít vůbec na scénu. K tomu ta hra! Věc nebyla
nastudována a vázla. SI. Lacinova přes svoji píli
nestačí na titulní roji.

Opera přineslavelezdařiloureprisu „Madame
Butterfly“; hlavně orchestr zněl vyrovnaněji.
Těžkou hudbu Pucciniho nelze na poprve pronik
noútí a ukasuje se teprve krása její při reprisách.
— V sobotu 10. října: Ofenbachovy „Hofman
povy povídky“ —opera,která unás „táhne“.
Provedení celkem uspokojilo. Ulohu Olympie zna
menité slušela slč. Skalské a potvrdila můj násor,
žo umělkyně není pro role soubretty. Obtížné ko
loreturní kadence dosti se jí dařily, brou byla
výborná. Slč. Charvátová v úlose svůdné Giulietty
přímo ezcellovala. Pí. Kurzová (Antonie) zůstává
dosud zpévem mimo konkurenci. P. Perél ovládá
své demonické tři role s neproston dokonalostí.
Z nových poznali jsme tenuristu p. Nevole v úloze
Hoffmanna. Celé pojetí role, správná intouace,
jistota v nástupech dává tuliti velké přípravné
studium; hlas však sohásí; není to pravý praní
tenor, plný ally a svučnosti, nýbrž jen slabý, sa
střený hlas, tvořený v krku, oásledkom čehož
často v orchostru misí.

-Vneděli11.říjen: „Prodaná sevěsta'



v obsazení dostatečně od dřívějška známém byla
dobrá. P. Nevole (Jeník), celkově dobrý hrou,
utvrdil mne v nátoru výše zmíněném. Slč. Jova
novič vá svyká s$nepřípastnému tremolu a v into
paci je stále výše a to i v partiích melodických

-a snadných, tak če je to až na podiv u solistkv
U p. Holíka (Vašek) nepřestávám obdivovati se
jebo scuopnosti pro role nejrůznější. Kamenem ú
rasu zůstávají ovšem sbory; tak na př. finale II.
jednání bylo téměř zkaženo.

V úterý 18. fijna: „Cermen“. Swyčce |
v orchestru mobvu přidati va slle, ztrácejí 86
někdy. O bornách musil bych opakovati stále to,
co jsem psal před týdnem: aeladí a cékdy neo
vládejí part. Dřevěné nástroje jsou velmi dobře |
obsazeny a měkce znějí. P. kapelník Procbáska
dirigaje s pravou inteligencí zkušeného hndebnía
a dovede zachrániti ensembl: i v místech nejkritič
tějších. Scéna nevyhověla zúplna. Slč. Charvátová
svým zjevem výborně bodí se pro titulbí roli, hraje
znamenité, ale zpěv její příliš cbváliti nemohu.
Sympatický p. Waszmatb tentokráte úplně zklamal
zvláště v posledním aktu. Nezoámý dárce věnce
mob! míti více taktu a nevčasnou poctou neurážeti
sil vskutku zaelovžilých. Režie byla téměř úplně
nová a zdařilá. Dr. Aliguie.

Různé zprávy.
Německý kapitál a mače mhlí. Po

klady země české — uhlí — čím dál, tím více se
vyčerpávají na škodu slasti naší a celého národa.
Doiy uhelné jsou u nás po většině v rukou židov=
sko-německých, uhlí české putuje do ciziny a my
zde zase musíme kupovati drahé uhlí cizozemeké.
Nejnověji podniknut nový útok na ublí v Rakou
sku. V Berlíně byla totiž 30. září zřízena společ
Dost s omezeným ručením pod firmou „Německo
rakouská ublářská společnost 8 ručením omezeným
v Berlině“; účelem společnosti jest zakoupiti vět
Šinu uhelných ložisk intereasentů mezinárodní ku
tací společnosti, nalézajících se v Německu a v
Haliči, a ložiska ta využitkovatí. Ve společnosti
jsvn súčastněny německo-rakouská báňská společ
nost v Drážďanech, západočeský báňský akciový
spolek ve Vídni, drážďanská banka u A. šafhúz
ská bankovní jednota v Berlíně. To jest nový útok
pa kapsy naše. Ale naše sbory zákon.dárné toho
nebezpečenství nevidí, v nich samé hádky národ
nostní. Ovšem v kalných vodách nejlépe se lovívá.

Zlek « tisku a židé. Hmotný zisk a
židé uašli se i v tisku. O tom avědčí také belgický
denník Patriot, jenž pokračuje v odbaleních o or
genisaci tiskové kauceláře konžského státn v ci
cině. Na základě dokumentů dokazuje, že konžský
stát i v Italii a Rakousku vydržuje tiskové kan
celáře za účelem podplácení novin. Samy za tím
účelem vydané jdou do statisíců. Také chefredak
tor jistého vídeňského listu obdržel 8400 fr. —
To je pastva pro židovský tisk.

„Národ český a jeho poměr k Římu
a dymantii“ oazývá se brožura obsahující úplnou
řeč dra Hrubana ca IV. všeobecném sjezdé česko
slovanských katolíků vPraze. Řeč, která vzbudila
v české veřejnosti živou pozornost a řeší veledů
ležité otázky české politiky, přijde jako brožura
jisté vhod naší katolické veřejnosti. Cena brožury
10 bal. v administraci „Nešince“.

Zo ubrojnice kutelichké Na nedávném
kongressu španělského tisku problásil aaragozský
arcibiskop: „Jest maoho bohatých katolíků, kteří
svými penězi staví kostely, kupují aneb darují
pozemky pro kidátery, přispívají na okrášlení
poutních míst. To jsou ovšem krásné a zasloužilé
činy, avšak různé události mohou díla ta zn.čiti.
Plody dobrého listu však jsou neznijiteloy. Žijeme
v době, ve které je přímo povinaostí, vší silou a
všemi bmotnými prosiředky p:dporovati katolický
tisk. Noviny jsou rychlým dělcatřelectvem v boji,
a žurnalisté jsou vojíny víry, kleří každodenně
pérem v ruce chrání církev.“

Znamení doby. V tyrolském městě Bol
zenu žák IV. třídy reálky Friedrich Marchesani,
-syn professora reálky, při svatém přijímání vy
plivl sv. hostii a ješté se drze chlubil, že prý u
spovědi nebyl. Za zlotřilost tuto byl ovšem s re
úlky vyloučen. Volnomyšlenkářské učení zraje.

Jesnité do Japomska. Z Neapole.vy
plali nedávno do Japonska jesnité P. Rocklitf a
P. Dablmann. Prvním úkolem jejich nebudou mis
sie, nýbrž založit universita. O studenty je posta
ráno. Kovgregace Marianistů má v Tokiu kvetoucí
gymnasium, jež má přes 600 žáků. Bade tedy
možno otevříti filosofickou fakultu. Vyučovací řeč
bade avglická.

Jakoeubráziti choleře? Zaámýruský
měený lékař Močnikov z Pastonrova ústavu v Pa
říši, tázán jsa od jedaobo novináře francouzského,
sdaž cbolera jest nebezpečná nákaza a je-li třeba
báti se jí, odvětil: Není nemoci méně nebezpečné,
neš cholera. Bnadnéjí se jí molno obrániti, než
rýmě a nastusení. Já se bojím jen raka, ale cho
Jery se nebojím. Ta v těch kbelících na stole
sám samó cholerové bacilly, stále e nimi pracaji
a skoumám je a ússto srovna vedle nich jím. Alo

b učiniti jistá opatření. Nejím nic stu
( bo,hn ' a Bacilly

cholerové nevydrží teploty GOstapňové. Kdo se jim
chce ubránit, musí tedy píti pouze horký čaj,
kávu horkou, polévku, vodn převařenou, ohléb nad
lampou nebo nad horkou plotnou přidržený, ovoce
i je-li čerstvé a ayrové, tedy horkou vodou oplách
nuté a slupky notno sloupnouti. Za takového způ
vote uprostřed moře samých bacillů nic se státi
nemůže.

Kurs © dělnickém pojištění úra
novém a nemocenském, uspořádá České
obchodul museum pro venkovské pp. zaměstna
vatele a jich zástupce ve dnech 31. října, 1. 42.
jistopadu t r. Kurs trvati bode po 3 dny a před
nášky se konají od 8—12 a od 2—5 hodin. Z do
cházejících nás dotazů a přiblášek lze očekávati
četnou návštěvu i je nutno vzhledem k tomu za
slati přihlášky ov nejdříva Českému obchodnímu
museu v Praze V., Mikulášská tř, číslo 9. (palác
„Merkura“), jež ochotně všechny dotazy zodpoví.

Zákas methody léčebné Dra W. S.
Riccho v Lomdýmě. Tento udávaný léčební
způsob záleží v používání jsko „Lymphol“ ozna
čené masti s v nošení kýloího pásku, začež zasí
lateleu W. 8. Ricem z Londýna dobírkou obnos
per 6O K vybírán bývá. Nehledě k tomu, že po
ušívání kýlaího pásku, znalcem nepřizpůsobeného,
může přivoditi zhoršení průtrže, jeví se přikládaná
mast, jejíž složení jest neznámým, tajným pro
středkem, takže její prodej v tuzemsku již z to
hoto důvodu jest neoprávněný. Prodej tohoto taj
ného prostředku a oznamování řečené methody
léčebné, která pouze na vykořistění obecenstva
jest vypočítána, se úředně co nejpřísněji zapovídá.

Ovoce české nalozá vždy většího oce
nění nejen vČechách, ale i :cizině. O'tom svědčí

Výstava překvapila množstvím ušlechtilého ovoce.
Ve výstavě napsáno na př.: Nabízím ku prodeji
60, 100,200 g jablek nejušlechtilejších druhů, vy
pěstovaných jediným majitelem ovocnářskýchsadů“
a poda. Neméné zajímá, že poč.t vystavovatelů
ovoce a z největší části i prodavatelů dostoupil
úctyhodného čísla 168, svědčícího o rozšíření pě
stování ovoce v krajině jičínské. Vývoz ponejvíce
se bere do krajin německých, jak v Čechách tak
i v říši německé. Zajímavo dále jest, že něk.eré
druhy jsou zvláště hledány, tak druh „jablko ma
linové“ (bolovous), které proklestilo -si cesta do
něm. Porýní, kdež dochází upotřebení při výrobě
rýnských vín. I různý druh renet jest hledán a
dobře placen. Pražský trh, možno říci, čtvrtinou
jest zásobován z krajiny jičinské.

Výhřevnost dřeva do třechstapňů Ise
zařaditi. Do první ekupiny patří bak, habr, javor,
trnovník. bříza a smolnatá borovice; do drubé
třídy jilm, dub, modřín, méně smolnatá borovice,
jedle smrk; do třetí třídy lípa, olše, vejmutovka,
topol, vrba. Dle toho ge dřevo také platí.

K zazimování doporučujezkušený včelař,
aby se včelám nechalo o dva plásty více než 0
blehají. Předejde se tím přílišnému teplu a před
časnému plemenění v době, kdy červ se nemůže
zachovati. Včely zbytečně mnoho medu spotřebují,
trpí snadno úplavici a z jara často hynou.

Klibotok jest nebezpečná choroba všech
peckovitých atromů. Nemoc ta je nakašlivá. Léčí
te (lin, Ze se rána vyřeže až do dřeva a vymyje
se octuvou trestí. Nad tou ranou uděláme hloboké
tářezy do kůry, které voskem satřeme. Aby ve
tok klí znovu neobjevil, je třeba postižené stromy
vydataě hnojiti vápnem.

Pěknéhe ovece pre trh získámeopa
trným česáním a účelným balením plodů. Každý
plod třeba utrhnouti se atopkou dlaní, ne prsty,
aby so neotlačilo. Ovoce ukládá se do košů vy
stlaných senem anebo dřevitou vlnou, nikoliv do
pytlů, v nichž :e otlačí. Plody opatrně česané se
ukládají do beden, sudů neb košů, proložené dře
Vitvu vluva neb senem tak, aby se Cestou nepo
hnuly a neotlačily. Ovoce jemné balí se do heb
kého papiru. Napřed oblráme nejpěknější plody
pro trh, zbytek pak pro spracování domácí určené
se může třást, jestliše ne totiž hned zužitkuje a
ležet nezůstane, Na lešení určené ovoce musí býti
česáno rukou.

Pukliny ve dřevě nejlépe se odstraní,
jestliže je vyplníme teelem z čerstvého tvarohu
a prášku = nebašeného vápna. Tvaroh se rozetře
na hladkém kameni a psk vodou trochu zvlbčí,
načež přidává se za s.álóho tření tak dlouho vápno,
až tmel přiměřeně zhustne, Tmel rychle tvrdne,
tadíš třeba připraviti jen tolik, maobo-lise rychle
dá opotřebiti.

Opařenina a opálenina se rychlehojí,
jestliže bolák se ponoří do petroleje.

Ceny másla stanoviti dlužno dle ceny
mléka, při čemž za podklad slouží zkušenost, še
100 kg. mléka apravidla dá 116 kg. másla.

Za 15 millionů marek prodajíněmečtí
pěstitelé kanárů těchto ptáků. Bylo by zajímavo
svěděti, kolik peněs saplatí se = Rakouska do
Německa v téehto obchodech. Sami Némci dozuá
vají, že vývoz kanárů do Rakouska je snačaý. A
přeceodhadliněmečtí,zvlaštěktomu ollis říše
povolání smalci na výstavě kanárů spolkem Kana
Fia v lednu 1908 v Praze pořádané a lo za účastí
výstavovatelů německých, výslavené kanáry s tím
Výsledkem, še prvmí cemu i druhou dostali čvětí

pěstitelé. Němečtí juroří tenkráte veřejné prohlá
sili, že jsou výsledky zdejšími překvapení. Jsme
zvědaví na výsledek II. výstavy tímto spolkem
v littopada od 27. do 30. t. r. v hotelu Platýzv
Praze Ferdinandova třídá pořádané. Dotasy vy

nule Josef Richter, Smíchov, Švareenberkova tř.8. 60.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 10. října 1908, 1 bl

olenice K17-90 — 1880, šita K 14:60 — 16-20, ječme
ne. 12*20—13*60, prose K 10:00—11*00,vikvo K 14*00
aš 18:00, hrachu K 24-00—2600, oma K 1-00— 8280,
čočky K 3200—94:00, jahel K 22-00—24-00, krup K
22'00—44'00, bramborů starých K 0-C4—0*00,nových
K 3'60—8-20, jetel. semenečerveného K 96-00—108—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 0000 — 00—,
máku K 27-00—30"00, Iněn. semene K 0000—00"00, 100
kg žitných otrab K 14-00—00:00, 100 kg pěeničných
otrub 13*00—00"00, 1 kg másle čerstvého K 3440
až 200, 1 kg másls převařeného K 0'00—00900,
L bg sádla vepřového K 1-93— 1-96, 1 kg tvarohu
0-28—36, 1 vejce K 006—0'07, 1 kopa selí K 6:00
až 1000,1 kopapetrželeK00-0—0-00,1kopakapusty
K 2'00—2 60,1 hl obale K 6-00—7-00, 1 kopa drobné
zeleniny K 0"80—3-00, 1 pytel mrkve K 1*40—3*00,1ko
pa salátu K 000 — 0'00, 1 bečka švestek K 3 00—860,
1bl jablek K6:0 —19-0,1hl brušek 16-00—20:00.Na týd.
trh v Hradci Králové dne 10. října 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 363 hektol., čita
161, ječmeno 256, ovsa 107, prosa %, vikve 0, hra
ahu 0, čočky 1:6, krapo, olejky 00, jetel. somínka
81, lněného semene 0, máku 16. — 2) Zeleniny:
petršele 00 kop, okursk 00 kop, kapusty 47 kop, cibule
26 hl, drobné meleniny 143 kop, mrkve 39 pytlů,
brambor 302 hl, zelí 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
60 hl, brašek 10 hi, švestek 130 beček, — 4) Drob.

ppztka: vepřů 0 kusů, podavinčat 450 kusů, kůslatsy.

Listárna rodakce.
Odpověd laickému p. tasateli. Při zpívané mši

sv. kněz dle předpisů přikročí k ofiertoriu teprve
tehdy, kdy „Credo“ pěvecký sbor dokončí. Při tiché
mši sv. ovšem nečeká,

Vyrovnejte bezodkladně nedo
platky za „Obnovu“, podr
žené knihy a brožury složními

lístky, jež jsme přiložili !

Mojdůstojnější Biskupské komaistoriam
v Bradel Králové“ ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše ev.

Prodávám pak a sasílám v soudkách od 25
litrů výše:
Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,

72. 80, 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a siloé I. druh 88 bal.,

II. drah 80 hal. za 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpolci,

o. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá ter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v Čechách.

f.2OOOOOCKX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váron atd.

předběžnéprácejaktechaické,
tak právnívyřizají end E

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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Zimní barchety
8 flanely stálobarovnékanafasy,
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zefíry, sypkoviny, krádle, ; doporučuje své s5

dámské K A né zaniny a d d | k
s atd. Zádejte 3

ee pap é čoe DSveškeré spodní prádlo |
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JaroslavMarek,|| dámské i pánské == |;
| Tatzemanvak 40msbyuo,JJ | Ž| jen v nejlepších jakostech a vcenách naprosto solidních|

obalujícíbarcbety,flanely,kanafasy,ze- ž chvalně známá firma klatovského prádla. i
firy a jiné franko sa 18 K dobírkou. © . . šd
Vzorkyzbytkůsenezasllají. R| | Založeno1897. Stanislav Jirásek, sal

; Ě Hradec Králově, Velkénáměstíčís. 156 č

Veledůstejnémuml15 I a
duchovenstvu!

AXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sklo do oken
pařenišť, akleníků a jiné za kartelované ceny nej
levněji, franko na každou stanici a obal zdarma

dodává

Praha-l,ul. 0
Jan Slané J a POs. 19 n., ro

Konrikakéol,syučený pasářep- | | olárky, náprsenky kněžské.
„| Alelnémako Ánáčiní,vá Prádlo pánské a dámské bílé,jž i doporučiti svůj hojně zásoben
7, klad ve vlastní dílně ručně praco- barevné 1 trikotové.

* BE- 1: vaných kostelních Bádob Nb Deštníky. — Pasy.Gar -Y <| jako: monstrence, kalichy,ci o
mpy, svícny,kaditelnice,kropen- Kapesníky. Bukavico.
, patenky,nádobkyatd, vše , — Zdravotní K. V. a

V"přesnémulobu cískorním.Staré akrosáky iamtala“ K. V. SKUHERSKÝ,
předmětyznova opravuje v původní " ©. a k. drorní dodavatel Hradec Král.

intenci 6 jem © ohni slatl a stříbřá. Na pošádání hotové

P EOD old ruěteuNejvětšívýroba« Veškeré přípravy a ozdoby pro | © Zaručeně dobrý aklenářskýtmel 20 hal. I kg,
Pkladv Prazě k volnémunahlódnutí.Prorodantnů nej- švadleny a krojší diamanty eklenářské epoloblivě řesající 4 K kus,
jednoduššího do nejstkvostnějšsho. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po roce. Ž prasované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

SeesVýprodej |
i boží v „T

„„ebenáckého 8 | Krejčovskédělníky
i plochých rakávníků, dek na podlahy

doporu*ují ©nejlepší jakosti Zvláště výhodné p'o p. t. sklenáře a trubláře,

Fejcl © Byčiště,
Je ee ranné IOO0OOOODOOOOCNOOOCH

Mradelníulice— protiKasteluP.Mario. sajt m =Solidníobsluha. =

== S 1 Naprodej1
několik zánovních
menších sporáků,

-—B-———

. dámské konfekce přijme za dobrý v » o

z různýchkožešinpod oenounákupní plat k okamžitémunastoupeníto- kotiské postr OjE
do 15. listopadu 1908 koná se u várna dámské konfekce |

i jednotlivé součásti těchže a 1
vv dřevěná vrata, v dobrém stavu se

Josefa Dvořáčka,| Mladý e Puš | nacházív Chrudimi. ———
kloboučníka vwHradci Králové, = Kde, poví administracet. I

Palackéhotřídačislo88. BI m

o o o m © o —N n

Akciový kapitál K 6,000.000-— Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
é devis, valut atd. Výměna kuponů. :(

9 Skladiště Eskont směnek a faktur. Směnárna.9

© * Láložní úvěrní ústav |©
J š v Hradei Králové. : J

O — $ :

Č Vklady napoklad.poukázky4 odednevloženídodnevybrání. (

9 Štavvkladůkoncemsrpna K16,244.047-49. J
% "| foslon č. 0, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústave. ©

Majitel: Politoké druistvo tiskové vHrade! Králové. —Vydavatel a zodpovědnýredaktor AntenímPorhmem. —Tiskembisk. knihtiskáray vHradel Král.



Příloha
Besídka.Převrat

(M) Slovutný professor na medicinské fa
koltě dr. Žlab byl v pravém slova smysla roz
zařen.

„Ti lidé perozamní, bezoitní ku svému
nejdražšímu pokladu, ku zdraví! Lehkomyslní,
vrazi svého pokolení i lidstva! Velectění pá
nové l" obrátil se ka svéma poslachačstva, „to
vám důrazně kladu na srdce, bojojte obněm i
mečem proti toma hausnéma, hanebnému zvyko
Jibání. Dávejte sami dobrý příklad a nedávejte
se nikdy od nikoho líbat — ani od fatinka,
avi od maminky; nikdo ať nedotkne se rtů
vašich svými, byť by to byl váš bratr, nejlepší
přítel, nenechte se líbat od sestry — ani
máte-li, což by bylo velice smutné, nějakou
z nejmilejších. Sami také nikdy, nikde, nikoho
pelíbejte. Vy jste budoucí nositelé vědeckých
jmen, vy první máte vzíti si příklad z odstra
šujících případů, jež bobužel poslední dobcu
se tak množí, Za poslední týden pět případů
těžkých unemocnění z h:oupého zvyka líbání|
Nejdůležitější je poslední, jebož jste svědky.
Matka políbí svého syuáčka umírajícího záškr
tem a teď sama na pokraji hrobu! Pánové, za
přícábám vás, nelíbejte, a nenechte se od ni
koho Jíbati. Podívejte se na mne! Jsem už 42
roků stár, nikdo nikdy mne nelíbal a já též
nikobo. Proto jsem zdráv jako ryba. Pryč
8 libánim |“

Bojovná řeč dra. Žlaba dozněla jasnou
síní kliniční. Posluchači usmívali se, jedni pu
slušně, druzí posměšně, třetí útrpaě a ta Šesti
členná depatace medizů sladojících po hostin=
cích, sedící tam na hoře u samé zdi posla
chárcy, řebtala se jako divá. Propustiv své
posluchače zabral se p. dr. Žlab do psaní obr
něného článku ke všem redakcím — to se ro
zumí, že zadarmo — jebož jádrem bylo vypc
vězení boje hubičkám až na nůža závěrem byl
vávrb zákona, aby ten, kdo se proti zákazu
babičkování proviní, byl odsouzen do vězení
nejméně na 3 roky.

Dopsav, osušil, vstrěil výplod vznešeného
ducha svého do kapsy, řekl si spokojeně:
„Tak, hotovo“, a bral se, vznešeně vztyčoje
geniální svou blavu, domů.

Bral se po tmavých schodech starého
domu oa Moráni, zahnul ke schodům do dru
hého poschodí. V tom objely ho měkké ručky
a dcé žhavých rtů, kyprých jako dýně, slepilo
na jeho suché pysky vědátora pernoa — hu
bičko, jednu, drahou, třetí.

Teprve při čtvrté se pan professor vspa
„matoval, ale nebyl 8 to obrániti se pátí, šesté
a následajícím. Dvé uešťastoých, zločinných
rtů, měkkých, kyprých jako dýně zašveholilo:
„Ách, papáčku, to je od tebe hezké, že jsi tak
brzo doma.“ Stříbrný hlásek jásal dále: „Pa
páčku, ty jsi hodný tatínek, ty Šaty už mám
doma, ty jsou ti hezké! Ale drahé jsou dost.
Nu, však ty se nebudeš zlobit a zaplatíš je,
viď?“

A nová políbení hrnula se na rty nešťast
ného doktora, jenž už by se byl mobl nyní
vyprostiti z něžného objetí, ale nedbal o to
nějak. Při první hubičce zděšen, myslil si:
„HCholera“, při drahé „Tuberkalosa“*, při třetí
„Diphteritie“, při čtvrté „Katarh“, ale pátá už
nebyla wu zrovna proti mysli a následující při
jimal s passivním klidem.

Pojednou však objímající poznala asi ovůj
omyl, trblať sebou jako myška a drobnými
krůčky odběhla. Pan doktor jí nepoznal, véděl
však, že to je drobná, čiperná, bezounká dce
roška vládního rady Šípa, jenž obýval celý
přízemek.

Přišel do svého bytu, sáhnul do kapsy a
vytábnav svůj obruěný protest proti líbání,
ziačkal, smachlal jej svou mocnou pravicí a
mrštil jím ke kamnům. Půvabná žabka a ty
bobičky jak umí dávat!

Ozvalo se zaklepání.
„Dále“,
Dvéře se otevřely a v rámci červené sa

metové portiery objevila se něžná Šípová ale
činka, postrkovaná silnými pažemi své milo
stivé pací matinky.

„Tak pojď, ty střeštěná a hned odpros
pana doktora! Musite jí, pane doktore, odpu
stiti, ona je jako dídlo, rezaslete jí Její
pradkost.“

+0 prosím, milostivá paní, bylo mně se
svláštním potěšením.“

« „Ále mně nel“ pípla slečinka.

„Mlčíš, ty prostořeká l“ okřikla ji kopalentaí mamá. „(fte, pane doktore, o ty bobičky
by nebylo, ale 8 odpoštěním, ono je o nemoc.
Ráčite ae pohybovati stále mozi nakašlivými
Bemocemi, a 00 bychom my ubosí rodičové
počli, kdyoy ce tak oáhodoe od vás oakasila!
Tedy račte prominut l“

Odešly.
Příští den bylo v denních časopisech obr

něné provolání proti líbání od prof. Žlaba.

Den ve městě Chlumci n. Cidl. r. 1693,
Historicko-kulturní obraz.

Nakreslil Kar. Khan, děkar.

n
Pan hejtman Bořanovský vzpomíná, kterak

před 6 lety psal komoře královské: „Jistě na
Chlamci jako na poašti jsem a žádného pokoje
k bydlení hned bezpečného nemám; zímního
časn kdo chce, kudy chce, na zámek můž svo
boduě jíti, žádného ohražení není, a letního
času, přeplyna příkop, taky může kv všem
pokojům přijíti“ Vzpomíná, jak na to počali
zdi dělati, kos udělali, ale práce potom ne
cháno.') Pan primator Karel Kralodvorský, jeož
roka předlonského po smrti primatora Jakaba
Toorka jinak Torku byl o ronovact úřada
zvolen, jde z domu svého na rathooz. Stavěli
před 14 lety (1579) rathoaz nový. Tebdy po
ročil císař svému hejtmanovi, aby dal měšťa
nům na vystavění jeho tři peci cihel a něco
tesanic.

Pan primator, bývalý student oniversí
Karlovy, jde, jak se na úřa: jeho slaší, vážně,
v kabátci kožešinou lemovaném, 8 birýteím na
na hlavě, Španělskou holí v ruce. Prodavačky
před rathoozem uctivě ho pozdravují, pan pri
mator vážcě děkuje a slovo prohodí. Seused
ratbouzský, pernikář Klabečko, od něhož kon
šelé ještě před 3 lety koupili pocta — víno,
pomeranče, jablka, perník normberský, vše zu
45 gr. — pro bývalou svou vrchnost, pány
z Pernštejou n-nf na Pardabicích, a jemu ji
tam nositi kázali, jde vstříc písaři radnímu
Janu Sokolovi Novokolínskému; počínají živě
vykládati, mají asi vážné zprávy DAsrdci.

Jun, servos obecní jinak konšelský, pro
dává již aa rathoaze sůl. Má své známé vtipy
pro čeleď, jež přichází pro sůl. Dnes se ten
„konšelský“ holkám nějak líbí, „jak prý mu to
slušíl“ Má nové škorně, kabátec „zbytečný,
též k nepotřebě byl a jej odložil. To mu po
řídili pp. konšelé a za všecko i aložbou jebo
z handle solního čítají v počta obecním 3
kopy 53 gr.

Právě rozbořil novou bečku a již napřed
promlouvá k p. primatorovi, že „jak mu Se
zdá, bečka 20 čtvrteí nedrží“, a dále „pokad
prý se mu v paměti snáší, byly minulé bečky
hrubší a lacinější“ Pan primator ho již zná a
vl, proč tak m.oví! Vždyť posel koušelský
také noslaného krmě nejídá, a těm jež konšelé
pro jich výstupky a přečinění arestem Šatlac
ním opatřili, také neslaného jídla nepodávál
Mívát v šatlavě u brány leckterého zlolajníka
nebo zbojolka a škůdce zemského, nebo i ženy,
jež navzájem se spluodrovaly nebo jazykem
nectným i sám úřad zleb.ily, nebo souseda a
sousedu, kteří pro nářek poctivosti u vězení
zůstávali.

Konšelé nevychocávají, neživí provinilcův,
ale oni sami masí se o stravu starati nebo si
ji platiti. Jest jim pří mála aspoň 7 gr. míš.
týdoě servasovi odvozovati; a není-li odkad
bráti, a nebyl-li by dervas milosrdným nebo
žena jebo, mnohý z ních posta by okusil,
Moohé nebo moohému ovšem nechatnal by ani
pokrm sebe lepší; cítíť ješté lžíci nebo do
konce dvě lžice kolomasti, jež musili pro svůj
utrhačný jazyk, jímž se po poctivých lidech
vozili, jako trestání podnikoouti. Zbojníky
mívá sa kladou nebo u čpalka za nohu přivá
zané. Má páči též o ty, kteří za účinky své o
obecním nebo zámeckém díle pracají.

O tresty tělesné se nestaré. To koná kat,
také pohodlný řečený, jinak též „člověk aní
žený“. Bydlí za městem, na „místě sadním“,
v katovně, tam, kde se počíná obecní palouk.
Ten mu dali páni pod plat sa nepatrných peněz
1 kopy 30 gr., a proto tak lacino, „aby, kdyby
se stalo, že by některý kus dobytka padl,
čehož račiž P. Běh ocbovati, od nich za to
platu nežáda).“

Jan Perpikář živě disputoje na podloubí
ae svou manželkou. Domlonvá ma asi, aby při
domě zůstával. Slibuje, že jest mu jíti jen kn
Janovi Vrabcovu o mouku. V tom však jest
dobře manželce své milé povědom jako i ce
lému městu. Známý čprýmař! A je-li trocho
trankem podnarašen,naroašen, je nesnesitelný|
Rád týrá s boed „v sáska vchází“. Soused
Kratočka od sebe alyšeti dal: „Abych s ním
při tronků poseděl, všdyckny jsem 8e varoval.“
Aš mu bude „meošelka jebo milá“ domlouvat,
opět bude míti výmlavu, „že nabodíle ce sa
bodil na trunk vína k Oomyslovským.“

') Sedláček:Hrady V.296.

Odpoledne svolává zvonec, visící na rat
houze, konšely ku sedění radnímu. Koošelé

Jan Černohorský, Jan Senetinský, ŠimonDou
brava, Jíří Kacb, Severin Rybář, Petr Brodský,
Viktorin Lišický, Martin Zelenka a j., téží
obec se shromažďuje du míst radních. Pan pri
mator jiš si připravil listy 8 nařízeními od
p. hejtmana, sám sepsal si nařízení v příčině
pozora na oheň, zvláště aby konopí v pecích
nesušili pod ostrým trestáním, kontribaci cí
sařskou aby včas odvozovali, aby 6 loceroami
ne s loačemi do chlévů chodili, muziky aby se
toliko do hodiny 22té odbývaly.“)

Po přednesu p. primatora počínají se pře
soadní. Do nedávna měli „ferias messales —
prázdniny ženní“, Dáno na vystoupení stěžo
vatelům, kteří s pobožným vinšem své věci
přednášejí, nebo za odklad žádají; též ku pc
kutám se odsazojí anebo rozvadění v mír a
pokoj křesťanský v nové se vracejí.

Na večer vcházejí měšťané v hovor, Ta
před rathonzom, tam u bran či n krámů mas
ných, nebo posedávají před svými domy. Mat
po nejvíce každý před svým grantem kousek
rytiny 8 několika štěpy a tam lávka. Nebo
obsadí kláda, večeří a hovoří.

Některé měšťany vidět vcházeti do doma
Šenkovního konšela p. Šimona Doabravy. Je
tam Jan Stehlík, Václav Chlumecký, Petr
Bilský, Martin Trnka jinak Bolebříško, hrnčíř.
Ten je platec nedobrý; p. Šimon si nejeden
vrub nozaplacený za ním pokládá za pivo a
víno porůzno probrané, A Janu mydlářův do
konce se prohlásil, „že dvakráte várné za
seděl.“*)

Při posezení truoku dispotují o výtrž
nosti, kterou zjednal doův právě pominulých
pacholek rychtářský, řečený Šrámovitý. Vedl
si o hodině již 21. do Šenku mozikáře. A když
mu dcerka zbraňovala, pravíc, „že oni o mu
zika nestojí“, on na to, „že on zase stojí“
Ani jediné pinty piva nechtěli mu podati, a
když šenkýřka pod nos mu čňapala a prýi
klobouk srazila, tu on i ku korda sahal a jim
Se na sínci oháněl. Však mu tobo p. hejtman
nezapomněl!

Po městě kmitne se sem tam lucerna nebo
pochodeň; beze světla přísně zakázáno v noti
choditi. O pánvích nárožních, v nichž by za
dlouhých nocí se svítilo, dosud se konšelé ne
Snesli. Měli by se též ponocní kde zhřívati,

Když ještě kdes soosedé hovvě ku konci
přivedli a přáli si na rozloučenou: „zdrávi
spalil“ stichoe náměstí i ulice.

Hlásný Komárek na věži ve své světničes
má pilný pozor na oheň, ponoení rozešli 80
od ratbouzu. Sousedé mohou spáti bezpečně,
jen aby též „zdrávi spali“

Před pomník Jana Kř. Šrámka,
faráře z Nebeské Rybné.

Napsal P. František Jiří Košťál.

Znal jsem vldp. faráře Šrámka dávno. Už
jako student. Tenkráte, když byl kaplanem
v Bílém Ujezdě. Zemřel tam řídícího učitele
p.J. Císaře mladistvý syn, také stadent. I roz
běhli jsme se my studenti z blízké Solnice také
na pohřeb. Šrámek, jako mladý kaplan, který
nám imponovel jak postavou tak i výmluv
ností, promlovil několik slov nad rakví ve
hrob vpuštěnou. A na slova ta jsme nezapc
mněli dlouho a dlouho! Opakovali jsme si je
cestou domů a potom ještě častěji. Umíval,
jak jsem se o tom i jindy přesvědčil — umí
val Šrámek promluviti od srdce k srdci, u
přímně a případně. Byl na ten čas na slovo
vzatý a ke všem zvláštním a slavnostním pří
ležitostem dožadovaným kazatelem. A také
vždy pohotový kazatel. Na opočenském vika
riátě, kdesi v horách, tuším že v Dobřanech,
měl míti jako oujezdecký kaplan zpívanon o
pouti. Ale když tam dojel, chtělo se na něm,
aby převzal také kázaní. Zamlovený kazatel
totiš nějak „lejk“! Šrámek nebyl připraven, le
provedl to dobře. A když mo to tak dobře
šlo, přidal ei i druhý díl.

Ano, vždy ochotný a pohotový kazatel.
Kolik jenom epolubratří z vikariáta doprovo
dil slovem svým na té poslední cestičce.
V kostele nad rakví a také a hrobu. Předno
stí jeho v tomto oblada byly ušlechtilý vzhled,
svočný hlae, srdečnost výrazu, případný před
nes a ta jeho každému imponující postava. R.
1880. byla na Rychnovska generální visitace.
Při představování dachovenstva vrchnímu pa
stýři ndp. biskupu J. Haisovi po jebo příjezdu

" Naoslémorloji Pražském;naše desátá před

" Poplstkusa 3várky nezaplatil "



do Rychnova došlo i na kaplany. Byli však
tebdy na tomto vikariátě pouze dva. mek
t. č. byl v Rychnově a nynější vedp. Fr. To
míček, děkan ve Vel Uříně byl tehdy vSolnici,
Ale oba vysocí, silní, rozlošití. Nejdp. biskap
Hais pravil: „Na, je vás tu na vikariátě málo,
ale za to jste vydatní, vydataí.“

Zvěčnělý kaplanoval, jak řečeno, v Bílém
Újesdě a pak v Rychnově o. Ko. Tedy už více
v kraji. A z Rychnova dostal se za feráře do
Nebeské Rybné, do těch hor tak vysokých, že
se sdá, jako by tu člověk mohl rukou dosáh
nouti oblohy, kde je sice dost a dost vyhlídek
na Šťastnější bratry v kraji, ale také někdy
pro mlhy a vánice vyhlídka docela žádná. A

podrmo. op rodný syn slatého prato královéradeckého, rodák z Piletlo u Pouchova, on
těm kopcům a té drenotě zdejší uvykl. By)
mlád, plný síly a břála ho zásada, že nestal
se knězem pro pohodlí. Netušil ovšem tehdy,
še ho ty kopce jednou zmohou. Smlovil se se
ověřenými sobě brzo a porozaměli ci navzájem
dobře, tak že požíval v osadě své Šrámeki
jako Čech všeobecné vážnosti a obliby.

Jaké vážnosti požíval mezi svými osad
niky i v okolí tamním, ukázalo se, když pře
vážena byla jeho mrtvola z Kameničné do Ne
beské Rybné. Zemřelť, jsa právě návštěvoo u
svého příbuzného v Kameničné. Tam opatřena
mo rakev a zjednán pohřební vůz z Rokytnice.
A za temna noci při svitu luceren vovu při
jížděl nebeskorybenský pán naposled ka své
faře, ke svému kostelu, mezi avůj lid, mezi
nimž strávil řadu let v působení blahodárném.
A cestou tou stáli lidé v menších i větších
skupinách a všade dojmutí — pláč a místy i
usedavý vzlykot. A o pohřbu se opakovalo
totéž. Cítil ten lid, že Šrámkem mu odchází
upřímný přítel, dobrý rádce j maohých pod
pora.

Svou lásku k lidu a pro lid neměl on
jenom va rtech, ale prokazoval ji i skutky.
Pomohl, kde mobl! Stopy jeho horlivosti v du
chovní správě ukazují se nejvýznačněji a budou
na faráře Šrámka upomínati dlouho a dlouho
— ve chrámu Páně, v té svatyni nebeskory
benské, jež z povýší svého vévodí dálnému a
širému okolí a ční vysoko i nad okolí ro
kytnické.

Svatyně ©nebeskorybenská | péčí faráře
Šrámka vkusně vyzdobená činí dobrý dojem
už s venčí, tím více však ke zbožnosti vybízí
důstojnou úpravou vnitřaí.

"Jako zde tak hleděl i ve všech jiných o
borech duchovní správy sobě avěřeným býti
užitečným. Jsa horlivým ve škole, byl oprav
dovým přítelem mládeže a měl i mezi učitel
stvem své opravdové ctitele. Svého času za
sedal i v okresním zastupitelstvu rokytnickém,
jsa tu zástupcem svého patrona vysokorodého
pana hraběte z Kolovrat. O jeho horlivostí
svědčí, že když se mu po prvém záchvatu
mrtvice uvolnilo, znova chápal se kázaní slova
Bošího, ano zúčastňoval 8e činně i předvoleb
ních schůzí mezi svými osadníky. Že zásluhy
jehoi výše byly uznány, jest zpámo. Byl svého
Času jmenován tajemníkem vikariátním a brzo
na to bisk. notářem. Na rybenskou faru s ním
přistěhovali se jeho rodiče. O slavnosti jeho
padesátin jménem všech příbuzných na faře
tamní shromážděných vyvstal poštmistr ze
Žamberka p. Kamil Schopf a v přípitku vřelém
i nadšeném oceňoval vroucí a příkladnou jeho
říchylnost k rodičům a obětavou náklonnost
e všem příbuzným.

Za faráře Šrámka fara rybenská byla pří
kladným pohostioným domem. Farář vítal
každého rád upřímně a srdečně s takovým pří
tašlivým úsměvem.

A hostila j vzácné muže. Som savítal
často a vždy velmi rád sám slovatný doktor
a professor E. Albert, jehož hostem býval far.
Šrámek navzájemv jeho ville v Žamberku. Tu
scházeli se a vesele pobyli mistr péra Vrobli

oj mietr řezby sám Dr. Albert, starý tatíčeks Pěčínavsdp. děkan Holata a jeho „synové“

ine jinak tři králové) Šrámek, Hlavsa acka.
Zhaslo náhle oko pana faráře Šrámka,

sapadlo, smrtvěl ij úsměv. Leč troufám si
tvrditi, še byl i na tu věčnost dobře při
praven. Po prvém záchvatu mrtvice, který na
dešel tehdy o visitaci, pravil: „nebál jsem se
ani toho nejhoršího, s Bohemjsem se smířil.
sám pan vikář mně zaopatřil. Čisné záležitosti
jsem ci také urovnal—i mysleljsem si: „Mů
šeš odejít, bude-li to vůle Nejvyššího“,že pak
od té doby až do umrtí připravoval se právě
i na to náblé umrtí příkladně a oddaně, toho
důkazem, jak měl všechno v příčině farního
úřadu i svých soukromých záležitostí v plném
pořádku. Za živa nezarmontil nikoho. Ano —
Desarmoutil, a pak svým odchodem na vědy
sarmoutil jich tolik a-tolik. V plné míře jest
hoden toho pomolku, který památce jeho tam
v sousedství hroba i pomníku jeho rodičů byl
smavěcen. Naše —

„Ten Kristusnad hrobem jebo povsnosený
sórakou baď i jehoduše epasení.“

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
A zase pobertové,. Soudrah Jindřich

Heide, pokladník pohřební kasy „Alt and Jaog“,
který častěji v Itrehoe kandidoval do měst
ského zastupitelstva jako 800.demokrat, spro
nevěřil z pokladny 16.000 marek a prchl, aniž
řekl soudrahům, kde ho mají oavštíviti. —
V rodých dělnických listech německých stále
častěji se vyskytuje otáska: „Kdo něco ví?“
Rosumí se, že se tak hledají soudrazi, kterým
vyrostly abnormálně dlovhé prsty. Tak na př.
v 40. čísle lista „Holzarbeiter“ hledají se 83u
druzi Alexander Riegler z rudé organisace
v Mnichově a Fr. Parentsch z odbočky v Kó
fiachu. V „Nenes Schuhmacber-Tagblatt“ vybízí
pokladník Jiří Novin soudruha Josefa Noppa,
bývalého pohlavára 8oc. demokr. z Aussee, aby
dostál svým povinnostsm, které měl vykonati
Po vvé domnělé cestě do Mostu nad Morou.

Jak zažehnávají militarismus. Až prý
lidstvo se zašlechtí a uvědomí rudou vědou,
pak nastane ráj; nebude potřebí četníkův ani
vojska, protože uvědomělý soc. demokrat bode
dělati dobrotu i bez přinucení ozbrojenoa mocí.
A už to je vidět na všech stranách, jaký ráj
lásky a míra rodá organisace založí. Na př.
v minulých dnech při echůzi křesťanských so
ciálů ve Švechatu došlo k výtržnostem soc.
demokratů. Křesťanští sociálové, kteří na schůzí
byli v menšině, musili ze schůze utéci a měst
skou tramwayí potom ojeti. Bylo po nich há
zeno potom kamením a z oken byli poléváni
tekutinami. Několik sociálních demokratů po
znulo pos). Steinera; obklíčiii jej a Steiner
mosil prchnouti do vozu tramwaye 8 několika
etranoíky. Za vozem pršelo kamení, Jedno
okno bylo rozbito, konduktér v poslední chvíli
spustil mřížku a dal sigaál k odjezdu. Tak se
dostali křesť. sociálové v bezpečí. Tak surově
si vedou rudí k pokojným občanům. Odstraňte
četnictvo, a tito lidé budou řáditi proti lidem
jinak smýšlejícím hůř než divoši. U takových
násilníků jest boj proti militarismu nejborším
pokrytectvím.

Jednou se přiznali. Rudý „Moravský
Buditel“ napsal: „Náboženskému „Hlasu“ po
vídáme, že máte radost (!), nadává-li nám(??),
že jsme „štvavým“ orgánem. Náš redaktor
beztoho přemýšlí stále o tom, jak by jebo
„Baditel“ byl hodně štvavý.“ — Vzácná kul
tarní práce stálé přemýšlení toho draba!

Balamucení židovských zaprodanců.
Promluvit upřímně o skutečných zdražovatelích
potravin, ablí a jioých věcí pro lidstvo nevy
hnotelných, to jest pro radé tak těžkým úko
lem, jako strčiti raku do ohnivé pece. Nyní
zdražení masa začali sváděti rudí elahové ži
dovstva na rolníky a „klerikály“. Takové po
mlovy židovských posluhů nejlépe lze odraziti
výmlovnými fakty. Křesť.soc. poslanec Schnei
der na echůzi voličů ve Vídai pravil: „Pánové!
Mám v rukou účet na 347 K za 51 kusů ovcí,
které kcupil žid Fr. Heider. Jeden pár koupil
za 16 K a ostatních 51 kusů za 347 koron.
Dovozné ovec po dráze do Vídně etálo 92 K.
A téhož dne prodal je žid ve Vídní na jatkách
pár po 33—44 K. Tedy počítejme: Sedlák, který
Šidovs dovosné musil zaplatiti, dostal sa 51 ovcí
295K, tedysa jednu5 K. Žid všakveVídni

A totéž provádí se při dobytku hovězím i ve
přovém! Kdo tedy maso tak zlodějsky zdra
šujej“

Soc. demokrat a vláda. Prý jsou radí
revolační, prý zvrátí zpuchřelé staré řády“ atd.
Radý poslanec Němec před svým zvolením byl
odsouzen pražským porotním soudem na jeden
měsíc do žaláře. Leč nyní po půl druhém roce
ministr spravedlnosti dr. Klein svému oblí
benci prokázal přátelskou službu. Do Praby
došlo rozhodnutí, jímž ge rozsudek pražské
poroty zraščuje. Vláda našemu národa nepří
snivá dobře ví, kdo jí v čas krise přispěchává
nejochotněji na pomoc. — A teď jiný příklad.
Dělník Edmond v minulých daech zodpovídal
se v Liberci a s0adu na obvinění, že házel ka
mením po kříži a rouhavě se vyslovil o Kristu.
Obratný Edmond rouhsvý výrok jednoduše
popřel a řekl, že při tom házení na kříš „ne
myslil na nic zlého.“ Soudce ho osvobodil. —
Rakousko jest prý „zklerikalisováno“ a 600.
demokracie „revolnění“ !

Výnosné vlastenectví „Právo lidu“ na
psalo o své straně: „Výtka nevlastenoctví vy
vrácena jest dvěma činy sociální demokracie,
které jsou vlastenectvím v nejkrásnějším slova
smyslu, vlasteneckými a kmltarními zároveň:
výpravon vinohradského divadla do Vídně a
vydáním slovanského čísla časopisu „L'Aasiette
an Beurre“. — Věru hodně pohodlné vlaste
nectví, vypočítané na šíkovnou reklamu a za
stirající oči před velice nevlasteneckými skutky
o A přitomhodněvýnosné! „Čes. Slovo“

se dovědělo,že zapropájčaní dvorany k šestičeským předr*sroním si vyplatiti vídeňský

„Arbejterbeim“ 3000 K. Samo „Právo 1.“ při
Zuslo, če za jediný den dostali e3udrusi od di
vad.a 1008 K nájmu. Obyčejně požadovali za
den nejvýše 200 K. Ostatně již koupí nápojů a
Jídel návštěvníci zaplatili znamenitě za vpuštění
do sálu. A přitom prodávali němečtí soudrasi
cukrovinky e nápisem, urážejícím náš národ:
„Servas Bsohezioa.“ A'ten prodej lístků ! La

ciná místa vzali ei do prodeje radí fankcionáři.Když v poslední chvíli byla po vatupenkách

poptávka nejnětší vyšroubovali soudruzi jejichcenu do veliké výše. Za sál k divadelnímu
představení ve prospěch „Komenského“ počí
teli právě tak vysokou sumo, jako vinohrad
skému divadlo. Zkrátka socialisté kšeftovali
vlastenectvím zrovna tak šikovně jako kšef
tojí velkokapitalistickými inserty. — A to
slovansé číslo „L'Assiette au Bearre“? Vzalo
je do prodeje sociálně demokratické knibku
pectví pražské po 1 K. Cena hezky vysoká,
zvláště, podíváme-li se na ty „umělecké“
obrázky. Ty ae jen málo liší od radých hra
bých mazanic, jské vidíte v nedělní příloze
k „Právu 1.“, nebo v „Záři“. Takové kšeftovní
vlastenectví provádějí ochotně i germanisovaní
židé. „Právo 1.* by raději mělo vysvětliti, proč

samé Němce a židy, ačkoli koro polovice ra
dého voličstva tam jest národnosti české.

„Velice uvědomělý“ rudý předák. Po
elanec Němec prohlásil na schůzi pražské 4. t.
m.: „Čeští měšťáci měli na provedení všeob.
hlasovacího práva do sněmu dosti času, když
Němci nechodili na český sněm.. .“ Takl
Který-li politik má věděti, že ka změně toho
zákona jest potřebí kvalifikované většin, ze tří
čtzrtin všech poslanců; tedy nepřítomnost které
koli větší skupiny poslanecké činí sněm ne
schopným k rozhodnutí o takových věcech.

Rudý surovee odsouzen. Soc.demokrat
Jan Vevarka, zámečník z Blovic dopastil se
násilného emilstva na Školačce Barboře Khe
kové. Ubohému děvčeti se jiné děti vysmívaly,
až toto v června t. r. se dalo přejeti vlakem.
Radý surovec nadával katolickým kněžím, la
bužnicky bltal oplzlé obrázky radých tiskovin,
jimiž Špiněna čest katolictva — a pak „ukázal
lepší cesty“. Dne 29. září zodpovídal se ná
siloík před porotou. Hlavní líčení bylo tajné.
Radý umravňovatel odsouzen k 12 měsíčníma
těžkému žaláři.

Komu ti lidé slouží? To lze poznati
netoliko z veliké zamlklosti nad bezcitnými
rejdy židovského kapitalismu, nejen z toho, že
bohatí židé zasedají na čelných místech v ru
dém táboře, ale i s významných maličkostí.
Před pražskou porotou odbývalo se líčení
8 vražednicí vlastního dítěte Šindelářovou. Tato
udala, že otcem zavražděného dítěte byl ko
stelník. Tak „Právo lidu“. Ovšem rudí čtenáři
hned měli záminku, k hanobení katolictva;
vždyt chytrý rudý tisk, který jindy kašdý
chlup nalezený na katolictvu roztahuje v dlou
hou šňůra, „zapomněl“ odati, že onen muž byl
kostelníkemšidovské synagogy. Hodně významné|
Za přečin žida mělo trpěti katolictvo; kdo by
si také vzpomněl při rafinovaném nedopovědění
rudého tisku na kostelníka šidovského? Vždyť
jich jest tak málo, že většina čtenářů o nich
ani neví.

Po jakých cestách vedou mládež 50
cialisté, o tom podává důkaz poslední sjesd
mladých socialistů v Italii, který konal se
koncem minalého měsíce v Reggio Emilia. Tam
prohlášeno mimo jiné i toto: „Hledíce k tomu,
Žejest povinností mládeže eúčastniti se každého
projeva Volné myšlenky, bojovati za laický
charakter dobročinných ústavů a škol, pro zá
kládánílaickénedělníškolya protiseminářům,
jako místu vší zkaženosti, přesvědčení jsouce,
že se mládež vedlo těchto politických bojů
vzproží k boji proti dogmatu a náboženství
pomocí Široce rozetvěné protináboženské pro
pagandy mezi proletářskou mládeží, rodinou a
ženami, které jsou nejmocnější oporou temné
vlády olrkve a největší brzdou na cestě soci
úlní spravedlnosti: proto kongres se snesl,
aby 1. organisace mládeže italské súčastnily
se všech protiklerikálních manifestací; 2. aby
neustále prováděli socimistickoo, protinábožen
skou propagandu mezi proletariátem a to před

náškami, zřizováním li ových knihoven a abydbaly, by žádný jejich člennepěstoval nábo
ženskéobřady, které se příčí ideálům soola
liemu, proti kterýmšto církev vede válku, po
něvadž jest zbudována na lži, která v minulých
stoletích každý rosmach myšlení zdržovala a
dnes chce udržovat proletariát v otroctví ...“
atd. atd. — K těmto frázím ovšem není potřebí
mnobo poznámek. Takové sboží má špatný
kurs ně v samé Italii, kde právě sednáři od

ovědní protivníci církve, okrádali subožený
id o milliony. Nic snadnějšího, než pěstovatí

kultura tím bořivým směrem! Z nedostatku
chuti a talentu k práci positivní má se snad
tedy trumfovati úním nových podkopů.

lid už prosírá. Velice odstrašujícím pří

káloípráce“ ve Frmaeii. Naujesda oociali



stickém ve Florencii letošního roku se soudrosi
velice pobádali, ba málem se poprali k vůli
deficitu svého listo „Avanti“, Schodek obnáší
20000 K. Vůdcům pradce vyčítáno nešikovné
vedení stávek, při čemž došlo ko rvačce. Teď
vydírajísocialisté nové veliké daně strany na
udržování svého tisku. Ale marno vše, V Italii
vadne radý karafiát vůčihledě Proto jej chtě'i
nyní pokropiti rudí vodou ukratánskýcn frazí,
které velice davům zovšedněly.

Soudruh nemůže hřešiti. To přecečasto
rudí dokazovali. Teď omloovají zákeřného vrsha
vlastní ženy P aničku. Myslíte, že ho dohnalo
k vraždě socialistické učení o volné lásce? I
nikoli, třeba že jí holdovali oba manželé. Za
ten čin může etát. Prý byl Planička k vraždě
předurčen „manželským zákonem rakouským“
— Ubohý mačedník ! Proto tedy socialista zabil
svoji socialistickou ženu! Čím byl přinocen
Planička, aby žil v duchu stávajícího zákooa,
když přece zcela nerašeně se prohřešoval
8 manželkou rruže jiného? Následky radé vý
chovy se mají svésti na jiného! A Planička bade
naposled prohlášen za velikého mučeiníka „by
rokratických řádů“, ačkoliv zabil socialistka.

Zvlášť vynikající důvěrník. Rudý dů
věrník Fr. Roi ve Vídni v Karlově divadle
začal vyvlastňovati až příliš statečně. Byl totiž

zatčen pro vloapání 8: a krádež. Nebýt chycen,odsuzoval by dále s čelem zachmořeným „mě
šťácké zloděje“ a „lopičské zaměstnavatele.“

Výsledek rudé výchovy u nás. Ovšem
že radý tisk český nejde při výchově dorostu
jinou cestou než v Italii. A nad výsledky radé
koltory vlasy vstávají. „Lidové proudy“ uve
řejnily dopis rudého mladíka faráři, z něbož
s vynecháním míst a jmen, která jsou udána
vlistě, otiskujeme aspoň následující: „Důst: jný
Pane faráři. Srdečně Vás zdraví a líbá Vaši
pravici a levici Váš žák a ministrant a velice
mě to mrzí, že jste mi oněch 6 K neposlel
Ale dobře jste udělal! Neb já bych do Praby
stejné nejel, poněvadž jsem dělník u dělník
8 dělníkem mosf držet v jedno pravice s le
vicí a náš Radý Prapor nesmí zhynout. Dříve
zhyne fara, její majetek, ale rov
nost, svornost, bratrství bude vládnout světem
ne falešné proroctví. Abych jel do Prahy to
bych musel Bláznit nepatřil bych do
ani do nýbrž do Kosmonos. Neb ne
krado ani jsem nezabyl kráva avi nechodím
e obrazama. Kdyby jste mi byl poslal 5K byl
bych dal 3K Dělnickému domu 2 K pak byých
byl proflimoval. Máte recht. Naše koza ho
měla, ale cholpla. Ať žije Náš Radý Prapor!
Vy jste neštěstí mého stava, že jsem dvou
křtěňák to mě nic nepomůže, Prápor masím
nést kdyby kámen na kameni byl a mosí zví
tězit. My budeme páni a ty tlustí sádlem pro
rostlí bandou tahat pařezy brány i pluhy. Heslo
„Pryč od Říma“ musí bít pro nás a pro celý
svět a briny pekelné nás nepřemobou. Ten kus
pole za farou až bude dělení si vezmu já druhe
a ostatní si vesme pan... ., mistr troblář...
....“ Vypak budete moct jestli budetechtít
jezdit s párma volma.Vtěch lesích za.....
koupíme pár m. dříví a budem všecky nepra
cující pá.it jako Haosea. Který hlásal pravdu a
byl upálen. Dobře řekl páu Ježíš „Bude mnoho
povolaných, ale málo vyvolených*. A ti povo
laní jsme ini dělníci a ti vyvolení jsou ti tlustí
sádlem zarostlí. Sláva at žije 6 korun které
jsem oeobdržel. Viďte soc. demokr. teď si za
farářovy peníze zaflámujem, Hoj Mařenko atd.
Bajo lepší něco z mouky a deme spát, to se
rozumí lepší 6K propít než pomoct dělníkovi.
V úctě se znamená J. H.....*. S — Kdo
toho duševního ubožáka tak popletl, že psal
výpotky zralé pro blázinec? Kdo? Ovšem že
mu teď nesmí nikdo říci, že není „avědomělý.“
Kulturo, zastři si tvář! Tohle bude pěkný po
krok v „samostatném myšlení.“

nejlevnější is pro kato
lické školní dítky, právě vy
šel. Mezi mnoha krásnými
obrázky i prof. Myelbekasv.

Váosiav z nakladatelstvíF. Topiče. u

při společn Hallo aspoň
k, "inak ročně 1s poštou60haléřů.Na ehle.
cených výtiskůj sderma pro chudé dítky. Odbě
ratelé, kteří pošlou předplatné na první ročník do 15. li

stopadu 1908,obdrží „b Jašíšbu“sdarma kopssní
pro školnídítky sa rob 1909.— Objednávkyjen

lístku na adresu: P. Frant. Svatek, vyda
vatel a re aktor „Kvitků“w Praze-Il. čp. 1588. "okek
bude k první zásilce přiložen.

š
ž

na korresp.

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

ŽádejteZ

birety atd.|doporučuje

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zrcadel, rámců,
křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

—: první východočeský umělecký závodil: —

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové, Jiříkova třída,

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastnídíjněna O rámcůa pozlacovačst

Obchod papirnický.
Veškeré drahy papíru, školní potřeby atd. atd.

Palmy
stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek,
materialista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2—3 Palmy kořovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10—16 sl. 3, 4-6 zl.

Dražba
v obecní

zastaVárně Královéhradecké
v čísle 230 (u semináře)

odbývati se bude

— v sobotu dme 24. října 1908 —

od 9. bod. ranní“

do 12. hod. pol. a od 32.bod. do 6. hod. odp.

na zástavy
posůstávající s klenotů, hodinek, řetísků zla
tých, stříbrných atd., rovněž i se šatstva,
prádla a rozličných drahů látek, obuvi, kol,

šicích strojů atd., které
do konce srpna 1906 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy lze ne
déle ve čtvrtek před dražbou buďtoine
čití aneb vyplatiti. Počtrnáct dní předdrašbou
účtuje se dražební poplatek mímo úrok a

sice 2 haléře z jedné koruny.

V pátek před dražbou se vůbec neúřaduje.
V še
oněm úrokůnod©soke 1 Ha1005

Asprinie odboru

N /

ŇN

obomímstarámy Králsváradocké.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) F
(bratr P. J. Nolkudiy, faráře ve Yýpraohtioleh)

doporučuje P. 2. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

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

se na požádání franko zašlou. :

JAN STOUPA V PRAZE,—— Jindřišskául. 1.,

mfufatnon0uPrántaěnýnáná“íúnýněadd

prácbn

IT

doporučuje:

železné skládací po- © železné mycí etolky
etele od . .K 780 Od. „K 6—

želotné skříňovépo- želé nočníol
steles 3díl.matrací železná stojany na
od.. . .K2T— daty od K 11
Úplné zařízená lůžka od K A8—.

Skládací polní sedátka

sráů ve Jadran nálysk
zahra eno
od... ..K 56— ů

zahradnípatentníavi- ===
novacízástěnyK 36— ——

Úplná zařízení nemocnic a dobročinných ústavů
za cemy zvláště výhodné.

a PE) $ ; DOZA(ee CA(G2NGSGE)
SVNEVNPE,A

Chrámové svíce

a% Ke
hiRe se

voskové "B svíčky a obět.před
dle liturgických před- měty promísta pout

pisů vyráběné, nická, prvnější

polovoskové= podnýníobrázky0
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce Instry,

(paškál) 4 kripě svíce kostelní ste8

jemikrve a ranami, arinové,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočnínf, svíce obětní

třinožky hladké, Te všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke kt polovoskové,

Hi faoi i vkeré dovýrobkydísv. přijímání a av.

biřmováníe stahamíŠachKaya případnýminápisy, rod: >

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Biladé Bolealavi.

Pardubice 1 slatámedaile.Pařiž16 nlatá
Ko idež te6a.nakaAntverpy1006,zlatémedaile



Doporučujeme

Pro listopad,
měsícdušiček|

odporučaji:

Ham nechceš? Kniba výstrah, obsabující
Jíčení soudů Božích na věčnosti a ndávající prostředky
proti nim, sepsal Dr. Kar. Lev Řehák. Část prvá (361
str.), ježvykládá pravdy o očistci v příčině spravedl
nosti i slitovnosti Boží v podobě 30 pobožností na
měsíc listopad atd. Cena brož. kor. 240, v plátně
a červenou ořízkou v pouzdře kor. 3:20, v hladké
černé kůži s pravozlatou ořízkou v pouzdře kor. 3-80,
v kozí kůži elegantní s pravozlatou ořízkou v pouzdře
kor. 440. — Část druhá obsahuje pobožnosti církevní
za dušičky v očistci. Cena kor. 1:60, v plátně s čer
venou oříz. kor. 240, v kůži se zlat. oříz. kor. 290,
v kůži kozí se zlatou ořízkou kor. 360.

Oba díly spoličně v jedno vázané v plátně
K 5—, o kůži Modké K 6—, v kosí kůši K 7-50.

Každá část jest o sobě úplná a tvoří celek.
Račtež laskavě dobrou knihu tuto doporačovati.

Nakladatel
PROMBERGER,
knihkupec v Olomenel.

R.

Továrna na cottagová americká

| HARMONIA|
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII. ker József
kórát 18 « — Prala,
Ferdinandova tř. 48. —

Vrdež=VII.,Mariahilforstr.
80.

První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

P. T. duchovenstvuzvláštní hey. „E

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko

a pošadují se nazpět jen teokráte, nebylo-li nic

objednáno.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů

ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznouvůní ale, Žemíčiní opravdové

= potěšení.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

| (Aramofony,

h fonografi,
desky a válce

nejsolidněji koupíte

v elektrotechu. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

O OZO T ZDA LTL

ŠBob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

vwHradci Králové,
: (proti Grandhotelu):

přijímá vklady na knížky

= za 44o až 59
úrok a to dle výpovědi.

O8“ Složní lístky na požádání zdarma.

Uhlí nejlepšíjakosti

>

L pp tutěřím
odporučoji

. svoji výrobu

s intarsií
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrbů.

Veškeré tesané

Václav Chudoba,
sávod řesbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Jose (2.

CE) XCBI KGOIDX 48) XCBI X

Jan Horák, isoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

|dle roční saisony kollekci
>nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

důst, duchovenstva svědčí o poctivé ob- 3
s'uze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.

Velejemnolátky na taláry.
Ů Též na splátky bez zvýšení cen!

XG6)X669 XG8DX663 X

1 Varhany

Narštívenky pneumatické,

všeho druhu

ASPBDIPKK099X683X

x
i
X

Ř

i
X

harmonie
silného varbanovébo
blasu za levné ceny

. nabízí doporučoje

Biskupská| || Bad.Čápek,
knihtiskárna verhanářv Poličee.

v Hradci Králové. Závod založem 1874.

(DDC BOOL
i RozšiřujeZZ

„Gasové2oahy "|
JE4PPPAD0

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučaje se

první anejstaršíodbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke

otelních nádob ze stříbra,bronsu a jinýchkovů, od n
jednodoěšíko o nejskvostně
šího provedení, v kašdém

vzorku a ryse církevnímslohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje ne v mé vlastní dílně
jen ročně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnéma du
chorenstvu prácí trvalou €
uměleckou za ceny přiméřené,

Veškeré vzorky jseu Jeho
Blskupskon Milostí rovide
vány.

Mešní nádoby jep v ohul
slatím aa ceny velice lovné.

Veškeré opravy nádob komelních se ry-ile, řádně a
levněvyřirají.

Vše zasílám jen posvěcené

hotovés
se zašlou.

Chudělm kostelém možnosplácet bez přirážek.
OR“ Sta odporačenía časných uznánípo ruce. "ij

Prozímreledůstojné dochovenstro o lnaksvou příseě

a důvěruSeno domácímo.
oporuča T odenívýekee

ZS



Číslo 48. ,

Jednota sv, Methoděje ve Vídní,
Přebolestná rána stibla Jednota ev.Methc

děje ve Vídni; náš otec, ochránce a zakladatel
povolán ua věčnost; J. M. vsdp. dr. Antonín
Horný, pap. prelát, kapit. děkan a náš před
seda není již mezi námi. Leč v jeho záslažném
díle pokračovati budou duchovní, kteří zase
dají v ústředním výboru a v odborech; mnozí
z ich téměř u kolébky Jednoty stáli s vedp.
prelátem. Jejich jména jsou našim příznivcům
zárukou, že v duchu našeho zakladatele dále
pracovati baderme.

Bobo díkyl Překonány konečně s pomocí
Boží veliké překážky a obtíže. Jednotě sv.
Methoděje podařilo se koopiti klášter akostel
ctih. řeboloic Redemptoristek v III okr., které
mimo Vídeň se osadí. V kostele tom již roku
1866 vymohl nejdůst. p. kardinál Scbwarzen
berg mši sv., kázaní a sv. požehnání pro lid
český, které obstarávají důst. pp. O0. Redemp
toristé. — Které příčiny přiměly jednotu ko
stel a klášter ten koapiti? Příčiny vážné a
dělečité. Běbem svého trvání v 33 letech vy
mohla Jednota v šesti kostelích české služby
Boží, ovšem jeu v neděli a ve svátek, které
povětšině konali z ochoty světští kněží z ci
ších diecésí za aepatrnou remuneraci; nema
jice však pojištěné existence pro badoucí časy,
ani nábrady za sebe v čas nemoci, záby své
činnosti se vzdávali, takže mnohdy veliké ne
snáze vznikaly o řádné obstarávání a vykoná
vání těchto českých služeb Božích.

Toť první a hlavní příčina, jež pohnula
Jednotu avěřiti tyto služby Boží české kon
gTegaci, která, majíc dostatek kněží, nadto pak
řehulními s.iby jsouc vázána, úplně se může
po strácce náboženské věnovati českému lidu
ve Vídni. Z téše příčiny též Poláci a Francouzi
svěřili čeholníkům své služby Boží. Z toho též
patrno, že řeholníci nikdy se neusadí bez
kostela.

Druhá vážná příčina jest, aby tisíce lidu
českého vedle těch slačeb Božích, které jim
posud v šesti kostelích v neděli a ve svátek
ma krátkop dovu jsou povoleny, měly stálé
české slažby Boží u to nejen v nedělní a svá
teční, ale i ve všední den, aby mohly aspoň
v jednom kostele elaviti bez překážky výroční

FEUILLETON.
Ba »Dušidky.«

V. H. Poličeký.

»Mne vzala za ruku a v zraku něhu,
pojd, řekla mi, to díté čarokrásné,
k mé rodné země kouzelnému břebu .....
A- s úsměvem mi řekla: Já jsem smrtí l«

G. Danev.

Šel jsem za ní. Z tváře její zíral klid, blu
bcký klid věčnosti. Jako ve snu mizely kolem
nás ulice města, zástupy | lidu, mihotající se
světle, padající do mlh listopadových matnými
odlesky lidského života a strácející se do ne
známa jako zbloudilí chodci, zachycení v nepro
nikoutelnou síť nočních přízraků,

Tisíce světel zazářilo nám v ústrety, Maje
státní klid tajemství smrti ovanul duši. —

sJeme rodné mojí země na kouzelném
břehula — zašeptal tajemný, úsměvem bolesti
něžně se cbvějící blas. — »Miserere«, «Salve,

, Regina«, +In paradisum deducant te angeli« —
znělo podivuhodnou víbrací bolesti touhy, naděje,
záplavou světel, chvějícími se mlhami, rudé za
žehautými obrysy svatého pole, temně se rýsují
cími kříži, ozářenými stěnemi břbitovatho koste
líke. Bylo Došiček....

30, mrtví, vypravujte svoje děje l«
Podaly to zežloutlé listy smutečních vrb,

chvěl se to vítr v uschlých věncích hřbitovních,
či mluvili to mrtví k živým v tajemné noci du
šičkové?

Naslouchel jsem na kouzelném břebu smrti:...

+Až přejde den, až budu spát,
přijď na můj hrob se podívat,

slavnosti (roráte, vánoční jitřní křížovou cestu,
vzkříšení, májovou pobožaost) a jiné pobož
nosti zbožných bratrstev. Mnohé z těchto
slavností byly lidu českéma baoď vůbec ne
možoy, anebo vykovaly se jenom ve spěchu.
Z tohoto kláštera budoo duchovof i nadále obsta
rávati české složby Boší v ostatních kostelích
dachovní vrchností povolené. Planá jest obava,
že by pak v ostatních kostelích české služby
Boží přestaly; daochovní vrchnost nebude žá
dati, aby ty tisíce — úředně nás napočítáno
102. tisíce — ze všech 21 okresů chodily do
III. okr. na elužby Boží; není to ani možno
z jediného III. okresu pro rozsáhlost a vzdá
lenost mnohých částí. Kupní cena kostela a
kláštera jest 520000 K. Na tento obnos dala
Jednota svůj pozemek vceně 160.000K, určený
pro stavbu kostela a kláštera; na botovosti
měla 24.000 K. Jeho O3v. p. Jan brabě Harrach,
protektor Jednoty, jenž dobře ví, čím lze čes
kému lida vídeňskému víra a mravnost za
chrániti, poskytl pomoci 100000 K. Na kupní
cebu splatila Jednota tedy 284.000 K. Zbývá
jí ještě veliký dluh 236.000 K. V této své tfeni
obracíme zraky své do Čech, Moravy aSlezska,
snažně prosíceo pomoc,abychom ten dlah včas
a čestně splatili.

Než tu nám třeba vyvrátiti jistou bolest
nou uámitku, kterou často jest nám slýchati:
„Jest vás ve Vídni tolik; sami si můžete ten
obnos zaplatiti. Nač obtěžujete Čechy, Moravu
a Slezsko ?“ — Ano jest ve Vídni mnoho tisíc
lidu českého, více než ho úředně napočítáno
bylo. V jakém však táboru jest veliká část
těch Čechů? — Baď v táboře Adlerově, nebo
v táboře nárcdních socialistů. Obě tyto strany
nestojí o kostel a také naň oičeho nedají; leží
celá ta tíha tedy jen na těch obětavých věří
cích lidech, kteří již po 33 let české služby
Boží si vydržají a sice ročním obnosem 9000
K. A tento obětavý lid jest ponejvíce dělník
a malý řemeslník; ze zámožnější třídy jen ne
patrný blouček Jednota podporoje. K této ná
mitce, že si sami máme pomoci, třeba však
připojiti, že ty české služby Boží ve Vídni ne
jsoa pouze pro lid ta usedlý; na nich berou
podíl i ty tisíce lidí z českých zemí, kteří jen
na čas za výdělkem maeškají ve Vídni. I těmto
kněží Jednoty káží, jim přis'ohojí svatými své
——————

jen podívat a nepleč moc:
kdo usnul již, spí každý rád
a svatáje tu tichánuc.....
Měl jsem té rád a ty to víš,
co utfels's mi slzí z řas;
jen přijď a řekni: Ty už spíš,
však někde na mne čekáš zas,
vždyťměl's mnerád .....

V mihotavém světle plovoucích světélek rý
soval se přede mnou prostý kříž, nad brobem
schýlenážena.....

Měl jsem tě rád a ty to víš,
co utřels“smi olzí z řas.....

Duší jako krásný sen rozestýlal minulý život
svoje upomínky. Prohřáty byly teplem lásky, jež
silnější jest než smrt. Viděl jsem, jak ruka ženy
chvěje se na šelestící trávě, jako by hledala láskou
a bolestí zářící oči, jichž slzy cítila na své dlani,
vesvé duši...

Za moře jsi neodešel,
nejsi ani za horami;
jen ta hrstka hrobní trávy
roste, roste mezi námi.

Za ty hory ptáče lerl,
přes to moře vítr tábne,
ale zde tou hrstkou trávy
ruka ruku nedosáhne..... (Sládek.)

Co jest štěstí života? — Hrstka hbrobní
trávy je zasype! — Podzimní vítr zatřásl koru
nou Jípy u hřbitovní cesty a žluté listí sypalo se
mi na Cestu.....

sRoky téhnou, roky mizí
a my jeme vi víc s více cizí .....
Na rukou se prsten blýská,
svadlou myrtou vlas je spnutý:

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne. | Ročník XIV.

tostmi, i tito mohou k radosti svých rodičů
nepokažení v domovinu Se vrátiti, před těmito
nemá ee duchovenstvo v Čechách a na Moravě
čeho lekati, že jim osudníky budou kaziti a
od av, víry odvraceti.

Jednota slouží tedy faroíkům všech die
césí česko:moravských; má jim býti velevítáno
nejen udržeti a pojistiti české služby Boží ve
Vídni, ale ještě je rozšířiti; čím více jich bude,
tím blahodárněji může Jednota na záchrana
toho lidu českého po stránce náboženské pů
sohiti. Jestit zajistů Čestnou poviuností a káže
to vděčnost a vlastní prospěch, aby se Jednotě
v tomto díle z Čech, Moravy a Slezska pod
pora poskytla.

O tuto pom:c prosí Jednotu snažně velebné
duchovenstvo, aby předně samo almužny nám

neodepřelo; pe aby předkostelní ročnísbírkou, která nejdůst. episkopátem jest povc
Jena, ráčilo lid o potřebě českých služeb Bc
žích dříve poočiti a ka podpoře povzbuditi;
prosíme sámošnější laiky, sdložny a spořitelny
o pomoc; prosíme katolické spolky, uby jen
jedno divadlo aneb ušlechtující zábavn ve prc=
spěch náš pořádaly. Zvláště budiž luskavě na
náš dloh pamatováno © závěřech; jestiť ten lid
český ve Vídni vděčný, při svých složbách
Božích modlí se za své dobrodince; šest mší
8v. měsíčně se za ně slouží.

Kéž Jednota ev. Methoděje zakusí v hojné
tníře blahodárného účinku letošních dvou vzác
ných jubileí; kéž jí v tomto památném roce
dobročinnosti příznivou možno splatiti aspoň
větší část velikého dluhu! Zdař Bůh!

Milodary lze buď prostřednictvím farních.
úřadů anebo přímo zaslati na adresa: Vdp.
P. Tomáš Bláha, konsist. rada, český kazatel
a zpovědník, Vídeň III. Renmeg 8.

Povaha pražských demonstrací,
Pražská mládež po parlamentních kravá

lech německých zaboařilu ci na ulicích. Myslíme,
že národ náš, nalezající se na půdě tolik pal
čivé a při tom rozdělený na tolik nevraživých
stran, má si dobře rozmysliti každý krok. Dalo
se předvídati, že demonstrace nabudou rásu

»Což se ti už, muži krutý,
po nás ani nezastýská Pe

Padající listí pokrylo brob u cesty. Zář
světla z vedlejšího hrobu zasvítila na pomník nad
hrobem se zdvihající. Vdesce zasazena podobizna
mladé ženy, Listí tiše padalone pomník, ne hrob...

+8 my jsme si víc a více Cizía ,..

Cblad ovanul duši.
lásku...

Na pravo zasněžilo se přede mnou bílými
věnečky immortel, nad nimiž zdvihaly se malé
peruti andělíčků...... Hřbitovdětí,

Svatý Boží andělíčku,
posílám ti modlitbičku,
do nebe ji nes, do nebe ji nes!

Malé rovy ozářeny, děti svítí dětem, andělé
nad nimi rozpínajíperuti....

sKobo Bůh mé rád,
ten umře mlád.» (Sládek.)

Cítil jsem opět po boku svoji průvodkyni.
Mne vzala zs ruku — to dítě čarokrásné
a s úsměvem mi fekla: sJá jsem smrtí la — —

— Nad brobem dítka svého žena Ikala příliš,
k ní řekla vlídně; »Proč tak, matke, kvílíš?
Z číše žití on pil sladkou krópěj jednu,
hořkost uspořil si, ta všdy padá ke dnu,

(Parafrase, Vrchlický.)

Hořkost padá ke dnu, Lety roste, životem
přibývá......

Dětská zabrade zmizela za námi a řada křížů
9 jedné a řada nádherných hrobek a pomníků se
streny drubé vrhla stíny do naší cesty — a
mrtví vyprávělisvoje děje .....

Hledal jsem světlo,



velice imposantního a přitom přecedůstojného?
Balo se-čekati, že vzbudí a protivníků respekt?

Uvažujme klidně. Na demonstrace si
pejvíc potrpí strana radé, ta v tom tná Bevy
rovnatelnou rutinu, dovedesbromážditi nejvíce
bojovného materiálu. Ale coš mohl někdo če
kati, še právě tyto nejkurážnější pluky půjdoa
ublížit německým židům? Ti že by ohtěli dělat
kravá) před okny inserentů a odběratelů „Práva
lidu“? Zůstaly doma. Zato výkladní tabule
českých zaměstnavatelů dovedou tříštiti horlivě
a mistroě. A může někdo míti vážný respekt
před kamením, jež básejí chlapci, kteří sotva
mají alabé ponětí o českém státním právu?

Jen čtěme referáty novin! Kvašení na uli
cích počalo dne 16. t. m. V sále konviktském
konána nár. sociální schůze, na níž odsouzen
vládní návrh volební reformy„a kde protesto
váno proti připojení Bosny. Měl se odeslati
telegram srbské skopštině, leč vládní zástupce
nedovolil ani čtení ani odeslání téhož. Z toho
rozčilení. Řečník Bubník zmínil se, že němečtí
studenti chtějí vtrhnouti do českého sněmu.
Nová vřava a pak pouliční demonstrace. Roz
bíjeny německé vývěsní tabule. Leč provolali
také hanbu politice Kramářově a vytloukli několik
oken v místnostech redakce Dne. Nemesis! Co
dříve dělaly houfce poštvané mladočeským
tiskem vážnéma dro. Riegrovi, to nyní páše
mládež z odporu proti politice vážného a pra
covitého dra. Kramáře. Němci se mobli asmí
vati, když seznali, jak bujará mládež se chová
k národnímu časopisu. Otázka: zasloužil toho
dr. Kramář, aby přes všecky své vady byl
hrubě soazen nedospělou mládeží? A kdo ty
malé hochy takovému jitření a fanatismu učí?
Tehdy dostali hodně ran mýlkou také dva stu
denti charvatětí. Jest rozhodnou povivností
starších, aby poočovali mládež, jak náblý soud
jest nespravedlivý, jak nespravedlivě dopadů
rozsadek, jestliže žalobce jest soudcem A vy
konavatelem trestu v jedné osobě. Jak ty de
monstrace byly vážné a uvědomělé, patrno
z toho, že zatčeno 7 már. soc. učedníků. Sloupům
„uvědomělého vlastenectví“ dána „koruna mu
čednická |*

Drahý den (dne 16. t..m.) výtržnosti 288
Nár. soc. omladina velice uražená, pískáním a
křikem dávala na jevo nelibost policii. Dva
buršáci zbiti. Němci a zvláště šidé si přáli
zakositi trochu laciného mačednictví, aby z něho
vytloukli hodně kapitálu. Buršáci jim pomohli.
Právě v poslední den výstavy, kdy byla chodců
na Příkopech spousta, začali u velikém počtu
boršáci bamlovati po čtvrt na 11, hodinu, tedy
dříve, než kdykoli jindy. Byla to drzá provo
kace velikých mass českého obecenstva, které
nemohlo procházeti. K tomu všemu policejní
stráž na ochrana rozbitých mazlíčků utvořila
kordoo. Vozy elektrické dráhy se zastavovaly.
K tomu všemu buršáci přes hlavy strážníků
se uštěpačně šklebili, jazyky vyplazovali, po
křikovali. Vzácná vzdělanost! Jeden docela
udeřil obaškovou boli pána stojícího za kor
donem. Teď začala pravá mela. O obvilka
později provokovali boršáci na jioých místech
hodně drze. Odpovídáno rozbíjením okenních
tabulí, bitím a pod.Při odvetách stále více na
bývala vrchu mládež sotva škole odrostlá. Ta
kový nezralý dav ovšem si nevedl při stálém—ě———- >

sJá modlil, rouhal se, já skal se třímal,
já tonoucí kol stébla ruku vinul, —
O Bože, z kolika již prsou hlas ten hřímal
a ještě každý zhyaul, zhbvnul,zhynul.....

(Jiskry na moři.)

Z mohutného balvanu jako výkřik vzdoru,
síly a zklamání vyrůstal obelisk ovinutý břečta
nem. Co všechno stajeno a rozdrceno pod těžkou
dlaní tížícího kamenného obrať — —

A mrtví dál své vyprávěli děje:

Nad prachem tímto ztýraným
kaž zmiknout každé zloběl —
Jenž poráží a pozvedá,
trudí a sílí v mdlobě
na tvrdém lůžku úmrtním,
na srdci dlel mi — Bůbl

(Manzoni — Vrchlický.)
Na bílém mramorovém kříži hlava Kristova

schýlená pod věncem trnovým a na rtech v bo
lesti pootevřených: +Blahoslavení plačící, neboť
oni potěšení budoul« —

A dále mrtví vyprávěli děje ....
K prazdroji chci se navrátiti,
prach s prachem všeho pomísiti,
jsk po větru já bnal se světem,
co víc než prach svét může míti?
Na konec pomýšlej, Ó srdce!

* Vstát musím, sotva začnu sníti,
4mé skutky přímo v tvář mi hledí
"a v nich přede mnou — celé žitíl

1y(Vrcblický — Parafrase.)
Z otevřených dveří pochmurné hrobky chvělo

se Červenavé světlo veliké lampy, jehož paprsky
zechycovely se na třásních stuh rozvěšených věnců,
jsko bladné myšlenky ponurých brobních meditací...

drášdění se strany buršáctva rozvážně, zvláště
když viděl, jak němečtí provokatéři jsou chrá
nění i četným vojskem.

Demonstrace opakovány ještě drabý den.
Vyteklo krve dost a potlučeno mudho oken.
Poslanci zakrošili u místodržitele. Upozornili,
že všecky demonstrace národnovtní ze posled
ních let počaly boršáckými bumly; nechť tedy
vládcí orgány původ tobo zla 8 největší roz
hodnostípotlačí, V moci místodržitelově jest
sjednati pokoj vystoupením proti německé pro
vokaci. A co odpověděl místodržitel? Vyhý
bavě slíbil, že nebude úředně trpěno nio, co
by neddpovídalo zákonu a svyklosti.

Leč poslanci řekli, že o zvyklosti konati
botmly na Příkopech nemůže býti řeči, poněvadž
bamly teprve v posledních letech policie tr
pěla a chránila na újma veřejného pořádku.

A konečně i kdyby ta byla svyklost! Má
se trpěti, aby 600 lidí kterékoli národnosti
(třeba jen z pouhé zábavy) rašilo passáš na
místě tolik frekventovaném? Zastaví-li se na
chodníků 10 Čechů, již policie zdvořile připo
míná, aby nerušili passáž. Leč začnou-li bar
šáci bamlovati s provokativními gesty, 's písní
„Wacht am Rhein“, hned přispěchá ještě vy
hýčkaným rváčům činiti osobní stráž, tak že
passáž jest přerušena ještě více. Israelská „Bo
hemia“ napsala v příčinědemonstrace, že buml
jest nevinný podnik a že nemá se vykládati
jako demonstrace. Jako by byla neviděla tu
spupnost a jízlivost židovských buršáků! „Bo
hemia“ psala o českých demonetrantech jako
o „nezodpovědných hordách“, její židovský
bratr „Prager Tagblatt“ přímo běsnil; vyu
čitkoval každého chybného kroka našinců n3
potupu našeho národa. O vytlučených 4 tabol
kách v paláci bar. Ahrenthala napsal veliký
úvodník. Patrno, jak jsou židé velice vděční za
to, že náš národ tak štědře v Praze k nim 60
cbová, že zanáší každý týden statisíce do jejich
krámů.

Staly se některé bolestné přestřelky. Vy
tločena okna nejen v paláci Ahrentbalově, ale
i v něm. divadle, v něm. sirotčinci av. Jana
Křtitele, v synagoze. Proti uměleckým a hu
mánním ústavům nemá se rošivá vášeň obra
osti nikdy. A židé se uyní mohonpod kůží
smát. Jsou „mučedníky za národ německý“,
předloží nyní jako vypočítaví obchodníci ve
liký účet za rozbité tabulky, jak to jindy dě
lávali. Ovšem vládní orgány zalarmovány k o
chraně „ub.bých trpitelů.“ Sám vládní „Frem
denblatt“ poslal aviso, že takové výtržnosti
(české) „nemobou býti v nynější dovó za žád
ných okolností trpěny . . . opakování podob
ných výtržností musilo by přivoditi nejpřísnější
a nejdůraznější zakročení státní moci a vésti
ibned k opatřením, jež bolestně pocitovala by
pražská česká veřejnost bez rozdílu etran.“ Prý
„shovívavost, se kterou se některé věci v Ra
kousko posuzují, jest tuze veliká.“

Tak najednou vztyčil přísnou blavu vládní
orgán, který byl hodně krotký, když nikoli
nedospělí chlapci, ale sami zkušení němečtí
sondcové porušovali beztrestně zákon, jejž
v přední ř. dě měli sami bájiti. Stely se hrozné,
barbarské protičeské bouřev Karlových Varech,
Eajp. Horách, v Liberci, Bílině. A „Fremden
blatt“ se nerozčilil, Ztratil řeč i tenkrát, kdy
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A dále mrtví vyprávěli děje

Ó, by za všech hříchů roje
tekly všechny slzy moje,
moře, zem jich nepostihne;
jedno vím: jak nad potopu
že se nad mých slzí stopu
duha smíru zdvihne . ...

(Ibn Esra.)

Na prostém i.amenném pomníku četl jsem
slova: »Pane Ježíši, v ruce Tvé poroučím ducha
svého« — a zdálo se mi, že ovanul duši mou
klid, jaký rozestírá se v srdci, když člověk vy
plakal bolest svou v náručí milujícímatky.——

eptal jsem modlitbu!
=O věčně krásná, blaživá,
ty víro vítězící l«

Pex, pokoj, — věčný, neobsáblý, vše utišu
jící, propasti duše vyrovnávající, pahrbky bolesti
snižující — pokoj Kristův, utiš duše, vyrovnej
propasti, sniž pabrbky, rozestři immortely milo
srdenství nad dětmi Bolesti, jež vrátily se do lůna
Matky své Zeměl« —. U

V rudošedé záplavě mlh večerních hledal
zrak můj silbouetu hřbitovního kříže. Rozpínal
se vzhůru k nebesům jako stožár nesoucí plachty
naděje a spásy uprostřed živlů se bouřících. Zdálo
se, že vrhá nekonečný stín do dáli nedozírné, aby
ukázal cestu dětem Země. —

Duší mou zněla hymna sv. Františka, »Can
tico del Sole«:

Buď cbválen, Pane můj, i sestrou Smrtí těla,
jíž a objetí se nikdo nevyvine;
ech, běda tomu, v smrtelném kdo hříchu zbyne|
Ó šťastni, již v Tvou vůli jsou vždy odevzdání,
že druhá smrt jim zlého nic už neudělál —

němečtí neurvalci znásihlovali slovinské dámy
na několika místech. Putrno, jaké tehdy mól
zastání Slovan za „positivní polítiky“. Ze 70
lidí v Prasé zatčených jest 50 u věku 18 až
20 let. A přece „Fremdenblatt“ napomíná szod

vědné české politiky. Vědyť přece měst. r=da
rašeká i svas českých poslanců již v pátek

před demonstracemi se usnesly na vybídautí
českého lida ke klidu. Zachovaly se také tak
městské rady německé, i když předvídaly, že

se chystají proti českým menšinám krvavékravály? Nechttadíž zahraciční„Fremdenblatt“
rozděluje světlo a stín spravedlivě!

Poslední demonstrace pražské jsou svě
dectvím naší nemoboucnosti a náblého kvašení,
které zase brzy pomíjí — jako by nic. Ně
mečtí [sraelité již dobře znají českou povahu
a vědí, že sj mohou mnoho dovolit. Provoka
tivní buršáci náležejí valocu většinou národu
židovskému, za ně se bije statečně a vyzývavě
židovská „Bohemia“, židovský „Pr. Tagblatt“,
židovský „Montagsblatt“. A české listy? Cho
vají se velice opatrně, aby nepřišly o židovské
inserty; mloví o německé provokaci, ale ne
dodají, že bez velká šidovské pomoci by byla
účinná provokace německá nemožnou. Raději si
dobrácké listy smlsnou na „klerikálech.“

A tak to a nás chodí. Jednou se křičelo
s plných plic proti násilnostem kidovských buršáků,
sa krátký čas však poslechlí naší akademikové
vysvání německýchšidů, avy spolu s buršákyhá
jsli „akademickou svobodu“ proti — „klerikálům“.
Dnes se slepě rosbíjejí okna uměleckého domu mě
meckého a stra se vyhlašuje bojkot proti sávodu
českému,při čemšdošidovskýchpeměiníchdomů
a obchodů šemou se naši lidé valem.

Jednou růsné úštěpky z divadla německého,
podruhé sdvořilá kádost, aby stávkujícím českým
hercům laskavě byly propůjčeny mísímostí němec
kého divadla. Naše společnost dobře ví, že sami
Němci, ač tolik pomoci židovské proti nám po
třebojí, oddělají se od svých spojenců; ale po
všem židovsko-buršáckém cynismu zase 8e jim
věsí našinci na Šosy a plývají okásale do tváří

pokojného „katolického průvodu, mečíce sa šenami
katolickýmijako nepříčetní.Masaryk nazval české
kutoliky černou bandou, jiné, nečeské bandy
nevidí nikde. Velké protesty proti šidovsko-ně

mecké rospínavosti a pak před volbami obecními,
říšskými $ nemskými chodí se k německým šidům
škomratý o hlasy, „národní“ listy demuncují české
kandidáty, kteří něco proti něm. židům promluvsli,
atd. Zkrátka němečtí židé znají dobře českoa
povaha. Kdyby ta povaha byla důsledná, kdyby
si ovědomila řádně moc a účel českého kapi
tálu, zakázali by německo-židovští otcové sami
svým nezvedeným aynkům bamlování ihned. A

nebylo by potřebí tolik vzrušujících demonstrací.
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poslanci na enému království Českého se rvali.
Kdo byl již onaven četbou zpráv ze sněmovny,
vypravujících stále o téše německé obstrukci,
nabyl snad přece ve sněmovní pračce jakého
takého vzrošení. Člověku však, jemuž neběží o
jednotlivé podrobností facek, oloumání, nadá
vek a jenž na zřeteli má vážnost prostředí a
mravní význam čestného poslaneckého úřada,
přichází myčlenka, že snad přestalo se již
rozaměti povšechným důsledkům, které 60 ze
vzdělanosti odvozojí pro všechny inteligenty.
A poslanci přijali by sajisté jako hrosnva
urážku tvrzení, že mesi ioteligenty nepatří.
Také rozhodoě by byli odmítli ólověka, který
by jim byl du očí řekl, če projev jejich poslu
beckých schopností záleží v tom, že bodou
dokasovat síla svých rukou rozbíjením stolků



© hásoubm 'kalamářů. Ba, v hospodě při mapzice,
když jiš alkobolem blava se paří, siláci tlokou
do-otolův a roztřískáním prken rádi by do
kázali svoji rvavom a zastraŠojící mošnost; ale
— poslenci?!

. Ohépeme ovšem, že 1 v poslanecké slai,
zejména průběbem tohoto zasedání, ebromaž
"ďoji se výbušné látky a že se dostavují chvíle,
které ženou a vyzdvihují mysl a cit, až na
bod varu, ale to jsou právě momenty, kdy 8e.
dostavuje zkoužka, v aíž činí se otázky, co
jest to mužná rozvaha, ukázněný klid a mravy
vzdělaného člověka. Bylo potřebí určitého roz
lišení poslanců, bylo potřebí, aby na jedné
straně zařila surová útočnost poslanců ně
meckých a na druhé straně aby na rtech českých
hrál pohrdavý úsměv a mlčící ironie...

Každý den vznamovaly noviny, že Němci
dostali se obstrakcí do slepé aličky, če nevědí

by vyvázli. Tím větší měla býti tedy opatrnost
na české straně, aby se uemohli čeho chytiti.
Byla-li jjejich činnost, jak se praví, oamiřena
také proti vládě, pak nebylo nic moudřejšího,
než nechati je dohrát až dokonce, aby jejich
trivolnost objevila se v plném světle a zasáhla
i tyčleny ministerstva, kteří pražským obstrakč
níkům tajně drželi palec.

Tato bra byla dobře promyšlena, což
patrno z toho, že němečtí poslanci po boařli
vém a rvavém zasedání žádali hned vláda, aby
pro osobní bezpečnost jejich sněm byl uzavřen.
Pravděpodobno také jest, že v plánu bylo jié
pomýšleno oa vyhnání českých ministrů z ka
bineta a že nahromaděnými překážkami zabrá
niti se má vstop osobám jiným. Němci také
dobře zajisté předvídali, že za jejich obstrakci
bade dána odveta na říšeké radě. A skutečně
heslo bylo již dáno: „Bez sněmu nebude také
říšská rada“! Němcům je nepohodlný kabinet
parlamentní; oni touží po ministerstvu úřed
nickém, které by, jako obyčejně, obstarávalo
jejich choutky. Jejich cílem je poraziti Becka
a jako prostředek k tomu vyvolili si český
sněm. Jejich rozhodné vystupování obstrukční,
důsledná jejich jistota dává tušiti, že byli
dobře svým ministrem krajanem informováni.
Však již již ocitávali se v úzkých, nemobouce
nikterak české poslance vyprovokovati. Ko
nečně, aby hodně podráždili, přinesli si do
sněmurourky...

-Co a jak bnde, těžko předpovídati, ale
tolik jest jisto, že naše politická sitoace opětně
ee zhoršila, protoše obstrakce česká, dostaví-li
se, přijde v dobu nejistých poměrů zahranič
ných. Vzroston-li nepříjemnosti zahraniční po
litiky v důsledcích připojení Bosny a Herce
goviny, bude drzost německá vztyčovati blavu
ještě výše, protože bude čerpati posilu ze spo
jenectví říše naší s císařstvím německým. A
přátelství Viléma II. jest dnestak důležité, že
němečtí poslanci nebyli vládou pokárání ani za
vlastiurádnou píseň „Wacht am Rbein“.

Jest otázka, zda do ministerstva vstoupí
jiné české osoby. Moblo by se tak ovšem státi
jen 6e schválením národních stran na říšské
radě. Mezikandidáty jmenuje se také dr. Hraban.
Kdyby k této oventualitě došlo a dr. Hraban
byl ochoten do ministerstva vstoupiti, jest
nutno předem prohlásiti, že česká katolická
strana lidová nebude mociza sebe dátik tomu
souhlasu. V naší říši ministři se rychle střídají,
a mladá vsrůstající strana nemůže se dáti mi
nistersky opotřebovat.
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Stará odrhovačka. Prof. Drtina mluvil
v Plsni a opětně dle svyku svého zabrousil na
pole středověké vědy a umění. Bral se svými
ujetými kolejemi. Nějakého hledání pravd no
vých ve středověku prý konstatovati nelze. Vy
plývá prý to z celého světového a šivotního
Dásoru středověkého člověka, jenž se přímo
vybýbal skoumání a vyšetřování záhad pří
rodních. Středověký člověk všechno věděl a
znal s Aristotelaa Písma; tof charakteristický
rys vědecké soběstačnosti a aspokojenosti ve
středověku. Tyto frásovité nepravdy jsou zase
charakteristickým rysem moderního člověka
pokrokového. Všecek středověk se bemží vy
nálezy a objevy ve vědách přírodních, což ne
věděti může člověk buď nevzdělaný anebo slo
myslně zaujatý. Nelze aváděti dokladů, posta
čilo by jich jen několik, aby Drtinu rosdrtily
a jeho repataci vyhodily do povětří. Mluviti,
že středověk vybýbal se zkoumání záhad pří
rodních, znamená sobě samému nohu nastavo

vati, neboťnejvýznamnější objevy ve středověku
byly učiněny právě v oboru přírodním. Slavný

Maoaulay jest zajisté většíautoritou než Drtina
a přece o synech středověku praví: „Běší-li
O ně, netřeba 60 tázuti, kde byli, nýbrž jakou
cestou se brali. Byly jejich tváře obráceny
směrem pravým nebo chybným? Byli v čele
nebo v posadí <vóho pokolení? Zda snažili se,

aby přiepali ku pokroku lidstva či aby jej zadrželi? Posuszujemo-líje s tohoto hlediska, ne
prokasujeme jim láska, nýbrž pouhou sprave
dlnost a jednáme v soohlasu s obecným mí

něním. Jestit sákonem světa, v němě žijeme,
če přavda masí varůstati — nejprve stéblo,
pak klas a v klasn zrno. Posnzojeme-li církev
s tohoto hlediska v jejím ostahu ku
vědy, jest ona jedinou majitelkou žezla vědy
v celém křesťanství, což již dříve o ní jame
rohlásili a oyví opět problašojeme.“ Ba právě,

Drtina jest Drtina a Macaulsy jest Macaulay.
Veliký Aogličan mloví pravdu a moderní

Drtina, jenž všude metá puklony protestan
tismu, za něhožprovalil se vědecký úpadek,
musí snižovati vědeckou činnost katolickou.

A co říci o těch záhadách? Všecek vzdě
laný svět ví, že jsou záhady, kterých středověk
nevyjasnil, ale také o nic méně jest známo, že
před záhadami těmi stojí bezradně i věk nový,
obtížený němotou. A tam, kde chlobivě o nich
mlaví, prozrazuje jen, že nejen nic nerozřešil,
ale ještě více záhady samotal a zatemni..

Ostatoě záliba, mluviti stále o záhadách
světa, vypěstila nám pokolení chorobně domý
šlivé, které rozličnými problémy bází sem a
tam jako míčem nepozorujíc, že ubíbá ve
směšnost velkých slov bez skatků. Jsou to
jmenovitě Drtinovi a Masarykovi posluchači,
kteří vášně s nastrojenou tváří odvažojí se na
největší otázky ovětu a života a řešíje tak

čemž všudy jim vypomáhá kouzelné ulovo:
pokrok. Tato pokroková mládež jede hned na
svých frázích jako na koui a hlasitě napovídá,
jak kolem ní a mimo ni rozkládá se neuvědo
mělost a zpátečnictví. Z řečí svých mistrů
dovede dělat své důsledky. Umí se chopit prvé
abstrsktní zásady, která se namane, 4 uzavřena
v těsném okraho svého duševního obzoru nebo
své místní úloby, chce svými rozplývavými
pojmy reformovat velkou složitost života, jehož
podmínkám a praktickým potřebám naprosto
nerozumí,

Tímto způsobem vychovávají se povídaví
teoretikové a sudílkáři, jimž životní činy jsvu
Španělskou vesnicí. Řekněme krátce, že taková
mládež jest zteoretisována; a že k tomuto cíli
pracují i řeči, jaké pronáší Drtina o středověku,
jest mimo veškera pochybnost. Na konec ještě
slovíčko. Drtina odsoudiv katolický středověk,
vrhl se na katolické sedláky tyrolské a pan
skou svémovoo těmito slovy: „Katolicism ty
rolaký z panské sněmovny snížil by nás za
středověk, jeně sám byl dobou velkolepoua styděl
by se za své moderní stoupence. Nuže, kdy
mloví Drtina vážně, když středověk hned jest
mu dobou ustrnuloa a hned zase dobou velko
lepou? Slunce vlastně svítí a vlastně nesvítí.
Právě to jest spravedlivou pokutou neupřím
nosti, že jest ji souseno, aby podrobena byla
křičícím nedůslednostem a aby se dala unášeti
vášnivou straaností na úkor pravdy.

Machardv „Řím“ přeložil do němčiny dr
Saudek. Již jméno překladatelovo nám napo
vídá, jakého jest asi náboženství. A tak přiči
něním páně Saudkovým dostalo se „Času“ pří
ležitosti, že mohl pochvalně vysloviti velkou
lež: „Ueská literatura bude jednou ve světě
representována šilnoa knihou.“ Ovšem silnou
knihoa, ale jest otázka, v čem ta síla vězí. Ve
velkých myšlenkách a ve snaze po pravdě jistě
ne, neboť po této stránce byla kniha Macha
rova u nás venkoncem odsouzena. Jmenovité
horování jeho po antickém životě Řekův a ŘÍ
manů zavdalo podnět k úvahám, ve kterých
bylo dovozeno, že Machar vyslovil svůj názor
bez porozumění, bes studia, bez kterého ne
může se obejíti nikdo, kdo chce směrodatně
mluviti o době tak vzdálené.

Ukázalo se, že i witno kamarádskou kri
tiku pokrokářskou jsou v Čechách lidé, kteří
pod smělostí názora na zdařbůhb vysloveného
dovedou rozpoznávati duševní jednostrannost
a mělkost vědění. Slovem, Machar vystřelil
z motyky. A že taková motyka má represen
tovat českou literatara ve světě, jest dokla
dem, jaké ubohé měřítko „Čae“ české litera
tuře přikládá.

Stalo se, stalo; my však vlastní dráždivou
sílo Macharovy knihy vidíme v tom, že vyho
voje vkusu těch čtenářů, jejichš mysl po ni
čem tak dychtivě se uešene jako po vtipu a

směčba nábošenském. ( tomto směra pod
ehl Machar a naši pokrokáři nízkým pudům
roblematické vzdělanosti socialistické, která

bostí a neotesaností odpuzuje každého jem
něji oíticíbo člověka. Je to plování po prouda
právě tak, jako to činil Zola, jenž nepovznášel
čtenáře, nýbrž kořistil pro sebe tím, že obe
censtvu vždy intensivněji dával čichati bahno
smyslnosti.

I Machar jest takovým dobrým obchod
níkem, jenž dovede nejen vyhovovati módě,
ale dodává jí takó výživné látky. Zola uměl
týti s líčení nejnižších padů tělesných a Ma
char vytlouká kapitál s hrubých náklonností
duševních. Všechny neomalené vtipy, které

Machar plohě ve svém „Římu“, nízképoaměchy, dryúčnickénápady, polenové pomlavy,
házené na papeže, kněze a církev, jsou nejen

význačným přísnakem vzdělanostní spodiny,
ale mimo to zpětným odrazem ouvětlojí duši,
která je dovedla vychrlit. Vtom není ani vyč
ších aměrův, ani pokroka a konečně ani pů
vodnosti. Tak nemluví vybraní spisovatelé aai
kofžata vysoké a odstíněné inteligence, nýbrž
soptiví dryáčníci, skrčení fanatikové, zkrátka
duchové špatně vzdělaní a Špatně vychovaní,
kteří cítí potřebu na veřejnosti roztahovati se
jalovou a vypelichanou revolnčností.

Nechť si mloví „Čas“ a ostatní kamarádí:
o silné knize slovy sebe zvučnějšími, pravdou
zůstává, že Macharův „Řím“ není ani hvězdou,
která by osvěcovala to, co jest, ani neprojevuje
ducha, jenž by postupoval před námi a akazo
val nové cesty. Výsměšky, soustavné popírání
a frivolnost mohou vzbaditi sdání čehos veli
kého v daších malých a nezkošených, snad
v nevyspělých studentech, kteří Řím přímo
hitali, ale daševně vyspělí a opravda vzdělaní
lidé dovedou rozpoznati, že kniha Macharova
jest projevem zcbytralé politiky.

Tato protikatolická politika, majíc za
přaženy socialisty a všeliké volné myšlenkáře,
dovede si proklestiti cestu i do ardcí apiso
vatelů, neboť nejúčinnější prostředky lideké
má v držení měrou vrchovaton ....

Když objevila se kniha Macharova na
knižním trhu, počali s: někteří kritikové, jak
již vzpomenato, zaměstnávati horováním spiso
vatelovým pro starý pohanský život Řekův a
Římanů. Dokazovali vážně bladnost těchto jeho
názorů. Machar takové vážnosti nezaslubaje,
neboť jeho úmyslem bylo překvapiti, způsobiti
blak. Kromětobo, jsa pilným čtenářem Heineho,
opakoval, co již dávno před ním řekl tento né
mecký básník. Řecké pobanství jevilo se Hei
nemu jako veselé nábožeoství lidí zdravých a
volných. A totéž vyznává i Machar. Vůbec,
kdyby někdo podrobně provedl srovnání Hei
neho a Machara, náš básník šibeniček by se
jak náleží sovrkl.

Kritikům MachbarovaŘíma ušla však jedna
důležitá stránka, která zejména zobrazuje jeho
nitro. V knize své chytře i hloupé útočí na
církev katolickou a na papeže, ničeho nešetří,
všechno trbá. To jest základní článek jeho ja
kobínské víry, jejíž slepost rovná se její obme
zenosti. Představte si třeba sto spisovatelů,
kteří jedou do Říma, aby tam prohlíželi staro
žitné památky a vyslovovali své myšlenky a
dojmy. Dejme tomu, še všem jde jen o přímé
a pravdivé vyslovení toho, co pociťují a o čem
nad slavnými skazkami myslí. Je jisto, že ani
jeden znich tak plánovitě a tak soustavné ne
stříkal by jed na katolickou minulost a pří
tomnost, jako český básník Machar.

Všechny okolnosti, poměry a vztahy vtis=
kojí člověka přesvědčení, Me Macher měl do
Říma své poslání, že jeho stanoveným úkolem
bylo: lhát, pomlouvat a překrucovat. A ne
lze-li opatřiti pro poslání jeho svědků zevněj
ších, mluví hlasitě a srozumitelně obsah jeho
knihy, která dle řinčivých slov „Času“ má nás
representovat před světem. Koho má repre
sentovat a čím? Český národ a jeho vzdělané
obecenstvo jistě ne, neboť všichni židům ještě
nesloužíme. A má-li se doporučovat některými
pravdami, pak dokázáno právě českou kritikou,
26 v knize není pravdy ani tam, kde Machar

lhát ani nechtěl. ..
Před volbami j. Jimá nás úžas,

že ve středu 28.t.m. dojde k volbám do sboru
ob. starších ve znamení kompromisu —
Po tolika křiklavých událostech svolila strana
staročeská ©zabezpečiti ©mandáty uěkterým,
kteří považají hodnost ob. staršího za dědič
nou. Poaféře rourové| Což nemá strana staro
česká pamatovati na budoucnost? Důsledky
se objeví, ale následky nebude již možno na
praviti. Teď vystupuje z radnice p. JUDr. Vlček,
který bude opět kandidovati. Hlavními důvody
kompromisu prý bylo zabezpečení volbyjebo u
p. dra Štycha. A snad p. Vlček by si vzbledem
k svým letům mohl již trochu odpočinouti. P.
V.Bubeníček,taktéž vystorující, se příliš mnoho
ve své hodnosti nerozčiloval. Promluvil ve
sboru jen jednou, a to když se hlasovalo dle
jmen, slůvkem: „Ano.“ Pracovití pp. Kaše a
Lada budou opět voleni. — Nové Město při
stoupí k volbě za p. JUDra Baštýře, jemuž
úřad finančně nijak neuškodil. Zde přistoupí
se též k volbě za pp. M. Blochu, Gregora, dra
Štyoba, Vlčka a Voítla. Tito pánovéjednají
na radnici dle opatrného hesla: „Nasyt se,
vlku, aby koza zůstala celá“ Dále vystupují
Červený a Skrčený, kteří dobře rozumějí pro
tekci a osobním soahám, k toma Hašourek,
Kokla a Schr6tor.

Malá Strana má ztratiti dra Boučka, Pa
točku a dra Pinkass. Snad to strátu ošelí bes

křešovitých bolestí, protože m pře posledníani už nemá, co by obci pražské výhodně
prodal, aby jí přines! oběť.
7 Na HradčanechvystupůjeJ. Fisla, tasloa

žilý pracovník a český žid dr. Schatf, který
by byl málem zastavil usnesení aprával rady



spol.vodárny o zadání dodávkyrour do Francie,
Ješto v poslední chvíli před hlasováním se chtěl
vzdáti členství správní rady.

-© Všichni tito kandidáti na členetví sbora
obecních starších půjdou tedy do voleb pod
praporem kompromisu — aby zachovali dose
vadní systém — — —

Ubobá Prahol
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BNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 18b2). ,

Telefon č. 17. Nové jízdní řády.

Obrana.
Zase usvědčoná lož © jesmitovi.

„Lidové Noviny“, „Rovnost“, „Červánky“ a
jiné protikatolické listy přinesly 8 radostí
zprávu, jak prý vynikající jesuita P. Al.
Wroblewski oprchl ze Lvova do Francie s kom
tessou Tyskiewiozovou ; tam prý oba přestoupí
k protestantismo. Zatím však jest pravdou, že
Wroblewski se svolením papežské stolice stal
se knězem světským v haličské diecési. Před
nastoopením nového úřadu odebral se 8 jesu
itou Bratkowakým na léčení do Les Sables
d' Olonne v jišní Francii. A z této skutečnosti
spředl si prohnaný orgán radý Glosarománek,
který u nás lačněopisován, aniž by protika
tolické listy nyní slůvkem ty lži odvolaly.

Politický přehled.
Rvačka mezi poslanci ve sněmu království

českého, bonřiivé demonstrace na ulicích praž
ských, tot události, které provázejí uzavření
sněmo českého, odhalojíce zároveň světu vnitřní
politickou rosháranost, která zavládla v říši
naší vínou vlády. Čeští ministři dr. Fiedler a
Prášek odstoupli jedině proto, že český sněm
byl následkem obstrukce Němců odročen, Čeští
ministři evým vlivem v radě korony byli Něm
cům nepobodlní, proto vbstrukce německá smě
řovala k tomu, aby našim ministrům podrazili
nohy. Němci tedy dosábli svého ú'elu, že čeští
minietři podali žádost za propuštění a v Praze
způsobeny bouře, ale to se nestalo snad jen
vlastní vinou Němců, nýbrž bluvně pomocí —
českou, protože nad politickou rozvahou zví
tězila zase jednou — politická nálada. Němec
kým mioistrům ani nenapadne, aby odstoupili,
ti dobře vědí, že se právě nyní v radě koruny
dobře uplatní. Němci hrozili, že budou pokra
čovati v obstrakci i v říšské radě, ale tuto
„práci“ uspoří Němcům české poselstvo pro
hlášením, že zahájena bade obetrukce česká.
A to právě ve vážné chvíli, kdy se jedná o
otázce připojení Bosny a Hercegoviny. Akt
velké politické důležitosti měl by se zase ode
hráti bez nás, snad k naší škodě; tuť právě
byli by na místě naši lidé, aby ostřížím zrakem
střehli nové politické utváření. Čeho se má
obetrokcí docíliti, po tom se nikdo neptá;
vzdor, oposice, ta za nynějších poměrů neza
lekne nikoho, ba právě hodí se Němcům i vládě
do krámu.

Že jsou všickni proti nám Čechům, toho
dokladem i řeč ministra (Gessmana v Kremži
o posledních událostech v Čecbách. Tento jinak
rozamnější německý ministr prohlásil: Jestliže
Němoi z Čech na ezponovaném stanovišti hájí
svoje národní práva, pak jednají nejen svým
vlastním jménem, nýbrž také naším a jménem
všech Němců v Bakousku, jichž podporoa
mohou býti jisti, Německé souručenství jest

mí nutnější nežli kdy předtím. Ovšem mi
str rosumně dokládá: Masíme však slyšeti

důvody obstrukce, pro které zrovna nyní bylo
třeba vyvolávati krisi, mosíme skoumati, zda-li
bra odpovídásázce...

Parlamentární komive „Národního klabu“
na říšské radě konala 20. t. m. ve Vídni
dloubou poradu za přítomnosti zástupců všech

stran v Nár. kloubu sdružených, i ministrů dr.
Fiedlerai Práška. Jednomyslně tu schválena
demisse českých ministrů a očiněna věcná j
taktická osnesení stran dalšího společného po
stopu. Také akční výbor strany mladočeské
konal v Praze schůzí, na níž sohválena de
misse ministra dr. Fiedlera a bylo osneseno
vyzvat mladočeské poslance, aby nepodporo
vali vlády bar. Becka. Situace jest tedy vážná;
demisse celého ministeratva jest pravděpodobna.

V Praze zavládl již klid, k čemož přispělo
hlavně vyzvání svazu českých poslanců a měst
ské rady pražské k českému obecenstvu, aby
zachovalo pokoj a pořádek. — R+zbití sněmu
českého popudilo i německé socialisty, tak že
došlo v Teplicích i Jablonci k hlačným de
monstracím mezi něm. nacionály a socialisty,
Hlavní aranžér něm. obstrakce na snému čes
kém byl v Teplicích pořádně zfackován. —
V Karlových Varech rozzuřil se německý faror
proti všemu českému. Prašácká „Wacht am
Rhein“ a protidynastické výkřiky provázely
posté řádění Němců. Také v Č. Budějovicích
došlo k národnostním třenicítm. Němcům stoapá
s.álechoť...

Událostmi v Č:chách odvrácena pozorcost
od zasedání delegací v Pešti, kde jednotlivé
položky jsou klidněji schvalovány.

Volební oprava v Ubrách r zboořila přede
vším všecky wimomaďarské národaosti. V ne
děli konaly se v 60 městech scbůze Slováků,
Ramunů, Němců, soc. demokratů, radikálů a
členů katol. strany lidové, na kterých protes
továno bylo proti plorálnímu právu hlasova
címu. Z každé schůze poslána byla císaři hol
dovací depeše, ve které se zároveň žádá, aby
císař zakročil ve prospěch všeobecného, rov
ného a tajného práva hlasovacího.

Vlny politické, které se vzedmaly prohlá
šeuím Balharska za království a přivtělením
Bosny a Hercegoviny k Rakousku, pozvolna se
utišují. Čeká se dychtivě na mezinárodní kon
ferenci, která má přinésti utišení pro všecky,
V Srbsko a Čsrné Hoře cítili se zvláště ura
ženi, tam také nejvíce se bez příčiny čepejřili;
mládež byla na vrchu. Zatírm to odnášejí ra
kooské výrobky, na něž v Tarecku a Srbska
problášen bojkot. Bulharsko až klidněji vyjed
nává s Tureckem.

Zjednati dobrý katolický tisk denní není pro
katolíky otáska duševních schopností, nýbrš agitace
a poučování. Katolíci budou mál ihned lisk v kaž
dém směru vedoucí a rovnocenný s liberálním, jak
mile budou schopni rosvínout příslušnou agitaci a
sjednat tisku potřebné hmotné prostředky

Dejte nám peníze a sj dnáme vám tisk kler;
soustředí nejlepší duchy ma obramu vlasti a všeho
posvátnéh), klerý povede mussy lidu | sjedná kuto
líkům pravou duševní svobodu, příslušný oliv na
stát a společnost a vyvede lid katolický s hanby
poníšení, do měhožuvršen byl memravným, korrum
povaným, císinci psaným tiskem, vysvobodí jej a bez
měrného pokořenípod knutu a tyranii bespráví a

Redaktor dr Fuouder
na sjezdu dolnorakouských katolíků.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická márodní jednota v Nov.

Bydžově pořádá v neděli dne 26. října 1908
„U zlatého anděla“ divadelní představení: Černý
kříž v lese. Obraz ze života vesnického ve 4 od

děleních se 3droměraní. Napsala Eliška Pešková.Děj kusu na Šumavěza naší doby. Začátek o půl
8. bod. večer. Ceny míst: Sedadlo 60 bal, člen
« legitimací 40 bal., k stání 30 hal., člen 20 bal.

Z křesťansko-sociálního spolku v
Čáslavi. Dne 18. října pořádal zábavní výbor
spolkový posvícenský večírek pro členy a příznivce
své v sále „u Modré hvězdy“. Návštěva byla
velmi četná, ba mošno říci překvapující; a co
svláště míle saznamenáváme, byla přítomnost
četných pánů ze řad intelligence. Jest viděti, že
spolek nabývá přísně i u těch krahů, které dosud
dívaly se na členstvo naše s předpojatontí. Máme
pevnou důvěru, že i členové spolku budou tobo
pemětlivi a že vystupovati budou i nadále s toutéž
vážností, jakou vynikli, a tak pověst svou jako
spolku epořádaného a v pravdě křesťanského si
zachovají. O zábavnou část večírku postarala se
spolková kapela, která čím dále tím více vystu
puje = prostředí pouhých diletantů, o čemě ji
mohl dostatečně ©přesvědčiti hojný applaus po
každém čísle. Na knihovnu vybráno bylo z dobro
volných příspěvků 25 K. Jen důsledně vpřed! —
Dne 96. t. m. slaví sňatek v děkanském chrámu
Páně borlivý člen pan Václav Zabálka s horlivou
čleskyní al.Andulkou Celých. Gratulujeme srdečně |

Zprávy místní a z kraje.
Nejáp. biskup dr. Josef Doubrava

i čtvrtek, ke krátké
Pi oněm HradoeKrálové. Počátkem do

týdne odjede Jeho Bisk. Milost do Říma, aby aú
častnil se oslavy zlatého kněžskéhojubilea sv. Otce
Pla X. Modlitby zbožných diecévánů provázeti
budou milovaného arcipastýře na cestě do věčného
města, kde zajistě vřele vspomínati bude u hrobů
apoštolských své drahé diecéne.

Jubilejní dobročinná pořízenínejd.
p. biskupa dra. Josefa Doubravy. Na
památku zlatého kněžského jubilea sv. Otoe Pia X.
a Šedesátiletého panování J V. císaře a krále
Františka Josefa I. nejd. p. biskup Dr. Josef
Doubravazaložiltři dobročinoé nadace
se základní jistinoa 8000K pro chudési
rotky, případně dítky chudých, sbožaých katolic
kých rodičh Nadace tyto po dvou tisících korun
ustanoveny jsou: jedna pro kathedrální město
Hradec Králové, drahá pro biskupské sídl> Chrast,
třetí pro Malšek, rodiště to Jeho Biskupské Mi
losti. Platnosti nabývají již rokem letošním a po
šitky jejich rozdíleny budou každoročaě na Hod
Boží Vánoční.— Za touž příležitostí zvýšil
nejd. p. biskup služné všeho úředňictva
a lesního i hospodářského slažebnictva biskup
ského velkostatku Chrasteckého,úředuictvu
paknadtoupravil a zajistil pensijní
saopatření. — Šlechetnýmitěmito pořízeními
nejdůst. arcipastýř nejen oslavil důstojně a v dachu
vznešených jabilárů obě vzácná jubilea, nýbrž zů
stavil též vděčnou a nebynoucí památku v srdcích
všech, kdož dobrodiní těchto účastní budou.

Vyumamenání. Všeobecněznám jest živý
zájem a blaboké porovumění ojdp. biskupa králové
bradeckého dra. Josefa Doubravy pro umění vůbec
a církevní zvláště, jakož i usilovná spaba jebo o
zachování cenných památek uměleckých a histo
rických. Zemské museum království Českého i prů
myslové museum v Praze honosí se nejedním
skvostem starého umění našeho, získaným přičině
ním Jeho Bisk. Milosti. Zásluhy tyto ocenilo zem.
museum očkolikráte listem vřelých díků a před
nedávnem volbou Jeho Milosti za předsedu arche
ologického odboru církevního. Nejnovéji pak c. k.
centrální komise pro zachování pa
mátek historických a uměleckých
v uznání velikých záslah, jež získal si nejd. p.
biskup bájením cenných starých památek, slovem
i příkladem důtklivě a účinné pobádaje dachoven
stvo, aby si památek církevního umění bedlivě
všímalo a jich zachování pečlivo bylo, jmenovala
za souhlasu c. k. ministerstva kultu a vyučování
Jeho Bisk. Miiost svým čestným členem.

Zprávy dlecósní. Jmonoráníjsou: p.Fr.
Tomíček, b. notář a děkan ve V. Úříně, sokretá
řem vikariáta rychnovského; p. Jos. Ptáček, farář
v Sedlci, sekretářem vik. kutnohorského. — Usta
novení jsoa: p. Frant. Kraus, administrátor v Bob
čiolob, za faráře do Chotěšic; p. Jos. Kraus, kapli.
v Krásné Hoře, za katechetu do Přibyslavi; p. Jos.
Špáta, katecheta na chlap. škole měšť. v Čáslavi,
za katechetu na dívčí škole v Čáslavi; p. Otokar
Semerád, kaplan, za proz. katechetu při měšť.
škole chlapecké v Čáslaví; p. Ant. Adam, katech.
obec. Škol, za katechetu při měší. škole dívčí
v Pardabicích; p. Jan Samec, kuplan v Lukavci,
za kaplana do Čáslavě; p. Jindř. Drkoš, koop.
v Něm Rybné, za kaplana do Krásné Hory; p.
Karel Machner, administrátor v Niederbofu, za
kaplana do MI. Baků; p. Tb. Patby, kaplanv MI.
Bukách, za kaplana do Vrchlabí; p. Jan Konečný,
kaplan v Rokytnici, poslán na vyšší ústav G Bv.
Angastina do Vídně; p. Bedř. Augastin, neomysta,
za kaplana do Rokytnice; p. Viktor Gartner, ne
omysta, za kaplana do Dašic. — V Pánu zesnul:
p. Klim. Němeček, zám. kaplan v Žamberku, +
v Kutné Hoře dne ó. října (nar. 1870, vysv. 1893.)

Nehůze měsí. rady dne 20. října. Pana
Ad. Marhovi, krejčímu, se uloží, aby odetranil
výkladní skříň bes povolení na domě čp. 140 sří
senon. — Rybolov obecního rybníka „Datlíka“
provede se dne 3. listopadu t. r. — Pí. A. Šen
dové povolen byl za obvyklý poplatek prodej 80
dovýchvodna novémdobytčímtršišti.—Poukáže
se k příjmu obnos K 25910 z půjčování lodí na
městském koupadle a obnoe K 40840 za půjšo
vání kabin téhož koupadls v roce 1908. — Ob
jedná se 1000 nábojů ku střílení dobytka na jat
kách. — K žádosti c. k. zemské školní rady pro
král. Českézašle se této orgamisačnístatat lycejní,
pozměněný vzhledem k tomu, še dívčí lyceum pře
vzato bylo do správy obce ma oslava G0letého
panování J. V. císaře a krále. — Témuž úřadu
učiní se podání, aby silám učitelským s approbecí
středoškolskou ma městském dívčím lyceu působí
cím přiznáno bylo právo reciprocity s ústavy stát
ními. — Vzato bylo na vědomí, že odborové or
Ganisace dělnické v kraji královéhradeckém sří
dily svůj sekretariát v Jitíkově třídě v domé čp.
303, při němž asřísena bude zprostředkovatelna
práce, blavně -dělníků kvaliákovaných, jakož i pří
pis Občanského kloba, politického spolku státo
právně-pokrokového v Hradci Králové, jímž ozna
maje své ustavení se. — Firmě J. Katechner a
syn, továrně na vaječné výrobky, povolí se rozší
ření kotelny v novostavbě čp. 430. — Žádost p.
AL Jettmara, polic. strážníka, za vřadění do I. tř.
polic. strážníků, postoupí te měsí. zastupitelstvu.

Vlastemocká společnost m Vocslů
„Krákora“alošila do „MŠ
p. Tolmana svůj oratováclavský dar K 60—.



Svěcení K čes nopěisnirépol ná jokel! Rešberock nepřisnivé počasí,ja
Panovslo dne 38.6 m., bylo vykonáno za veliké
účasti věřících z Hradce Král. a širého okolí.
Po požehnání v chrámu Panny Marie vyšel ve
liký průvod před 8. hodisou, jejž vedl vadp. gen
vikář Megre dr. Al. Frýdek. V průvodu nacbázely
se jednota | katolických tovaryšů s praporem,
křesť.-soc. jednota paní a dívek, Mariánská kon
gregace dam, družice, členové III. řádu av. Fran
tiške s praporem, etpp. bohoslovci atd. Průvod
očekávánod chovanek kláštera a moožetví jiného
obecenatva na místě k svěcení určeném. Vedp.
gen vikář měl krásnou promlavu, načež kámen
posvětil. Ko konci promlavil případně vldp. Je
melka. Obělavých účestníků, kteří vážili velkým
dílem cestu z daleka, bylo kolem dvou tislc.

Rpidemie spály v Hradel Králevé.
Městský úřad veřejnou vyhláškou upozorňuje na
nebezpečí spály, která objevila se v několika již
případech mesi dětmi a vyžádala si též své oběti.
Každý případ horečoutého onemocnění má býti
lékařům oznámen, aby se nákaze předešlo — Při
té příležitosti vzpomínáme na drzou pomlava
„Osvěty lidu“, která loni perem avých „odborníků“
tvrdile, še prý Hradec byl by celkem ušetřen na
kažlivých nemocí, kdyby katolické ústavy pensi
ovát dívěí a Borromeum vetvořily pařeniště na
kažlivých nemocí. Dokazovali jsme, že spála v Bor
romeu vyskytovala se pouze ojediněle, jakožto za
vlečený případ, jenž obezřelým opatřením správy
byl vždy dosud isolován na postiženém. Tehdá
tomu nechtěl p. dr. Tvrzeký věřiti, ale dnes, kdy
spála je ve městě, a ve smíněných domech žádný
případ se dosud nevyskytl, snad poopraví své
zkušenosti v tom ohledu.

Jak znajíve Vídmimnie našehokrálovetví, o tom se v minulých dnech pře
svědčil p. Macák. Objednal u vídeňské firmy
kartonáže:; aby zboží nebylo zasláno dobírkou,
poslal současné peníze. Jss přesvědčen, že české
mu objednateli není nutno užívati k.nverssce ně
mecké, osnačil svoji firmu po česku: „Hlavní
sklad c. k. tabáku Hradec Králové. Prodej tabá
kových apecialit.“ Bylo mu podivno, že po něko
likadenním čekání nic nedošlo. Přemítal sem tam;

přišel konečně do poštovního úřadu, kdež mu
bylo úřednictvo povděčno za rozluštění velice zá
badné adressy. Ležel tam totiž balíček s adressou:
„An Herri Hradec Králové Kóniggráts.“ Kulturní
povýšenci ve Vídni tudíž neznají jména jednobo
z nejčelnějšíchčeskýchměst. Přílišse nedivme; ač
obchodal spojeni našeho města s Vídní jest velice
čilé, přece málokdy odtad dojde tam dopis 8 Čes
kým označením místa. A tak je dost viny j na
občanech zdejších.

Upozornění o podání výkazů od
majitelů domů za účelem přípravy pro
ukládání osobní daně = přijmu ma rok
1909. Na základě $ 200 zákons ze dne 25. října
1896, ř. z. č. 220, o přímých daních osobních a
na základě článku 39 prováděcího nařízení ke IV.
blavě tohoto zákona vyzývají se všichni držitelé
obydlených domů, po přídadě jejich zástupci, aby
předložili betním úřadům vyměřovacím ve lhůtě
níže určené a 8 použitím úředních tiskopisů vý
kazy všech osob v domě bydlících, spořádané
podle bytů resp. obchodních mlatností a při pro
najatých budovách s uvedením nájemného a po
případě podoájemníků, uvedouce zároveň jméno a
spůsob povolání nebo výdělku, pak i bydliště jed
notlivých obyvatelů. Při tom podpronajímatelé
nechť avedou své poduájemníky a nájemné od nich
placené, přednostové domácnosti pak udejiež
všechny k jejich domácnosti patřící osoby, které
mají nějaké vlastní příjmy. K toma se blíže podo
týká, še držitelé pronajatých budov mají podati
An80znamdomovní“ (vzorec B) s případnými „se
znamy bytovými“ (rsorec C), kteréž poslední od
jednotlivých přednostů domácnosti, případně ná
jemníků maji býti vyplněny; naproti tomu v pří

čině budov nepronajatých mají držitelé domůpr„Seznamy obyvatelů domu“ (vzorec D).
Tyto výkazy (vzorce B, C, D) buďtež veaměs
přesné dle stavu ze dae 16. listopudu 1908 v pří

atných rubrikách náležitě vyplněny a nejdéle do20. listopadu 1908 u vyměřovacích úřadů I. in
stance (c. k. berních správ, okresních hejtmanství)
od majitelů domů samých podány, aniž by bylo
vyčkáno, až orgány státní neb obecní pro tyto
výkazy přijdou. Kdo by odepřel podání zmívěných
výkazů nebo v nich vědomě nesprávné údaje učinil,
může býti dle $ 247 citovaného zákona
pesěžitou pobutou až do 400 korua. Potřebný
počet tiskopisů budiž stranami u c. k. berní správy,
okresního hejtmanatrí, berafho úřadu neb obecního
úřada vyzvednat.

Kontumace Dne ©. t. m. rosběe
pil se v Hradci „ vgteklinou pes p. Rýdla;
proto prohlášena pro Hradec Král a okolí tří
měsíční kontumace Drnomistr ujel se vlády, denně
jímaje potulující se provinilce psí.

Brás zapral tentokrát neočekávaněv kraj.
Od neděle Ačel: vítr severovýchodní, za něboš
vúterýránokled) te ns 4 R"mrasu.Rol
Bictvo nejvíce pocítilo nevitaného hosta. Vědyt

témářvšechnaus polia vedleal vkraji
u Plotišť a Předměčie i zelenina,

kteráž všecka namrale, čímí způsobena rolmictvu

nesmírná škoda. Nakvap, v mrazu vykopává se
zelenina, aby se aspoň něco uchovalo. Mrás zajel
tak ostře, že led na kalužích udržel i vzrostlého
člověka. Zima sjce povolila i sníh se sabělel, ale
dnes přitahlo na 5 R*. — Sotva by kdo řekl při
nynějším mrzoutí, že ještě před týdnem nad Bor
romaeem poletovalo více mladých vlašťovek, které
se tam několik neděl tužily, aby v odletu obatály.
Prcbly v pravý čas k jihu před mrazy. — S ho
spodářského blediska je velice na pováženou ta
okolnost, že před sámrsem nebyla země zavlažena
vydatným deštěm. — Vody v řekách ubývá, tak
že doprava na dolním Labi stále více vázne.

Problém. Kucbařka: Milostpaní,čím to je,
že Jabská voda několik dní tolik páchne? — Paní:
O to se stará asi některý přítel pivovarů. Od 1.
t. m. sačali píti někteří občané místo piva vodu.
Leč kdo teď k „labáku“ přičichne, vrátí se zase
k starému zvyku.

Koland, dánská država v sev. Atlantském
okeánu, drubý největší ostrov evropský. Jeho
fjordy, kamenitou poušť a sopky, ledovcová pole
astrže, jeskyně, smutná údolí s jezírky, rychlými
řekami a vodopády, chudá městečka, dvorce a ry
bářské cbaty 8 tichým životem ostrovanů možao
spatfiti v panorámě Národní Jednoty Severočeské
v Hradci Králové za Bílou věží ve dnech 24.
30. říjoa 1908.

Z Třeobechovie. Učitelský sbor obec.
školy v Třebechovicích zve ke drubé své schůzi
8 rodiči žáků na neději 25 října 1908 o 2. hod.
odpoledne v bodově obec. školy. Promluví pan
MUDr. Klepetář: „Kterak předcházeti dětským
nemocem“ a al. uč.t. Haidelmayorová: „Čeho si
přeje škola od rodičů“,

Osobní. Dlouholetý stařičký lesní na bisk
velkostatku v Košinově p. Vinc. Traek odešel ma
zasloužený odpočinek; na jeho místo dosazen byl
jeho syn, p. Hubert Trsek, lesní z Podlážic, jejž
vystřídá v Podlažicích p. Jos. Sláma, lesní z Vor
tové. Do Vortové jmenován byl lesní adjunkt p.
Bob Jeníček.

Budá schůze v Chrasti. Vzácnonsvojí
návštěvou poctil město naše dne 10. t. m. sociali
stický poslanec p. Johanis. Chtěl zde získati mezi
obuvníky nové členypro rudou organisaci. Náhodou
však už zde lidé znají dobrodiní soc. dem. tábora.
Víme, že se musí platit a platit stále, aby se
dobře vedlo těm, kteří za peníze odměňují se
uspoň silným hrdlem. Křik a hubování na zaměst
navatele — to je dárek hodoě laciný, ale klopil
peníze, to už je těžší. Dostavilo se jem asi 50
posluchačů. A tak 8e program poněkud přeformo
val. Jobanis spustil oa plná stavidla proti „kleri
kálům“, mluvil o politice. Prohlásil, že je proti
vyučování náboženství ve bkolacb, ať si prý každý
má v soukromí náboženství, jaké se mu Jibí, Ob
čane, jak pak, kdyby také musil mít každý své
sociální a politické názory jen pro soukromí | Co
pak byste asi dokázali? A že vaše strana přeje
aspoň soukromě vyznávat víra? Jakmile některý
aělnik nechce platiti na vuše protikatolické tisko
Viny, hned se staráte, aby byl vyhozen z fabriky,
— A sekal dál do biskupů, kněží, kuchařek, mě
šťáků. Semlel toho dohromady tolik, až mohl někdo
mysliti, že z té štědré řeči se posypou dukáty,
Ale ono nic. Prý se mají malorolníci a maloživ
nostníci také zapsat do rudé strany, protože jen
ta to mysli s malým lidem dobře, Inu těm soe.
dem. poblavárům v kníšecím paláci pražském se
vede dost dobře, jen oo je pravda. Jen je škrda,
že ti ostatní socialisté se tam nijak nevejdou. Proti
pastorům a rabínům neřekl ani slova. Lide kato
lický, poznej svoji důstojnost a sílu! ©Nedopuat,
aby si tě učinily nášlapkem a otroekým poroben
cem strany jiné, které by Se ti za pomoc jen vy
smály! V moci tvojí jest vítězný postup tvůj!
Rodiče, chraňte děti své před protinábošenským
tiskem! Odebírejte časopisy katolické! Jiní ať si
světy boří, křesťan pracuje a tvoří. Zdař Bůh!

Z Čáslavě. V posledním čísle „Školského
obzoru“ objevil se článek mluvící o zábavě kare'ní
ve čtenářské besedě. Z myšlenek článku posná
váme pisatele, známou to veličinu zneuznanou
v Širotě veřejném a tleskající ke slovům red.
Myslíka „O volné škole“. Pane pisateli, pama
tujte: Kdo chce umravňovat, musí k tomu níti
talent, ale u vás — chudost ducha nesakryje
sebe větší počet ve veřejnosti užívaných titalů| —
Přece poslední číslo „Pravdy“ aveřejnilo hádanku
ohledně stavby kostela. Myslíme, p. redaktore, že
byste lépe udělal, kdybyste napsal: „Hádejte,
čtenáři, jak jmenuje se redaktor, který ve svém
listě „sadarmo“ nadržuje erangelikům.“ — 8, Hjna
učitelská „Budeč“ konala valnou hromada s sol
bami. Dosavadní p. předseda, druhdy s venkova
„Nfásný pokrokář“, nyní v Čáslavi, zdál se jim
málo již pokrokovým a proto na pensi s ním!
Učitel s B., takto erangelfk, měl plán dosednouti
na jeho „prestol“! Pán tento často hubuje na kle

kály — varbaaíky, však sapomíná, jak zo

ramp,chodil dna nedě!i najejich popaeložbu.Dona! se, že tomuto ovi je Spa
nělskou vesnicí! psovi je Japika be

- Dotaz s Čísla Ve správěo schůzi
Volsých myllenkář“ v vi jsme 20,

o pe byla celářadaučitelů,profossorůa(ků. Myslím, že mluvím ne srdce voliké vět
Šiny rodičů. kdyš vznáším ululnou otázku, ne

mohlo-li by býti uvedeno, kteří to byli pánové ze
fad učitelstva, kteří tak radostaě uvítali přednášku
redaktora „Havlíčka “ Byla to veřejná schůze a
nebylo by to tedy žádné „špiclovatví“ a „denua
ciantatví.“ Nám jako rodičům záleží na tom, kdo
A Y jakém duchu naše děti vychovává, ať na nit
ších aebo vyšších školách! — Jeden zvědavý.

Z Potěh mČáslavě. Nejprveprotestant
sko-židovský „Čas“ a po něm i čáslavská svobodo
mysloá „Pravda“, stejnou přízní katolické ducho
venstvo, zvláště to, které před ní portmonku ve
otvírá, oblažující, hodily kamenem po zdejším
katolickém dachovním sprá.cí, že prý vydal ma
triční výtah nádražnímu zřísenci po německu.
Přitom krontí farizejsky očima, že české farní
úřady zavádějí němčinu. Jame tou radou pidateli
oné zprávy do Prahy a opisovateli v Číslavi, aby,
chtějí-li o něčem mluviti, dříve ge náležitě pončili
a hezky před svými praby zametli. Mohlo by se
stát, že by duchovní správa v Potěhách odvolala
se na rozličné kapacity čáslavaké, jakože Špatné
příklady kazí dobré mravy, a byl by vhbeů na
střeše. Ostatně i kdyby se to bylo stalo, podivně
se fo vyjímá v ústech bumanitou překypujícího
„Ůasn“, když by chtěl, sby zřízenec musil si
draze platiti překlad několika řádků. K uklidnění
pak „Pravdy“ dovolujeme si podotknonti, že i přea
tento prý německý výtah jistě nám takoví stutní
janáci, jako jsou Mladočeši, státní právo dobodou!

Z Čáslavě. Zdá so, jako by naše ochot
nická jednota měla letos nějak nešťastnou ruku:
při výběru jednotlivých ber. O prvém večeru ne
mohli jsme při nejlepší vůli radostně referovati a
v druhém nepostoupili o mnobo lépe. Vybrali si
Kaminského překlad „Janek“, veselohru, jež ne
vyniká nějakoa hloubkou ani přílišnou vtipností,
sato však nekonečnou délkou. A tím 8e také stalo,
že avědomitá práce našich 8i) nenalezla tobo oce
nění, jaké bývá jindy. Obecenstvo ku konci se skoro
nudilo. Není také divu — od 7 hodin do 11, toť
žádáno věru dost! Doufáme však, že Červenkovy
„Hodiny“ na neděli nrčené to nahradí. — Bývalý

za staveniště pro sokolovna, po rozhodnntí výboru
»Sokola“, že bude stavéti oa besední zahradě,
vrácen byl zpět záduší za původní cenu 7500 K.
Městská rada, přesvědčena jsouc o jeho výhodnosti,
slskala je pro město, aby na něm postavena byla
moderním požadavkům vyhovující úřední budova
pro c. k. okresní soud a c. k. berní úřad. Čáslav
přibude opět jedna pěkoá budova a hlavní třída
nádražní získá tím na vzhledu i ještě větší frek
venci. — V poslední době pronášeny byly denní
stesky na nedostatek vody, svláště v ulicích výše
položených a na samém náměstí. A stesky tyto
měnily se v rozčilení, když bylo prohlašováno, že
vodu spotřebojí novostavby, Nebylotomu tak. Ve
liký nedostatek vody zavinila sucha a pak ne
hospodářské plýtvání vodou v kasárnách. V těchto
dnech byl tomuto nešvara kasárenskému učiněn
konec městkým úřadem, klerý nařídil, aby vodo
vod v kasárnách byl otevřen jen určité bodiny.
Ostatně bylo by zábadno, aby i obecenstvo všimlo
si stojanů, které nezvedenci často otevírají zvláště
v dolejší části města, nechávajíce vodu téci po
ulici. — Významné jabileum J. V. císaře a krále
oslaveno bude ve dnech prosincových všemi zdej
šími školami, klubem státních úředníků a učitel
stvem. Dusíkovo divadlo zamluveno jest na celou
řadu večerů, které budou konány v prvých dnech
měsíce prosince. — Vystoupení dp. 0. Semeráda
ve schůzi pol. klubu soc. demokratického o před
nášce red. Myslíka „o významu Volné myšlenky“
sslezlo některým kapacitém za nehty a nyní
v „Pravdě“ dávají průchod svým nervoaním
myšlenkám, vytahujíce naň citáty z Goethova
Fausta. Odpovídáme na jejich šláge: „Grau ist
alle Theorie“, Webrovým Demokritem: „grau ist
auch der Esel*

Ze Sehořova. Náš pan řídící ne také
byl na schůsi volného myslitele Myslíka v Čáslavi.
Odzoak „volných myslitelů“ nechal dome! Známe
ho! Má dvojí jazyk: jeden, když mlaví s pokro
kráři, drahý, kdyš mluví s klerikály

Z Hosteulie. Rozhořčenostv župě ha
sičaké způsobil p.říd. uč. z Hostoulic, přednáše
jící a zastávající se usnesení ústředního výboru
hasič, aby se sbory hasičské nesúčastňovaly kor
porativně církevních slavností. Nedivme se; chce
býti tento pán taky moderní! Před 2 roky agrár
nika byl by snědl po obědě a nyní v jeho sídle
jsou agrárníci! Proto e mladočeským rouchem dolů !
Nutao obléknouti agrárnické! Jak tomu dávno, co
tento pán čistil farské i děkanské kliky, hledaje
protekci, aby dostsl Hostonlice. Ó,časové, jak se
měníte! Dlouho jiš tento pán okrasou naší vsi

Žlebaadm!Je výtečnýprý muslkadcTTeké povajo muzikant! Také ý
charakter? ý P

Z Golč. Jeníkova. Ani jeme tomun0
obtáli věřit. Čáslavská „Pravda“ amtieemiteké'
Cee? Že ne? Iu, vědyť je to tištěné. Představte
si; aby se vyhovělo temdencímjistého sirakovic
kéhostarosty, zadaliprý zaskleníokoz vnovém
katolickém chráma P. v Podmokách šidovskémo
sklenáři v Golčově Jeníkově. A to prý je „Svůj

č svému“? Jaca to kujóni v těch Podmokách. Dově se mají jít učit. Tam sl městská rada,- 



pěš.pl. 1
dovy obecní 12100 K, pro sirotčinec 38.37 K,
pro dům čp. 183 př. 82,74 K, pro kasárna zem.
obrany 6187K, pro chudobinec 8-10 K, pro školu
dívět 1-60 K, pro chlapeckou školu 1150 K.
Mattoniho kysibelku neodbírá žádný Čáslavák ve
velkém leč „u firmy Jindřich Luoger“ a barvit si
nedá leč „u Adolís Hasendhlerta v Kolíně.“ A

probe, vy klerikálové £ Podmok, Sirákovic «Golč.eníkova, bijte se kajicně v prsa! Či myalíte, že
„Pravda Bedla Ba agrární větvičku? Inu teď, co
ehodily ty simy,o nějakého bojla není ale.

rní kněz,soc.demokratanár.
seclál ve nvermém objetí. Víte proč?Inu,
jednalo se o několik salv, střelených do katolického
téboru. A tu se agrárníci naleznou vedle sebe se
tocialisty, ba is volnými mysliteli hned. Due 4.
t.m. uspořádali agrárníci tábor lidu v Podlažicích
—prý na oslava zrušení roboty. Zatím však jejich
řeči mířily výhradně jinam. Jen bodně zmrakat
nynější katolíky, jako by ti byli vinni okovy dávno

pl. 8

stran. Dostavilo se po vší přehorlivé agitaci 850
osob. Komické bylo podívání na ten pestrý dav.
Vědyt tam bylo na 100 Boc. demokratů a na 70
nár. sociálů, takže skoro polovice „velkého tábora“
nonáležela táboru Práškovu. Značné fiasko po tak
Úsilné agitaci! Lid náš probírá se totiž ze zelo
ného mámení na všech stranách. Vystoupil na
řečniště kněz a professor dr Hnidek. Někdo by
myalil, že ten pán promluví o tom, jak socialisté
Sorově útočí ve neši víru, jak barbareky zvásilňují
katolíky, jak nadávají rolnictva a proti jeho pro
gramu pracují. Ale kdež pak! Dr Hnídek mlavil
0 tom, jak papež v XV, stoleti vysílal do Čech
muže e křížem, aby naši semi poněmčovali a náš
národ zničilil! Prý dnešní hierarchie snaží se též
o to, aby získala nad lidem naším nadvládu a u
vedla jej v porobo. Kazatelna prý se znesvěcuje,
poněvadž se na ni vnášejí politické štvanice. 0
pravda jeme šaeli, jak dovede při nynějším vztek
lém protikatolickém boji ještě kněz se zavděčovati
těm, kteří nás znásilňují. Měl jste raději, pane
řečníku, důrasně vytknoati, še skutečná robota
byla zavedena právěod husitských velkoagrárníků.
Tohle máte z dějepisu rozhodně znáti. Měl jste
Hoi, jak agrárníci protestantští omvojovali si moc
i nad svědomím porobených sedláků, kteří vydě
račnost a bezcitnost svých protestanteko-šlechti
ckých pánů hlasitě proklínali. Mlavil jste o chuti
hierarchie po nadvládě. Který biskup tak zpupně
st počíná vůči drobným lidem jako agrárníci?
Vaše strana, kdyby mohle, učinila by s nás ujař
mence hned. Zatím nás pronásleduje nekřestansky,
jak jen jí jest možno. Nechali by vás agrárníci
mluviti tak pohodlně proti agrárnickým předákům,
Jak mluvíte nespravedlivě proti hierarchii? Posor
tedya hledejte panovačnosttem, kde skutečněje!
Pěkně se odměňujete těm kněžím, kteří pomáhali
straně agrární proti nám! Pravil jate, že je proti
svému prospěchu každý venkovský člověk, který
není ve straně agrární. Milý pane, nechcete-li
vidět, víme my malí rolníci, jak vaši dietáři do
vedou Se starati znamenitě o sebe, jak dovedou
šikovně rozdělovati subvence svým bohatým zná
mým, jak dovedou vyhrožovati těm, icteří jim na
všecko nepřisvědčí, jak z peněz pro dobro ven
kova arčených umějí platiti agitátory svojí vlastní
strany. Myjsme toho dostali od vaší strany hrozně
málo. Ještě snad abychom připlácely na štvavé
rejdy! Pěkně děkujeme. 

Agrármický horlivec Hrdlička a
dobrkovský historik Lenech © naší
straně. Na agrárnické schůzi pořádané dne 4.
Hjna po řeči dra. Hnídka ujalse slova p. Hrdlička
z Řestok. Prohlásil, že lžeme, tvrdíme-li, že mezi
agrárníky jest bohatá šlechta. Ani jeden prý není
mezi nimil! Prý jsou všichni bohatí šlechtici ve
straně naší. Holeoku, chcete-li rozhodovati, kde ta
bohatá Šlechta věsí, k tomu nestačí přečíst si pro
hlášení soustavně Ihoucíbo agrárnického tisku. Ten
s jásotem uveřejnil, jaký příspěvek který šlechtic
dal pe straně naší — a tím se sám notně popálil.
Z účtů od socialistů zachycených přece bylo pa
trno, že ty příspěvky byly skrovné a k tomu jen
od několika šlechticů. Kam však dávali příspěvky
šlechtici bohatší, na př. Schwarzenberg a jiní?
Kam? Agrární tisk šikovně mlčí a posud neodpo
věděl na katolickou výzvu, aby zřetelně prohlásil,
že od šlechticů nic nebere. Za čí peníze byli
přece vydržovány houfy dobře placených agrární
agitátorů za voleb? Čo v tom vězelo, že valná
většina šlechty na katolickou stranu nedala nic,
de tato šlechta ani katolických listů neodbírá?
Proč jen židé oa vemkově tak horlivě podporovali
ktranu vaši? Poněvadž věděli, že sgrárnická strana
spíš židům pomůže, než by se postavila proti silně
se rozmábejícímu kapitalismo israolakému, jehož
tlti právě malý rolník trpce pociťuje. A my že
jeme stranou vládní? Vědyťpřecesámváš předák

a nespravedlivými židovako-německými žarnalisty
ve Vídai. A myže jeme stranou německou? Vědyť
přece sami vaši lidé omlouvali se při volbách
s Němci, jak českému kandidátovi mandát by bylo
možno arvali. — Nejlíp to trefil historik p. Lenoeh.
Otevřev výmlavná ústa avoje, papouškoval po

„agrárnickém tisku lžío Karlu IV. ý vlastoneo,

který hned uvěří nesto

„klorikální“ překrucoje dějiny; Karel IV. že by
byl bájil malý lid? Vědyť ten panovník nadržoval
šlechtě a Němcům. Slovatný historiku dobrkovský,
který jste studoval universitu leda někde v Rou
bovicích, rádi bychom věděli, kde jste nabral tolik
kuráže, abyste mluvil proti tomu, co napsal Pa
lacký, kalonsek a jiní velicí historikové! Jenže
vy, chudáku, beztoho ani nevíte, co ti dějepisci
peali. A četl jste vůbec někde životopis Karlův?
Nejapíš vám postačilo „poučení“ některého fana
tického jazyka, který byl za lhavé řemeslo dobře
placen. V tom tedy ta agrárnická kultara spočívá:
snižovat památku muže, kterého sami čeští rolníci
sa veliké dobrodiní nazvali Otcem vlasti! Doká
žete-li, že jmenovaní velicí historikové psali lži,
pak teprve uvěříme vám. Kdo si vzpomene, jak
Karel [V. zastával se rázně rolnictva proti zpupné
šlechtě, nemůže vzpomínati bez vděčného pohnutí.
A teď přijdou zelení osvětáři, aby na jasnou po
stavu Karlovu vylili děber kala. Vzácný bistoriku,
který jste tak najednou výzkomy -ejvětších děje
pisoů přeškrtal, žádáme, abyste nám svoje obvi
nění dokásel; pak ai promluvíme dál. Tolik však
vězte, že jako upřímní vlastenci si nenechátne tu
piti památku toho věhlasného panovníka, jehož
nám cizina závidí.—Když p. Lenoch „ušlechtilea
spravedlivě“ řekl, še „klerikální“ strana nemůže
bos lži a klamu existovat, opona spadla. „Agrár
míci“ radí a červenobílí se rozcházeli, odešli i
agrárníci skuteční, aby zapili ten „veliký tábor.“

Rybářská výstava v Kolíně vzbuzuje
vdalekém okolí živé účastenství, Eromě všestranné
péče, již věnuje jí rada zemědělská, dostalo se jí
i podpory ministerstva orby a pro vystavovatele
ustanoveay ceny státní, zeměd. rady, okresu, města
i rybář. klubu kolínského. Již nyol je na místě
iostallováno 78 akvarií, takče výstava bobatetvím
a rozmanitostí vystavených živých ryb rybničných,
říčních i přepychových poskytne stkvělý obraz a
nevídanou podívanou, jaké na výstavách českých
dosud nebylo. Velkolepou je také bobatá výstava
učebných pomůcek, s kterouž po oba dny 23. a
24.spojen je rybářský kure, k němaž se přihlášky
denně u pořádajícího klubu přijímají. K výstavě
bude vydán také bohatý katalog.

ee Í

Východočeské divadlo.

E!
„Jednu svíčičku čertu, druhou Pánu Bobu

— a bude pokoj“, myslí ei ředitelství, a tak se
nám octla na programu „Modrá myška“ a
„Asrael“, pak „Kouzlo valčíku“ a zas
„Asrael“. Aje pokoj.

„Asrael“, velká opera Frenchettiho, podmi
ňuje ensemble přímoohromný, výpravu nádbernou;
pak ovšem působí také dojmem velkolepým. Naše
scéna učinila, co jí bylo možno, a nebylo by správno
podceňovati dobrou její vůli, třeba že výsledek
byl dosti skromný. Na provedení bylo znáti svědo
mitou snahu pilného dirigenta,a máme-li na mysli,
že to byla premiera, musíme uznati, že poměrně
byla dobrá. Z účinkujících jmenovati musím pí.
Kurzovou (Nefta), jejíž pěkný hlas a vroucí pojetí
role všeobecné byly uznávány. Slč. Charvátová
(Loretta) trpěla zjevnou indispogicí; přece však
obětovně svou úlohu převzala a dobrá vůle koru
nována byla zdarem nevšedním. Krása jejího hlasu
tentokrát zplna vyniknouti nemobla, poněvadž u
mělkyně zcela rozumně ge Šetřiti musila; ale
přece úlohu tuto, sebravou 8 živým temperamen
tem, čestně zařaditi dložno k charakteristickým
postavám „Madame Butterfly“ a „Carmeo“. Stále
více je zjevno, že slečna je talentem neobyčejným,
jenž brzy pronikne.

P. Waszmuth (Aorael) tentokráte dosti uspo
kojil brou i zpěvem; chápu, že není věcí lebkou
ns poprvé vystapovati v tolika neznámých rolích.
8 intonaci elč. Jovanovičové (Lidorie) nemohu se
dosad spřáteliti; jinak hrou je dobrá.

V pondělí19.října: „Hořký osud“, drama
od Pisemského. Děj jedosti jednoduchý: Lisaveta,
žena Ananije Jakovlova, má poměr se statkářem
Čechlovem; marně zkouší muž všecky prostředky,
aby ji od nešťastnévášněodvrátil;a kdyšzaslepená
žena násilím ae mu chce vytrhnoati, zabije její dítě,
plod to její lásky. Jest pak odsouzen, zanechávaje
Žeuu svou v zoufalství.

Drama je dobře stavěno,až na posledníděj
ství, které namnoze rámciděje jest cizí a zbytečně
protahuje konec, jeaž tratí na síle. Dikce je
mnohdy příliš realistická, še ač nráží. Z účinku
jlcích odnáší palmu p. Zvíkovský (Ananij) a zvláště
výtečný p. Auerswald (Nikon)

Doo20. října „Veselá vdova“. Svitná
Lehárova operettka naplnila dům. Zajíma'a hlavně

nvýn obsasením,vesměssdařilým, nejlepšímap.Edl(A ) a kněmuřadil cep. Krejčí
(Ajpolos). Ž dámských dobře držela se alč. Skaleká
(Myja), ačnebylo lze abrániti se srovnání 8 nedos
tišnou Horníkovou, která byla pro tuto úlobu

rostlá. Dr. Abigwis.

»OBNOVU« VPRAZE
dostati Ise ©kmihbupeoivíp. Františka Hóvorky
vŽilné ulímia ©prodajínovin p. M.Vléhane
. Příkop.
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Různé zprávy.

Kongres on kona)sev prvé polovici října v americkém Washiugtoně.
U nás v Rakonsku zacbází tuberkulosou ročné na
60 000 lidí (oejméně prý v Bukovině — 8269,
všech úmrtí — a v Dalmacii 10799,; nejvíce
v Terstu — 1936, všech úmrtí, ve Vorarlberku
19019,, ve Slezsku 17809 a Dol Rakousích
17 569/,. V celé Evropě jest tuberkulosou nemoeno
stále 5 až 7 milionů osob a umírá na ni ročně
přes milion lidí, denně 3000. Mezi zemřelými v 16.
až 30. roce polovice jich padá za obět tuberku
lose. V samém Německu počítají nemocných tuber
kulosou na milion a akutně nemocných na 200.006.
Nejtuberkulosnějším městem jest prý Moskva, kde
zmírá ročně tuberkulosou 5000 lidl. čili 5 z tislee,
u vás 3. Nemoci této říká se také nemoe chudých,
nemoc bídy, jak i statistika dokazuje; ale ona
nemilosrdně řádí i v palácích, za blahobytu. —
Sociální bygienik MUDr. Faachender v orgánu
něm. katol. zaměstnavatelů „Sozisle Kultnr“ na
vrhuje upotřebiti šíře t. sv. venkovských kolomií
pro léčení tuberkalosy. Takové kolonie možno
zřisovati poblíž města. Může se v nich nemochý
dělník od rodiny, která zůstává v městé, jeo přes
den sdržovat, jakoby na čeratrém vzdachu při
zdravé sílící stravě a přiměřené opatrnosti. Tak
ani své nemoci nepocítí a dormácoost nonakazí 4
eoad i v brsku ozdraví. — Dr. Cornet, francvnzeký
lékař, rovněž tyto venkovské kolonie co nejlépe
doporučoje až proto, že nic nestojí. Na zdravém
místě uprostřed lesů abije se několik dřevěných
baráků a útolek se takto snadno, dobře a lacino
zařídí. Obsluba není velká, strava jednoduchá, veB
kovaká, ale živná a při tom laciná. Proti náklad
ným sanatoriím už také obrátil se tak mocný proud,
Že sotva v budoucn sti bade jich použito jako blav
ního prostředku zdravotního. Nálada se obrací k la
cinějším, prostějším a protoi přirozenějším věcem.
Snad právě čistý, prostý, klidný a přirozený život
bade proti „hrozné nemoci“ nejlepší obranou.

Ministr krajam a utlačovaní Slo
váel. „Slovácko“ po návštěvě Jeho Exe. Práška
napsalo: „Nepřišel se podívat na ubohé české
školství, které je maceásky odetrkováno, neuznal
za vhodné, přesvědčit se o nutnosti zalošeníčeské
měšťanské Školy, ba ani si nedal vypravovat, jak
zdejší c. a k. správa císařského velkostatku pra
hanebně garmanisuje. aby císaři pánu o tom mohl
podat zpráva. — ©Všecko to našemu ministra
krajanovi bylo vedlejším. Hlavní věcí mu bylo,
aby dobře ce mu vedlo na honech na císařském
panství. Aby teké ukázal, jské pochopení má pro

boj české většiny„rek německé menšině v —„německém“ Hodoníně, ubytoval se ve středisku
— německo-nacionálních spolků, v hotelu „Evropa“.
Tam chystali se právě k ovítání německých pěvců
vídeňekých, a tak náš slavný český ministr krajan
snil pod velikoněmeckými prapory o budoucnosti
českého Hodonína.“

Jak speříme. Na výstavěv Prase byla
také výstavka českého spořitelnictví,kde je mapou
znárorněna uaše apořivost dle záznamů roku 1906.
Koncem toho roku bylo v semích koruny české
152 spořitelen s 526.800 vkladateli, kteří tam
měli vloženo 696,546.472 K 97 hal. V Cecháeb
byly 108 spořitelny se 463.602 vkladateli a
600,702.741 K 98 hal. vkladů, na Moravě če
ských spořitelen 46 661.355 vkladateli a 98,522.209,
K 93 hal. vkladů, ve Slezsku 3 české spořitelny
s 959 vkladateli a 2,920.691 K 11 bal. vkladů.
Čistého zisku měly roku 1906 české spořitelny

9,966.329 K 65 bal, daní zaplatily Kras KŠoknosí BnPo ne
"obeené prospěšným 1,120. , i

1867-1908 české spořittmy" ch a naMo
ravěvěnovalynapoži B pm KO1h.větší česká spořitelna je mě spořitelně

pola která má 143.792vbladatelůa 157,025.024vkladů.



Věstník hospodářského sdrušoní
českých křesťanských zemědělců pro
království České. Následkemzdařilých do
j ( můžeme členům zprostředkovati velmi vy

né nákupy uhlí černého i bnědého, načež upo
sorňujeme zvláště vid. duchovenstvo. Sekretariát
Hospod. sdrašení v Janovicích u Votio.

Hospodářské školství v Rakousku.
Y minulém školním roce bylo bez hospodářských
docentur na techoikch právě 200 bospodářských
ústavů, na nichž působilo 684 vlastních sil a 932
pomocných, studovalo pak 8563 žáků Ze škol
byly 3 vysoké Bkoly a 33 profesory a 1077 po
slechači; 3 akademi“, 9 škol středních, 5 vyšších
dkol lesnických, 2 vyšší vinařské a sabradnické,
1 vyšší pivovarská (na všech těchto 166 vlastních
učitelských sil, 119 výpomocných a 1874 žáků);
41 škol rolnických 3 celoročním vyučováním, 80
zimních, [I nižších lesnických, 17 mlékařských a
hospodyňských, 24 nižších odborných (zelinářekých,
ovoonářských, vinařských, chmelařských, včelař
ských), 2 pivovarské a 2 libovaraké; na těchto
177 -ústavech bylo 480 vlastních, 744 pomocných
učitelů a 6612 žáků. Přibylo 5 ústavů, z nichž1
v Čechách a 3 oa Moravě (rolnická zelinářeká
škola v Zábřehu). Na Moravě jsou 4 střední školy
a 50 nižších, ve Slessku 1 středoí a 6 nižších,
v Haliči 1 vysoká, 3 střední a jen 16 nižších.

Všecky naše katolické organisace
šádáme, aby podporovaly všemožné naše pod
niky, jeř jsou buď jedinými zdroji příjmů ústřed
ního diecésního komitétu v Hradci Král. anebo
přispívají k utužení organisací. Používejte přikaždé
příležitceti jako na pozvánky, plakáty, vstapenky,
dopisy atd. křesť. soc. kolků. Kus sa 2 haléře. —
Rozšiřajte při každé acbůzi bloky organisační. Kus
za 10 haléřů. — Každý příslušník strany mějž
organivační odsmak: Koruna a kříž v modrém poli.
Kus se špendlíkem 31 bal. a a usavirkou 40 b.
— Každý stoupenec křeať. sociální nechť si za
opatří kapesní kalendát „KřesťanskýOrganisátor“
wa rok 1909 s velkým krásným obrazem + biskupa
Edy. Brynycha. — Doufáme, že všichni naši stou
penci se přičiní, aby tyto naše podniky byly sa
brnovány objednávkami, bychom zase my mohli
vyhovět: žádostem organisací. — | Objednávky
mohou se říditi buď na diecósní komitétv Hradci
Králové aneb na redakci tohoto listu.

Důlešité pre katolické spolky a
erganisace! Všichni P. T. režisárováee žádají,
"aby v zájmu svém poslali východočeské mládeži
všechny divadelní hry, které dosudbrány byly na
jevišti katolickém. Docházejí neustále stížnosti, že
vybírání látky pro jeviště dá maoho obtíží. Orga
nisace mládeže uveřejní všechny bry a tím amošní
práci P. T. režisérům. Račte laskavě připsati,
odkud je vzat děj, kolik osob mužských i žen
ských a jaká dekorace. Organisace východočeské
křest. soc. mládeše v Hradci Král., Adalbertinum.

Národní očista v životě hospodář
ském jest na nejlepší cestě ku sdárným výsled
kům. Bohužel, že k nynějšímu poznání bylo třebas
událostí kašperekoborských. chebských, lublaň
ských atp, jež širší vretvy lidové s příslovečné
maší Ihostejnosti vyborcovaly Že očista tentokráte
nese se směrem přirozeným a Šeské věci naší je
diné prospůšným, i že zapustila kořeny hlubší,
poznati lze s různých akcí, našimi ovědomělými
korporacemi jak odbornými tak hospodéřskými
podnikaných. Poakázati tu možno na akci obchod
ního gremia pelhřimovského, městské rady v Písku,
Vodňanech, Zdicích. Cere-vi atd., jež jedaak pu
blikováním v místech samotných. jednak i apelem
ke korporacím spřizněným nabádají k nákopu
výrobků domácích a k důkladnému vymýcení vý
robků takových, jichě výrobci avými penězi, na
českém lidu vydělanými, podporují nepřátelské
nám bautí protičaské, Jako orgán. sloužící společné
věci české, posvedéme i my svého hlasa a do
poroučíme svým přízniveům, by při nákupu zboží
přiblíšeli výdycky jen k domácím výrobkům ryse
českébo původu a pomohli tak stavěti hráse proti
rozpínavosti cizácké ©Vsrůstem průmysla domá
cího vzroste i počet zaměstnanosti v podnicích
českých, čímž nicotným stane se poukasování, že
české děloiotvo ztratí saměstnání v závodech našich
národních škůdců.

Zářící kultura německá. Křesť.sociál.
dr. Lueger jako starosta Vídně ostře vystonpil
proti česné soukromé pokrač. škole, pohroziv mi
strům, kteří učně do této školy posílají, odnětím
obecních dodávek. Násilím chtějí hájiti německý
ráz Vídně. — Německý učitel Raab zHylvát za
to, te českým dětem plival do úst, na půl roku
zbaven služby a alužného. Proti němu svědčil i
sabradník Barvínek; ze vzteku pak mu Němci

řesali v zahradě všecky růže. — Ve městě
bře a Plsně vylloukli sěmeští zuřivcí okma

v byta rady okres. sondu dr. Setzra, Němce,
přoto, že prý jistý tabelární výměr, stranou Če
okyu s českou šádostívyčádaný, česky vyhotovil
a dofačiti dal tebulárvíma interesentu tamního
obr. výbora. Tedy sa provádění spravedlnosti ně
mecký teror. — Obeoní výbor v Úbebausnesl se,
odgpříti všem českým prodavačům místo ns tý
děgnich trslch v, Chebu a sděliti politickým úřa
dům, še čeští podomaí obehodařci r Chobu.trpěui
pebadou. — Na českém snómu vyvolali sdmečtí,

pdelaací rvačku, při níž s německé strany hoseno-m
. .- . 3... o. PLAN 1
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kalemářem; několika českým poslancůmpotřísněn
inkoustem oděv, český posl. Novákudeřen kala
mářem do týla a čes. poslanci Laubovi spůsobena
jím rána na čele... Toť věru kultora, za niž
by se nemasel atyděti ani divoch.

Hroslvý sociální ujev. Na lambetbské
kooferenci církve anglikánské zaujali shromáždění
biskupové stanovisko proti brozivému sociálnímu

besdětností nebo jednodětnosti v rodinách. Pro
hlásili to za odporující křest. mravnosti a čistotě
i avatosti manželství, za věc, která ničí národy.
Vyzývají proto všecky křestansky smýšlející a
zvláště duchovní, aby se proti tomuto slu co nej
rozbodněji atavěli. — Londýnská liberální „Daily
Chronicle“ dodatkem k této regolnci připomíná
Napoleooův výrok, že Evropa bude jednou buď
kozácká, buď republikánská, A příznaky, že bude
svíše kosácká, prý jsou sase patrnijší. Uvádí pří
růstek obyvatelstva v Rusku, jenž r. 1907 činí
2,464000 duší. Tomuto přírůstku nevyrovná 86
společně vzatý přírůstek obyvatelský všech ostat
ních pěti velmocí evropských: Německa ;822.000),
Anglie (690.000), Italie (374.000), Rakouska
(823.000), Uber (229.000) a Francie, (která má
už úbytek 20.000 uofsto přírůstka), v nichž ve
všech obyvatelstvo vzrostlo jen o 2,418.000 duší.
Úbytek ve Franeji zaviněn přímo snahou po bez
dětnosti. Bylot na 10000 obyvatel nově naroze
ných r. 1901 — 220, r, 1902 — 216, r. 1903 —
211, r. 1904 — 209, r. 1905 — 206, r. 1906 —
205,r. 1907— 197. Zlo to rostea porostejako
pravidelný sociální zjev dále. Neblahý zjev tento
zahnizďoje ae i ve vlastech našich a jest někde
následkem sociální obezřetrosti, většinou však
následkem mravní ochablosti a pokleslosti, jak se
nejsřetelněji jeví ve Francii.

Haličtí židé ukazují svou moc nejen na
venkově, ale i v měštech polských a rusinských.
Tak na př. v Krakově má každý čtvrtý žid svůj
vlastní dům, křesťan teprve každý devadevátý.
Ze všech domů krakovských náleží 80%, židůma
Jen 20%, křesťanům. To jsou ovšem mnobem horší
poměry než v našich českých městech, kde se
židé zvlášť v posledních letech nápadně roztabují.
V Polsku bychom se ostatně mobutnění židů ne
divili, ale u nás v Cochách, kde se různí pokro
káři a radikálové chvástají povýšenou kulturou,
neumime také ještě šetřit ; zde by měli pokrokářští
kultarníci vděčné pole, ti však ponechávají tu
volnost — židům.

Včěelařskou školm hodlají zříditina Mo
ravě. Zemakému výboru moravskému bylo totiž
sněmem uloženo, aby o návrhu posl. Baerana a
soudrahů na savodení včelařského zákona a ma
povolení subrence ku zřízení včelařské školy ko
nal šetření a podal zprávu.

Proti zdražování ubli. Otázkatato
byla předmětem rokování na moravském sněmu.
V té příčině přijat návrb katol. nár. poslance Va
Jouška: Zem. výboru se ukládá, aby bes průtahu
požáda! c, k. vládu o brzké provedení těchto po
žadovků: 1. Dávno slibovaná a nniná reforma
horního zákona ze dae 28. května 1854 budiž co
mužná nejdříve provedena a to především tak, aby
a) právo kutací doznalo tím způsobem závažné
změny, by v první řadě země a stát prára ku
tavibo nabývati mobly; b) aby doba, re které
svukromi majitelé katacího práva dle zákona toto
své právo ve skatek uvésti mají, byla oproti praxi
ve doešním právu borním podstatně zkrácena. 2.
Prodej uhil pro domácí spotřebu obstarárejš stát
a země jako konsument ve velkém a to ve spo
jení se správou státních drah akrge správce stanic
železničních tím asi způsobem, jak se to po léta
dělo na tratích společnosti severní dráhy na Mo
ravě 3. Želozné j vodní dráhy buďtež co nejdříve
systematicky všemi prostředky dopravními, svláště
potřebnými vozy, lokomotivami a kolejemi opa
třeny, aby rychlý dovoz ublí vždy a všade byl
zajištěn. 4. Úmluvy, které mají za účel, aby bez
důvodné ceny uhlí v prodeji malém stoaply, bud
tež stíhány trestně, pokud se týče, budiž použito
práva určiti ceny pro prodej uhlí v malém, kte
réžto právo jest vyhraseno úřadům dle 670. šivn.
řáda. — Otázka uhelná v posledních letec ne
mizí z veřejného rokování a £ jednání ve sborech
tákonodáraých i samosprávných. Č-ní se vědy větší
nátlek os vláda, aby otázku tu rozřešila na
spěch všeobecný, ale jednak nefostatek fnaaci,
jednak židovský velkokapitalismue, který nejvíce
těží £ uhel. dolů, brání vládě v dobré vůli.

Namralá řepa a zemáky hodíno sa
plci a lze je na delší dobu udržeti, jeatlišo je za
paříme a pak uvařené do jam patlačíme, řesankou
pokryjeme a blínou zehézíme. Čím lépe jo ulla

tim dále ap udrží, i!

Vaklíčené semáky nehodí se nase
mema,Bylo pokusysjištěno, Že ze čtvrt bektára
skliséno 2 nežtíčených 119 centů, z jednou klé

čených 118; p dvakráte vsklíčené dalyjen 78,a třikrát vaklíčené 58 centů: bobulí. Třebatedy
somáky tak sasimovati, aby neklíčily, leč ač baž *
prostředně před sázením.Také na jídlo neklídené|

vomdky jsou daleko lepší a výživnější než vaktí-'čené. Nejlépese udrží zemáky tak sazimovaná, /
de leží . , “ 1
vd K po nejališí,kterážvě klen;
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K solemí zolí při nakládání nejlépe s9
hodíobyčejnásůl 'kasová as hrubonltt. fo
100 litrů obsahu stačí 2—3 lítry mleté soli. Při
lišné solení prodlužuje příliš kvašení a činí zelí
trpkým, dtiplavým. Solíme-li málo, zelí rychle
kvasí, ale teké rychle se kasí, Přidávánímjablek,
lupení, kořenio, cíbule trvanlivost zelí senezvýší,
ale získá se určitá přícbut.

Šlei stroje mažeme nejlépe čištěným,
vody zcela prostým glycerinem. Stroj lehce běží
a Deporstanou na látce mastné 6.vrny.

(Zasláno).
Veleotěnéma pánu,

p. 4. Hlávkovi, akad. malíři,
v Praze-Král. Vinohradech, Čelak. ul, 9.

Pro nově opravený děkanský chrám Páně v MI.
Boleslavi maloval jste oltářní obraz av. Josefe a mo
vou kžížovoo cestu. Obědíla mile překvapují kašdého
návštěvníka kostela vkusným a v pravdě uměl
provedením a jsou skutečnou osdobou chrámu,
i snalci na slovo vsatí je velice pochválili,

Povášží-li se, že jste za avoji práci cenu velice
mírnou stanovil, nezbývá mi, než projeviti Vám, vole
otěný pane, všestranné uznání a spokojenost, s mohu
Vás každému, kdož by podobných uměleckých děl
potřeboval, co nejvřeleji doporučiti.

Děkanský úřad v MI. Boleslavi, dne 6,erpna 1906.
Fr. Matějka,

farář.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. října 1908. 1 bl

pšeniceK 18-30—10-00,šitaK14-70—15-80,ječue
ne E 13'80—13-80,prom K1200—00-00,vikvo K00 00
až 00*00, hrachu K 38-00—30'00, ovsa K 7:40— 8-10,
dočky K 28-00—00:00, jahal K 22*00—86'00, krap K
00 00—00:00, bramborů starých K 0'C4—0'00, nových
K 300—8-50, jetel. seznene červeného K 96:00—00-,
1 bl. jetelového semínka bílého K 0000 — 00,
máku K 28-00—30-00,Jněn. semeneK 0000—00*00, 100
kg žitných otrab K 14-00—0000, 100 kg pěeničných
otrub 13*00—00-00, 1 kg másle čerstvého K 324
ně 248, 1 kg másla převařeného K 000—0000,
1 kg sádla vopřorého K 1-84— 1-02, 1kg tvaroba
0-80—30, 1 vejce K 0*06—0-07,1 kopa zelí K 1200
až 13-00, 1 kopa petršele K 00-0—0'00, 1 kopa kapasty
K 300—5-00,1 hl oibale K 8:00—0-00, 1 kopa drobné
seleniny K 1'00—1'20, 1hl mrkve K2 00—000, 1ko
pa salátu K 0-00 — 000, 1 bečka švestek K 200—900,
1bl jablek K 6-0—9:00,1hl brušek 16:00—20:00.Natýd.
trh v Hradci Králové dne 17. říjaa 1008 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 851 bektol., dite
169, ječmene 76, ovsa 281, prosa 0, víkve 0, hrs
ohu 0, čočky 1, krap 4, olejky 0, jetel. semínka
13, lněného semene 0, mákm 6. — 3) Zelaminý;
petržele 00kop, okurek 00 kop, kapusty 54 kop, cibule
29 hl, drobné seleniny 147 kop, mrkve 37 pytlů,
brambor 61 hl, selí 50 kop.—3) Ovoce: jablek
45 hl, hraček 12 hl, švestek 97 baček. — 4) Drob.
dobytka: ropřů 6 kusů, podavinčat 686 kusů, kůslat
0 knsy.
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kancelář

[nž.Č. JANA KOTRČE
w Hradel Králevé

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

) mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to
váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizujíse co nejrychleji.
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Realitní

—

Kancelář„Hel Hyrál“
Zápimé 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XKIODODOODOCŮ

Sklo do oken
skleníků a jiné za kartelovanéose nej- |

levněji, franko na. kadne stanici a obal zdarma ává
IK.V. SKUHERSKÝ,

© 8 k dvorní dodavatelIrades Král.
Zaročeně aklenářekýtmel20bal. I g, |

diamantyalaské opal font 4 ab
Zvláště výbodnépro p.'t. oklenářea truhláře. ;m “r 4“



DuLŠnéděvče
s vysvědčením, německé řeči částečně schopné,
ve vaření, praní a žehlení prádla obezmalé, na

dachovenstvu bez do

- v balíčkách co příbal 50, 60 haléřů.

Známá solidnost nejlepší záruka, že budete dobře

=== yýbornézar. dobréjako

bírky. Surové druhy

Cenníky na požádání franco. — Zasílatelství a

obsloužení.

náčsíčníplat 24 korun se hledá v Hradci Krá

V V sti,5kg.zásilkyfrancoÁ Á K11,13,15,pražené===
mod. velkopražírna kávy.

Skvostné dárky

lové, Komenského třída 264., čís. dveří 3.

do všech stanic, veled.

K 18, 15, 17.

Fr. Jelínek, Slatiňany.

ke všem příležitostem

jeko výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

MEA řetízky, prsteny, náramky,
MNE jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Ka lis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

O0000000000000000000000

ě K Dušičkám!
000000 *

Věnce +kytice
900000 + 000000

o
z čerstvých a preparovamých květů ©

a palem ve velkém výběru, moderní ivazba, levně.

Pro všecky jiné příležitosti doporačoje
se k dodávkám mově otevřená

květinová síň

František Kupeček
Hradec Králové, Jiříkovatř.

vedle Grandhotelu.

0000%0000000000000000

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačaje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nalc
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celé

nová chrámová zařízení
v kašdém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploé bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

1 bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvralných uznání po

státní medailie z výstavy v (ardabicích.
OIP> Závod založen r. 1898. "Be

©
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Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvema
l Aměrsde Londres

ena lékařskými vědátory jakožto příjemný

3, občerstvující prostředek doporučovaný,| "nabízí

A. J. Andres v Ústi =. Ori.,
*— továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.

cognacu, srěmské slivovice jakoži pův. jam.rumu a všech druhů nejjemnějších li vcenách
nejlevnějších.P. T. úm obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

J0S. SOUDILA
fo | závod řezbářskýv Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech řez
.bářských, jako jsou: rámy k obrazům,
oltářní pultíky, podstavce pod sochy,
jemně řezané kříže,večkeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje alavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
vemstvo, že zhotovuje též všecky Části Za
řízení kostelních v obor řezbářskýspada
jících, v každém slohu abezvadném provedení

v cenách mírných,

Nákres a rozpočty na požádání *zdarma.

WB* Týž závod přijme hocha
z Řádné rodiny do učení 12mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

Zima je tu
a

a proto obraťte se s důvěrou — kupu
jete-li: pánské a dámské trikové prádlo
(též pravé jágrové), rukavice, punčochy,

pánské vlněné vesty
s rukávy atd., jakož i:

Kněžské kolárky a
náprsenky —

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro šva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.
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| „SLAVIA“
VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BANKA

V PRAZE,

NEJYŘYŠÍČESKÝ ÚSTAVPOJIŠŤOVACÍ,|

UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚNA

DÍTKÁM, PENSE, POJIŠTĚNÍ MNOŽNÉ A POJIŠTĚNÍ SE

- ZARUČENÝM 4Ýf, STOUPAJÍCÍN ÚROKOVÁNÍM. 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY.

VŠEBCHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLK

NŮ — POJIŠTĚNCEM. —

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCKNO 109%,
POJISTNÉHO.

VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.765:33

RESERVY A FONDY K41,778.165—
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.43098

VYSVĚTLENÍ A SAZBY

OCHUTNĚ ZASÍLÁ - 

GENER, ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

JAKOŽ 1 GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVA:

V BRNĚ. VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LVU

VĚ A V ZÁHŘEBĚ. 

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA PRAHA.
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Příloha
Kulturní hlídka,

Výstražná mluva francouzských poměrů.
„Svobodná“ Francie poučuje bezděky ostatní

Evropa neblabými fakty dále. Jitření dělnictva,
kterému ee slibovalo, že zabráním dachovenských
statků vzejde mu blabobyt, roste stále. Minister
ský předseda Clemenceau, jehož intriky,panovač
nost a bezcitnost jsou již obecně zoámy, není jist
životem. Po vybvání milosrdných sester roste
v Paříži náklad na nemocnice do úžasné výše,
Ačkoli počet nemocných stoupl za posledních 16
let pouze o 2 procenta, rozmnožen ošetřovací per
sonál o 144 procenta; ředitel nemocnice sám do
stává 18000 franků ročně kromě různých přídavků,
tak že rodině jeho dává ústav celkem 60 000 franků.
A co dostávaly milosrdné sestry? ©Hoasno číati,
jací lidé se vtírají a jsvu přijímáni zaošetřovatele.
— Ze 100 millionů franků, určených ve prospěch
chudých, poblcaje 67 milionů zištná administrace.
Pěkný ráj po vyloučení náboženství ze Škol a p
ožebračení církve! Každý hrabe pro sebe, co 80
jen dá. Již se tím ani pokrokářeké listy netají, že
vlastně po konfiskaci vzrostl majetek bobáčů, kdežto
chudí dělníci trpi víc než dříve.

Nábradoa za peníze a za chléb dávají proti
katoličtí faoatikové do rukou listy, v nicbž vama
lovány oplzlé obrásky k zlehčení kněží a jeptišek.
Do školních žítanek francouzských vkládány okaté
lži protináboženské. Na př. čte ae v nich: „Dlouho
se myslilo, že Bůh stvořil člověka, ale výzkumy
dokázaly, že toto myšlení bylo křivé.“ — Které
to vědecké výzkamy přesně dokázaly, to nám ovšem
francouzští atheisté nepovědí. Zrovoa před očima
jejich děje se plno zázraků lúrdských, o nichž se
mobou očitě přesvědčiti. To však, co vidí tisíce
svědků, odbývají posměchem, kdežto na druhé
straně notí děti věřiti tomu, čebo nikdy nedoká
zeli. Jiné perly ve francouzských čítankách jsou
tyto: „Osvětové obrození, které nastalo po době
křesťanského barbarství, přineslo nový život; kře
sťanství podrylo umění, vědu ipísemuictví. —
Křestanství je boj proti kráse v přírodě, poně
vadě vnucuje boj všem přirozeným pudům lidským.
— Luther právem vytýkal elrkvi, že tato žádá, aby
se věřilo kuždé absurdnosti.“

Tak bříšně tedy dovede podvádět protikato
lický fanatigmus útlé duše dítek! Ví každý, že
právě ve Francii po době „křesťanského barbar
atví“ začaly řáditi pumy, počalo nelítostné špicloc
ství, rozmohl se úžasně počet mladistvých provi
nileů, rozmnožili se krvaví „apačové“, 8 nimiž si
neví policie rady; z klášterů, kde se pěstovaly
vědy a umění, staly se leckde židovsképatyky.
Křesťanství učí dle bible, že všecka díla Boží (tedy

příroda vůbec) jsou krásná, podporuje ušlechti'é
pudy, ale staví se proti pudům převráceným, jichž
stoupání pomalu vylidňuje Francii. Luther žádal,
aby se věřilo jeho přímo komickým pověrám; 22
vedl tolik brozných pověr o ďáblu. že by sei
pohan smáti musil. A výroku tohoto Luthra užívá
čítanka za trumf proti katolictvu !! A učitel může
v nazpačeném směru oblapovati mládež dále. Nic
nepomáhají s.esky rodičů na takové Mádění.Naopak
pobroženo tresty těm rodičům, kteří by se odvá
žili proti tomu mrzačení mozků vystupovati. Vláda
chce „ocbranou učiterské avobody“ lacino odškodnit
učitele za bídné platy; vždyť 80 procent učitelů
již vstoupilo ze zoufalství nad svým bídným po
atavením do tábora radého — který však nyní
nemůže pomoci také.
Teď mají francouzští kapitalisté starost, jak
by bez újmy svých tučných příjmů zvelebili státní
finance na účet — lidí již okradených. Vymyslili
si cestu klerkaliemu nojhrabšího zraa Co bylo
posměchů a potup sa to, že kněs za některé úkony
dostával peníze! Teď mají katolíci za svoji víru
platit — nevércům. Ministr Briand rozeslal na
ředitele lycel a vyšších ústavů důvěrný oběžník,
ve kterém se vyzývají, aby svolali Školní radu a
podali návrh, jaká daň se smí uložiti žákům, kteří
chtějí dále se účastniti náboženských výkonů.
Každému dítku katolickému, které se chce účast
niti náboženských ovičení a slavností, bude pře
depsána jistá doň. Tak v Marseille stanovena roční
deň na 890franků za každé modlící sa dítě.

To tu ještě nebylo! Katolík, kterému uloupen
majetek na vydržování kněžstva, má ještě platit
daň s modlitby! Za surové klení neplatí ve Fran
cil peníze nikdo. Pro zdechlé psy a kočky zřizují
se ve Francii nádherné hřbitovy, sřízen útulek pro
sestárlé kočky. Ale „svobodný“ francouzský občan
má býti ždímán za to, še se chce účastniti boho
služeb! Tak Francie chce vyrovnávati obrovekou
propast, ležící mesi kapitalismem a chudobou!

Francie ve svém zášti pomalu ztrácí rozum.

Oshray se největší posměchy z obřadů katolickécirkve. Nyní věsk zodnáři obřady ty napodobují
— ovšem 8 jiným účelem. Uvedli jsme již některé
zajímavé doklady. Teď opět nový | Starosta v Saint
Plerre pokřůll jedno dítko ve jmému repobliky a
Volné myšlenky na „svobodomyslného občana“.
Wa — pomůše-li ten „křest“ dítika ktakové „svo
bodomyalnosti“, jakou ukasají nynější nověroští

násiloíci francousští, pak bade ovšem neplstný.
Za kmotra přitom byl avobodomyslný učitel. Pro
mlaveno k rodičům, že od nynějška badou dítky
křtěny svobodou (I) a pokrokem (!!; a oikoli vodou

a solí. Jen kdyby-4 učitelé opravdu trochu po
kroko do hlav dětí vpravili, oby sami zednáři ne
mosili — jako dosud — nad tím pokrokem mlá
deže v nevěreckých školách lomiti rakama|

Volní myslitelé — reformátory vědy a
kultury.

Věru že již jest nejvýš na čase, aby ti lidé
se něčemu kloudnéma naučili! Ustavičná negace,
nadávky metané v tvář církvi, prohlašování Krista
za osobu legendární — toť přece není živnou
stravou pro duše, které i po svém odpadu od ka
tolictví touží po cestách positivních. Rozamný člověk
netáže se pouze, co rozbořit, ale i po tom, co třeba
k osdravění krise užitečného činili ; pátrá po cestě,
která zkušeností se osvědčila jako prospěšná. A
tady jsou volní myslitelé v rozpacích. Dávají vy
býbavé odpovědi. Vědí toiik. že rozběhy volno
myšlenkářské končívaly velikým moderním ban
krotem, že lidé, kteří dříve jako příslušríci církve
byli nespokojení, po převratu přímo kletbu svolá
vali na svoje „osvoboditele.“ Veliká revolace fran
couzská dokázala nejhorší tyranii, brodila se v krvi
lidí nejlepších. A co činí po svém vítězství pro
blabo národa volní myslitelé (správně zednáři)
francouzští nyní? Jako odpověď uslyšíte nehorázné
klení francouzského proletariáta. Zvláště „huma
nistická činnost“ francouzských volných myslitelů
zkrachovala úploě. Hodně lesklých frazí a další
zesurovující útoky oa — poražené a spoutané Ka
tolictvo. Co nám rozdají tedy čeští volní myslitelé,
hauzírující se „svobodnou vědou“*

Není diva, že jsou v rozpacích. Mluví po
každé dle toho, kobo vidí před sebou. Jednou su
rové nadávky, po drubé úlisná hladkost, jako by
vlastně věřícím jejich náboženst £ přáli, atd. Du
ševní obr Myslík, který pro štvaní proti katolictvu
neměl dosad kdy na důkladné sebevzdělání, pletl
velice rozpačitě v Čáslavi samu definici Volné
myšlenky, ač měl před sebou brožurku o té věci.
Přece konečně tekl, že V. myšlenka jest methodou,
jak člověk m1 vésti své jednání. aby 8e dopraco
val pravdy. A hned zas „poučil“, že V. m. jest
i mezinárodní institucí, která netvrdí pravdy ur
čité (ovšem, protože máloco vědeckého zná); jenom
ukazaje cesta k pravdě. Teď si vyberte z toho
něco praktického a nového! T<ď by každý uváž
livý člověk čekal na přesné vysvětlení té methody
a na důkladné vymezení té cesty k pravdě. Leč
ticho po pěšině! Připadá nám na mysl, jak jeden
keprál vysvětloval vojákům obraty: „Habt acht!
Dejte pozor! Teď vám vysvětlím, co to je „rechts
um“ Když budu komandovat „rechteum"“,uděláte
zkrátka „rechtsum.“ A „linganm“, to je zrovna to
samý; jen se obrátíte oa druhou strana.“ — Ti
rekruti toho věděli z úst kaprálových zrovna tolik,
jako poslucuači My-líkoví o eměru positivní práce
V. myšleaky. Lidé se mají dopracovati k pravdě|
Která strana, probůh. nyní říká, že k pravdě ne
pracoje? Či docela i který sodecký intrikán, který
podvodník o sobě tvrdí, že chce obelhávat? Prý
se má bojovati proti autoritě! Jen zkuste a bo
jujte proti jízlivému řádění amtority mladičkých
vol. myslitelů! Jen se vpřete tyranii soc. demo
kracie! vidíte, jak se vám povedel

Na otázku prof Kobouta, jak to myslí svy
vlastněním kapitálu, odpovídal rozpačitě, če se
ještě neví, jak to pak bude vyhlížeti. Nastane ko.
lektivismus nebo něco jiného, prý to bude trvat
ještě dlonbo; mohl by pronést pouze svoje os bní
názory. Tak! Jen ven s nimi! Kdo chce nyaější
společenské poměry převrátit, musí míti před
zrakem zcela jasný obraz lepších poměrů badouc
nosti. Nemá-li vše důkladně promyšleno, provádí
práci demagogickou. V. myšlenka ještě nepropra
covala návrh státu badoucnosti, nemá určitá pra
vidla pro budoucí „soužití lidí nejrozmanitéjších
povah! Sloupy V. myšlenky mohou pronášeti leda
soukromé mínění — patrné tedy kuždý jiné. Cná
peme to opatrnictví. Promluvit slovo na křivo
proti radému státu budoucnosti, jiš by byl dostal
Myslík cd přítomnýchsoc. demokratů| Kdyby však
byl kollektiviemus scbválil, bned by si byl roz
bněval agrárnické borlivé pomocníky. Jest zřejmo,
že horlivý ničitel autorit velice se bál na schůzi
právě několika jiných samozvaných aatorit,

Kroměřížský „Pozorovatel“ přináší dne 16.
t. m. referát o schůzi dra. Bartoška, konsné dne
12. t. m. Mravní reformátor tvrdil, že prvenství
římského biskupa zakládá se na podvodu. Podle
toho by podváděli čtenáře ti biskupové, kteří
byvše ještě pamětníky sv. apoštolů, netoliko
biskupa římského poslouchali, ale docela zřejmě
ve svých vpisech potvrzovali, že biskup římský
jako pravý nástupce sv. Petra jest viditelnou hlavou
olrkve. Dr. Nábělek trefně poznamenal, že řečník
měl dokázati, že Boha není a tak by měl vybráno.
vybídl dra. Bartoška, aby řekl, sda věří v Boha.

A u— volnývy joe“ který přece takovou kardinální otásku má míli dávno přemě pro
spylovanou, vyžadoval si 10 mínuí na rozmyšlenou.

Velice vážný okamžik pro celou zeměkoali, pr
slance, pro všecky světy! Za 10 minut mélo
užaslé sbromáždění se dověděti, zda Ivl hlava Bar
toškova na zák'adě vědy milostivě Boha na jeho
prestolu ponechá, či zda jedním rázem učiní exi
stenci Boží konec! Dr. Nábělek však správně řekl,
že není potřebí se rozmýšleti, protože V. myšlenka
přece existenci Boží popírá. A teď ta odpověď
Bartoškeva! Vyklouzl jako úboř, ačkoli o té věci
měl podati vysvětlení nejdůklgdnější! Odpověděl,
že nevěří v takového Boha, v jakého dr. Nábělek.
Bůh prý jest poubá představa v duši lidské bez
reálné (skutečné) ex atence. Přehoupl se obratně,
ale co říci takovéma uskočení do mlh?

Přímo úž:s jímá, jské ueamysly trousili př
té schůzi intelligenti, aby Nábělka „porazili“
Z jejich „polemiky“ vysvítalo jasně, jak uboze
rozamějí tomu, proti čemu bojují — totiž kato
lickému přesvědčení. Právě mezi inteligencí ne
chbázíse úžasný počet náboženských ignoraotů.

K slovu se přihlásil též jeden student, který
ei vyžádal aby aměl mluviti ,o německu A —
český „pokrokový spolek politický“, který schůsi
pořádal, ochotně přivolil Snad tak chce šířiti češství
úsilněji než katolíci | Nikdo mladíkovi neřekl, že
jest pokárání hodno, jestliže člověk žijící v Kro
měříží a činící nároky na titul intelligenta, posud
česky neumí. A české ob:censtvo pokrokové ve
slovanské sehůzi vyslechlo německou řeč studen
tova dychtivě,

T.ď jen čekáme, kdy konečně „nositelé
vědy“ lépe v positivoí práci svoji „vědu“ uplatní,
než vyssavačtí jejich kolleg ovéfrancouzští; čekáme,
kdy tito lidé vynalezaou svojí „vědou“ něco epc
chálního, každému prospěšného, aby dokázali, že
jsou pokrokovější než vážní universitní profeasoři,
kteří pro skutečnou hlubokou práci vědeckou ne
mají kdy na všední štvaní. .

Katolictvo a pokrok.
Jaké množství bypothós o dějích naší země

kov'e již se vystřídalo! Některé domněnky pama
tovali si „pokrokáři“ hlavně proto, aby mohli od
bývati cynickým posměchem Písmo sv. Nyní však
najedaou dr. W. Waagen, vrchní horní rada, vydal
apisek nadepsaný „Das Schopfuogaproblem“ ; v něm
podává zajímavé srovnání geologických fak: a bi
blickou zprávou o stvoření, poukazuje k překva
pojící shodě obou, i dospívá k mínění, že spiso
vatel biblické zprávy znalost oněch geologických
fakt nabýti mohl pouze zjevením.

O složení zemskéh» nitra panují teď zcela
jiné náhledy, než jaké vládnou dříve.

Právě ti, kteří tolik kladli a kladou důraz
na vědu cxperimentální (pracující na základě zku
šeností nabytých z pokusů), ze zášti proti katolické
víře nutili lid věřiti takovým věcem, které ničím
dokázány nejsvu, jež byly pouhými dobady. K pc
tírání církve i největší nedůslednost dobrá.

Francie ovšem velice nerada udílí vyzname
pání katolíkům -—a to zvláště řeholnicím. Proto
tím zajímavější jest, že cenu ctnosti (prix de vertu)
dala za zásluhy sestře Ursuliné, jindy sestře St.
Margarité za obdivuhodnou výchovu slepé a hlucho
němé dívky. Za r. 1907 musila přiřknouti největší
cenu ctnosti 3000 franků sestře Saint Charles,
která působí v horké Africe na Aeguatsru v Ga
bona. Tam založila tato sestra bospitál pro stařeny
a dům pro malomocné, jež s hrdinským sebeza
přením ošetřuje.

Oš-třování nemocných, alabomyslných, starců,
hluchoněmých, slepců, jak nevděčná, svízelná to
práce! A přece právě řády katolické v té -příčině
vedou si nejhorlivěji s vroucí láskou k bližnímu.
Katolíci vědí, že za tak tichou práci málo sklidí,
vděku; vědí, že v nynějším věku lépe se vede de
m.gigovi, který za dobrý plat popouští úzdu ryč
néma brdlu. A přece pracují s láskou dále. Kdo
na př. pozná, jaké pokroky učinili katolíci ve vý
chově dítek binchoněmých, s jakou trpělivostí a
bystrostí si při tom obtížném paedagogickém úkolu
počínají, neopomene projeviti nadšený obdiv. A
taková práce jest zajisté též podstatnou součástkou
zdravého pokroku, třeba že nyní záštiplný jazyk
některého demagoga za jediný večer statného 08
dávání a farizejsky líčeného soucitu větěí potlesk
a širokého davu síská, než řeholní učitelka za 30
let nejpečlivější paedagogické práce v ústavu blu
choučmých. Někdy se ozve ovšem hlas upřímné
vděčnosti přece. Když z nemocnice francouzského
města Evreuxu byly vypuzeny milosrdné sestry,
polepilu obyvatelstvo nároží ulic cedulemi s tímto
problášením: „Posledního dubna dal se náš pre
fekt ne paříšské klinice operovati a od — milusrd
ných sester ošetřovati. K ošetřování lidu ale nechce
je připustiti. Prohlašujeme jednání takové za ne
spravedlivé, libovolné a protilidové! Tém, kdož
vypozězení sester způsobili, vyslovujeme své hlu
boké opovržení|“

V Opšrě otevře sa ještě tohoto roku nová
veliká badova Mariánského ústava, která moderně
bygienicky a účelně zařísená bude obsahovati: 1.
Hospodyňskou Škola, kure pro ruční práce 8 pon
sionátem. Zde su bude podávat dívkám vynčování
v hospodářských pracích a ve výchově rodinné. 2.



Útulna pro staré, nedahivé ženy. 3. Útulsa pro
dělnice, -které přijdou za prací z venkova. —
Ústav poskytne dělnicím silnou stravu, ložnici a
ve volných chvílích ušlechtilé poučení a zábavu.
4. Útaloa pro služebné, churavé a v práci sestárlů,
které sde najdou zasloušeného odpočinku. 5. Ústav
sv. Notborgy pro cestující dívky, bledající práci,
které tak dlouho dostsnou přístřeší, až nejdou
slašné saměstaání. 6. Útulna pro sirotky, kteří
zde najdou poněkud aspoň nahraženo teplo lásky
mateřské. — Tak pracují chudé a nepatrné ře
holnice v ústraní a úkrytu.

Školský obzor.
Učitelé jindy a myní. Ve dnech od 30.

srpna do 2. září 1870 konán v Prase „sjezd če
skoslovauských učitelů a příznivců Školetví“, na
němž rokovalo se způsobem celkem řízným, ale
přece vážným. Když předseda komitétu dr. Be
ránek ukončoval ajezd, pravil: Na konec a na
rozloučenou,- pánové, osměluji se učiniti k Vám
nějakou prosbu. My jsme nezapomenutelný sjezd
tento začali spůsobem tak krásným, učitelův lidu
právě hodným a důstojným — službami božími,
při nichž se rosléhaly budovou chrámovou velebné
svoky: „Hospodine, pomiluj ny“ i „Svatý Václave,
nedej zahynouti nám j budoucím“ s mohutností
uchvacající, tak že chvěla se mysl každého účast
níka, ano nejední až k slzám pobnuti byli. Myslím,
pánové, že nelse nám skončiti krásněji a důstoj
něji, než opět zpěvem. Síň tato zasvěcena jest
úctě i službé Mus, dnes ozvi se zde mohutný
blas zbožnosti a díkůví Souhlasíte se mnou, pá
nové? (Všeobecný souhlas.) Nuže, ozvi se tedy
k nebesům, písni velebná!“ A na to píše referent
ještě to: „Po těchto slovech povstalo celé abro
máždění a zapělo jímavým sborem staročeský
chorál „Hospodine, pomiluj ny“, jehož velebné
zvaky tak mohutně místnostmi Žofina se rozlé

vy že téměř všechoy oči byly zaroseny slzami
neĎ labšího pohnutí. Byl to okamžik velebný,uchvacojící. A když dozuěli ti zvukové srdce jí
mející, nastalo bluboké ticho a bolný okamžik
rozloučení. A snovu zahlaholil zpěv majestátní,
naše hymna „Kde domov můj?“ a mezi tím roz
cházeli se účastníci „prvního ajezdu českoslovan
ských učitelů a příznivců školství.“

A teď? V „Čecha“ dne 18. t. m. uveřejněr
dopis: „Nemohu zatajiti české katolické veřejnosti
bolestného dojmu, který se mne zmocnil, kuyž
jsem o letošních prázdninách navštívil posvátný
Karlův Týn. Procházel jsem místa posvěcená péčí
nezapomenntelného Otce Vlasti, zároveň 8 účast
níky "letošního něitelského ojerdu; většina byla,
dle řeči soudě, z Moravy a Slezska. Když jsme
byli v kaplích Karlova Týna, většina neuznala ani
za vhodné poameknouti pokrývku svých blav. Uči
nili tak po výtce jen učitelové starší. Mladší na
mistech úplně k modlitbě a sv. oběti zařízených,
modlitbou tolika zbožných předků posvěcených,
chodili s kloboukem na hlavě! Co je těm pánům

ještě svato?“ Iou, každý mladší učitel se bál kol
legů, aby mu nevmetli do tváře strašnou výtku
černého klerikalismu. Proč však jen se šli dívat
ha veliké dílo „klerikálovo“? Táboři metali do
Karlštejna dle edělení Palackého sta soudků
smradu — snad aby dokumentovali zvlášť výrazně
rozdíl meri spátečniotvím katolickým a pokrokem
busitským. Ta bylo ovšem těžko moderním hu
sitům v kapli posmeknonti. Ach, jak pohodlno jest
dokazovati osvícený pokrok!

Království v sobě rozdělené. (Kultarní
obrázek z Humpolecké Budče.) Již předprázdni
nami vyskytla se mezi říd. uč. z MI.Bříšť Bob
mem a učitelem na téže škole Šimonem čestná
sáležitost, jejíž rozuzlení podle přání a úsudku
říd. uč. Bohma nejlépe mohl provésti okresní soud
Ale do věci Be vložila učitelská organisace a papež
její Alferi, učitel ve Zdislavicích; rozhodl, aby
celou záležitost vyšetřil — neuvěřitelno — okresní
c. k. inspektor. Do Něm. Brodu k inep. Strán
skému vyslán učitel Nachtman z Herálce: pan
inepektor skutečně přijel a „rozvaděné“ bratry
porovnal. Tento postup v dějinách učitelské orga
Digace nealýchaný měl však evoji dohru na valné
hromadě Badče předminulou středu konané. Učitel
Mokrý nazval jednání takové „nepřímou denun
ciací“ a vyslovil svůj podiv mad tím, še p. Nacht
man s Herálce na sebe takové poslání vzal. Slova
učitele Mokrého působila jako blesk z jasného
nebe. Denoaciace! Účitel Alferi a Nachtman ihned
resignovali na své funkce. A nyní nastal veliký
pléč, pláč nad sbořeným Jerusalemem| Konečně
však na prosby hořekujícího jiřického p. Halíka
a jiných p. Alferi milostivé resigaaciodvolal a

il vésti Budeč ještě příští rok, UčitelNachtman
všakna resignaci setrval a nástapcem jeho vpo
kladnictví stal ne p. Hnát. Takvypadají páni
mezi sebou, samá intrika, nevraživost. Podle tobo
ovšem jeví se také život Budče. Celá řada star
dich kolegů schůzí se vůbec nezúčastňuje, jsouc
syta násilnického tefroru; jiní byli vyloučení,
toše neměli dosti silný pokrokářnký punc, a

colá isace živoří. Pracovité a svérázné povahy
v učiteletru našem Jdou svou oestou,a jich práce

vědecká a osvětná září nesmírné
Více „ neš nesstálé švasění o kulturní

činnost organisovaných, která we rovná škoronalie.

Katechetům. Katecheté, kteří vyačovali
úplný počet povinných hodin v misulém školním
roce — a to jsou zajisté všichni řádně systemi
sovaní — mají podle nového sákona se dno 16.
května 1908 č. 46. z, z. obdržeti remoneraci za
přespočetné hodiny od 1. ledna 1908. Při tom
držme 8e pevně snění zákona výše citovaného,
kde se praví v $ 2.: Zvláštní učitel náboženatví,
zřízený se stálým platem, jest povinen vyučovati
až do 22 bodin týdně. Tento $ týká se nás kate
chetů, kteří jsme zvláštními učiteli náboženství.
$ 7. odst. 9. praví: Při tom budiž remonerace sa
jednu týdenní bodinu vyučovací vyměřena zvlášt
nímu učiteli náboženství škol obecných 70 K.,
zvláštnímu učiteli škol měšťanských 90 K. Tento
$ týká se také nás zvláštních učitelů náboženství
— Aaproto žádejme, aby nám v tom smysla byla
romanerace vyplácena,a odmítejme odměnu jedné
koruvy za skutečně vyučovanou hodinu. Collega.

Nové ukázky socialistické vzdě

lavací.a podpůrné práce.
Významné vysvědčení. Sama protikato

lická „Stráž na Hané“ napsala 14. t. m. o „vzdě
lavací“ činnosti radého Krapkova „Hlasu lidu“:
„n».. Ostatně, když se má mlaviti o svědomi
tosti novinářské, tak musí mlčeti „Hlas Lida“,
který pro Bepsaci a pro akojení osobní neb
strannické nenávisti nešetřil a nešetří nikdy
ani slušnosti ani rodinného štěstí jednotlivců,
ani mravnosti, ani ustáleného pojmu o denun
cisutech a kterýž jest obáván va věcech čistě
osobních — pro svou aprostotu.“

Vykutálený předák. Velice pověstný
rudý pohlavár a spisovatel, „towaryez“ Stan.
Brzosowski ve Lvově najednou usvědčen jako
dobře placený vyzvědač ruské policie, té po
licie, proti niš rudý tisk z ploých plic bouřil.
Obratný byl, pravda! Jmenoval se vlastně
Leop. G>ldberger, byl to žid. Aby však to ži
dovské jméno tolik nekřičelo, přijal — jak pa
traj — jméno polského patrona. Měl se sou
druhy rozsállé styky a udával je, tak že mnobo
z údaných radých buřičů propadlo krašným
trestům. Minulost jeho jest velice pestrá. Jako
stadojící oa akademii varšavské byl předsedou
akademického spoika „Bratina pomoc“, jemuž
zpronevěřil veliké samy. Později byl uvězněn
pro jakoosi politickou věc. Při té příležitosti
vyzradil policii varšavské všechny savékolegy;
jeden z akademiků vypovězen byl na Sibíř.
Přes to, že národní tisk polský ostře odsoodil
jednání Brzozowského, ujal se ho tisk socialisti
cký. Brzozowski přestěhoval se do Lvova, kde
zaujal nejvýznačnější místo ve straně sociali
stické. Ze zloděje, denancianta a agenta policie
stal se socialistický redaktor a vůdce. Jako ta
kový dělal výlety do Italie, Švýcarska a jinde,
Nedávno stal se sekretářem známého ruského
spisovatele Gorkého, jen za tím účelem — aby
mohl raské policii podávat zprávy, s kým
Gorki se stýká. Před několika dny vyšlo vše
na jevo. Polské noviny nyní o Brzozowském píší:
„Stanislav Brzozowski, vůdce soc. demokracie,
nejznámější a snad nejhlubší kritik polský,
básník a filosof, jest vyzvědačem ruské policie,
zlodějem a prasprostým podvodníkem.“ Nej
lepší při všem jest, že socialisté dobře věděli,
jakého kriminálního chlapíka do svých slušeb
najímali. A mohli zcela dobře si uvědomiti,
že přece žid nedal se do jejich řad z lásky
k lido; šel zkrátka tem, kde mo kynul kšeft
nejvýnosnější.

Rudé hrdinství. Dne 13. srpna vtrhli
v Zábřeho socialisté do důvěrné schůze katol.
(na zákl. $ 2.), až ji rosbili. — Když však tito
hrdinové stáli dne 12. t. m. před soadem, na
jednou z ních byli beráaci. Oni prý na vyzvání

řekl poctivě, še svolavateli Vaškovi brozil pře
kažením schůze. Janečka a Drabík odsouzení
k 2 K pokuty, 5 jiných socialistů k 10 K po
katy. — Dne 11. t m. popíjel vesele se svými
soudruhysoc.demokratJos. Dobešz Mar.Hor

v hostinci „u Koule.“ Popříchodu domů spustilveliký rámas a vyhodil manželku na ulici.
Drobné děti s pláčem spěchaly na policii o pomoo.
Surovec odevzdán soudu.

Učenei. Radý „Hlas lidu slezského“ vy
týkal, že bar. Roleberg neumí správně česky.
A týž list píše takovouto češtinou: „Vy ne
emíte projevit vaše názory — my říkáme našim

Hološníkům — če vás nenechá po způsobu
eho (!!) předků položit na lavici — Římsa

přorazivše lešení.. . padala dolů.“ Velice po
vedené jest toto soavětí: „Konečně jako pro
doklsd lidu nepřátelské konání sociálně-demo
kratických poslávoů,uvedl připojení se sociálně
demokratických poslanoů zemském sněmu
moravském ka obstrukci pfiletním zasedání
téhož“ Hledáse Břospí, který. by uhodl smysl
t6 pletenice. — V kově „Hlasu lidu“
7. t. m. jakýsi „socialista-bohoslovec“ poučoval

o kátolické mravouce, Jistý soudce prý se ptál
vyšetřovance, který páchal zločiny proti mra
vopočestnosti: „Coš pak jste se nebál Bošího
trestu, když jste opět a opět břejil?“ Na to

rý mu vyšetřovantc klidně udpověděl: „Já
m 8e vyzpovídal, bylo mi odpuštěno, Bošibo

trestu „nemám se co býti“ A to jednodaché
vyzpovídání dle podvodné tiskoviny v církvi
stačí k odpuštění bříchů.Malé děti se učí, že
jest potřebí také pravé lítosti, paroého před
sovzetí a zadostučinění, Ale „Hlas l“ jako ne
vědomý se táže, k Čemu prý „mravnostní pra
vidla obhajovati Božskými příkazy a zákazy?
Na hříšotay proti společenským řádům máme
Soudy a žaláře. K čemu tedy ještě peklo ?“ —
Tak! A jak pa: když rodý zloděj se obratně
rakám četnictva vymkne? Co činit, jestliže
rudý jízlivec, analý dobře zákonů, dovede
tiskem vytrestat, zlehčit, rozrušit rodinný klid,
aniž by 8e to dalo žalovat? Policajti a četníci
odvedou jen toho ničemu, kterého chytnou;
jen ten jest žalářem potrestán, kdo nedovede
svoje provinění vykroutit (jako na př. bankro
táři). Za prolhaného dopisovatele sedává v ža
láři redaktor, který ma důvěřoval. Pro slovo
v náhlém rozraševí pronesené jest někdo od
sonzen do žaláte, chytří zločinci sedávají dlouho
v teple. Olitlivý soudce, nemá-li po race nej
jasnější svědectví, raději osvobodí deset zlých
dí, než by uešťastnou náhodou odsondil ne
vipného.Rafnovaný podvodník okrádá lid třebas
10 let a myslí si: „Až to praskne, sábnu k re
volvera a budu míti tak smrt lehčí a kratší
než lidé spravedliví“ A jak ozbrojená moc
dovede tlamiti v člověku hříšné tužby, které
všecky zločiny předcházejí? Ta je najvýznam
nější problém. Proč jen ve Francii po vylončení
náboženství ze škol nestačí ani rozmnožené
četnictvo brániti rostoucímu přívalu zločinů
všebo drubu? Proto pozor! Mravooka, která
chce zastrašiti od zločinu pouhým poukazem
na orgány spravedlnosti, jest velice slabá.

Pohodlná starost o churavé dělnietvo.
Na Bpěmu moravském zemský hejtman hrabě
Serenyi podal návrh, aby na oslava papovni
ckého jubilea na Moravě založily se dva ústavy
na léčení souchotin, nemoci, oa niž valná vět
Šina dělnictva omírá, a žádal, aby k toma účelu
povoleno bylo 1,300.000 K. Sněm vyslechl zem
ského hejtmana 8 pochvalou, jenom sociální
demokraté na oelavu panovníkovu atekli ven;
nechali tam jen Prokše, který zůstal sedět;
tedy hlasoval proti.

Ze socialistické schůze. Brněnský „Hlas“
sdělil, jak vyhlížela socialistická schůse odpa
dlíka „soudraba“ Roučka v Pozořicích. Rouček
na př.statečně prohlásil: „Papež jest největším
rašitelem náboženství“ „Lomp, na Šibenici
s ním, oběsit ho“, křičelo sbromáždění továr
ních dělníků, sehnaných s celého Brněnska a
Slavkovska. „Hlásím se xe slova!“ pravil p.
Ondráček, katolík. — „Oběšte hol“ křičeli lidé.
Rouček zmínil se o místním kaplana Plhalovi
— „lump, cikáu, na šibenici s ním, oběsit ho 1"
bouřil zástap. — „Posl. Šrámek masí nám podat
zprávu o své činnostil“ zvolal Rouček a pří
vrženci jeho řvali: „Mamelok, lomp, oběsit ho,
na šibenici s of.. l“ zněla sborová odpověď.—
A pototn se divte, že katolíci na schůze páně
Ruučkovy nechodí a že Rouček vítězí na celé
čáře nad svými odpůrci. Ostatně třeba sděliti
ještě malou Švandu. Hlavní argament páně
Roučkův proti kněžím jest : „Kristas chodil bos
a pěšky — koěží jezdí v kočářích.“ Když však
odcházel z Pozořic, mosili mu soudruzi opatřiti
— povoz k nádraží. Tihle lidé prý proti kle
rikaliemu bájí kultura!m

Fotografie
l nejlepší |

Zvětšování podoblzen v krásném
plaťinovém způsobu, v provodoní

nejumělejším.

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní W . fotograf

uMradol Králové.

Svatební skupiny.
"| (Pro tyto zvlášť znášené ona).
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korouhví (balda-| / N
chinů), nebes a

de dětské vozíky spolkovýchprapo- D žbuvelkovýrobcefirmy rů; na požádání ra aobstarám též ko
Jos. Ježek, vovénádoby,kříže: v obecní

4 v HradciKrálové. at d. , v i] bh d ké
: A

Žádejtovouiky Vídem, | zastavámě Královéhradeo
.—- = „O Dale v čísle 230 (u semináře)

dl | naritokákodhránn edbývatise budo
O SVranou Páně. —v sobotudne24. řtína1908—

a touto ochrannou snámkou. Na ukásku sasílá
od 9. bod. ranní

se vše framco. do 12, hod. pol. a od 2. hod. do 6. hod. odp.

na zástavy
| posdotávají s klenotů, hodinek, řetízků alatých, otříbraých atd., rovobě i ze. Šatetva,

prádla a rozitčných drahů látek, obuvi,kol,
šicích strojů atd., které

| | do konce orpna 1008 propadly.
eleky. — deště i |] Veškeré do dražby propadlézástavy Ise nej

; Nav : Pláště do * déle ve čtvrtek před dražbou buďtezůro
Přikrývky J Ati aneb vyplatiti. Počtrnáctdní předdražbou

Aanelouý,so ursti velbloudí. úětuje se drašební poplatek mimo úrék a
; sice 2 haléře z jedné korany.

JV pátek před draškěn be vůbocnetřadaje. |
JV sšechnyodstabyneprolnly, |M po šek 9sodou51.října1908.
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Doporučujeme

korku

W wm
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádi praporů, příkrovů, koberců aovevého máčimí ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

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

Adresování vždy doslovné re vvoroňuje.

. "Továrnana:cottagováamerická

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady: pli
Badapešt,VIII.ker Józscí- ge
kórát 15 =. — Praka,
Ferdinandova tř. 48. —

Videž-VII., Mariahilferstr.

|

franko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.a E
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko

a pošadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic

objednáno. 

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy

"nebývalou ?
Poušila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponit« s vůní fialkovou, osvědčený vý

ušetřím času i peněz a prádlo jest ceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

s potěšení.

CROROOTOZO O OEOLSO-|

PL pp. truhářůn

: intarsií :
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

práce nábytkové,
řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa.

čenb, úvěrní společnost
zapsané společenstvo 8 ručením obmezeným

w Hradoi Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

= za 40 až 5%
úrok a to dle výpovědí.

EB- Složní lístky na požádání zdarma. >

Uhlí nejlepšíjakosti

ramofoní,

h fonografi,
desky a válce

nejsolidnějí koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

YO ALOE ACG S2EM .

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=

lampy

"pých elektretechnických potřeb.

úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradoi Krá'tové
Jiňškovatřída č, 254. m

TTTPE
Jan Horák, *

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekol
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznÁámÍ zvláště z kruhů vele

x důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
s.uze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice“iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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AKlelier sochařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
SLEZ. PŘEDMĚSTÍ,

143

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest ©
v reliefech, soch světců, krucifksů,

rámů atl. atd.

R?

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy -a rozpočly na požádání.

Ro«šiřujte

IČasové úvahy!ESVC“
Zalov-no r. 1860.

Yyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ve .

první a nejstarší odborná dílnapasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k zhotovení veškerých Its
stelních nádob zestříbra,

bronzu a jinýchkovů,odnějednodněžíhodo nejskvosta
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesné, člstě s důkladné

ahotovuje še v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené,

Veškeré vmerkyjes deboBiskupskou Bilosti roride
vány.

Mešní nádoby jez v obal
alatím za ceoy velice levné.

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

Vše zasílém jen posvěcené,

Vzorky, r. apočty, L
u Ro ní frank.hotové u

se zaělou.

Chudělm kostelům možnospláčet bez přirážek.
OMP-Staodporučeníačestnýchusáníporece.-UŽ

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laakarou přízeš.
a důvěruzárodu domácímu.

A



vovali. katolické smýšlení, byly před volbami
vydány roskasy, -sby se voliřo. po raicka
proti katolickým kandidátům. Neví „Čep“ nic,

tenkrát poděly? A -vždyt sná docela dobře
obsah účtů, zašantročaných do „Práva lidn“.
Z těch přece nejlíp pozná, jak ta pomoo byla
obrovská a co asi z toho všeho mohla dostati
královéhradeská diecéne. Kdyby od české sekce
Piova spolku, na kterou platí stejně katoličtí
kněší čeští, nějaká podpora došla, pranic
bychom se tím netajili a za to se nestyděli.
Zatím se těšíme tím, že „Obcova“ má pevný
finanční základ ve svých abonentech a že 80
utěšeně její abonenti dále šíří a še nepotřebuje
se činiti závislou přijímáním mnoha židovských
insertů jako listy jiné. „Cepe“, 00 jsi napověděl,
dopověs! Víš-li tohovíc na my, řekni bas rospaků,
čim mám kterýHechtic pomohl! Kdybychom měli
takové umělé prostředky k zakládání a šíření
tisku jako strana agrární, přímo bys trnul, jak
by 8e náš tisk rozšířil.

Jak odpovídá „Cep“ na naše okázky agrár
ních jží? Myslíme,če právě ty úhořovité od
povědi. které nic neporážejí, ale chtějí zá
keřně bodati se strany, otevrou již samy 8e
bon oči uvášlivějším agrároíkům. My jsme na
př. dokázali jako lež tvrzení „Cepu“, jako by
byl Alban mlovil na sjezdu německy. „Cep“
na to odpovídá, že je P. Alban Němec z říše.
Pookázali jsme na soustavné hanobení naší etra
ny jako „strany státní němčiny“ a „Cep“ od
kazoje na známý výrok „Čecha“, který jsme
přece sami obšírně avedli, atd. Nábodou jest
vykrucování a lhaní „Cepa“ věcně a důkladně
odbyto v posledním „Stítě“. Na to, jak surové
potopily „Hlasy Venkova“ rolníka-poslauce Ša
batu a na jiné důležité výtky vůbec neodpo
vídá. A tak jest „odpověď“ „Cepova“ oejlep
šít dokladem, jak zarytá prolhanost nechce se
dáti na cestu lepší.

Koupě | Obstarávání Prodej

Antikvariát

DUKDÁN NELLUHAR
knihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát
VHradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Politický přehled.
V království českém zavládlo dusno ne

obvyklé. Buršáci nanovo 8prašáckými odznaky
a zpíváním prušácké „Wacht am Rhein“ vyři
tili se na ulice pražské, velezrádně protira
kousky demonstrojíce. Buml jim sice formálně
zakázán, ale to burjákům :evadilo, a znova
postíli se v dráždění obyvatelstva českého,
které ovšem při takových velezrádných de
monstracích do krajností uráženo jsouc, roze
chvělo se nezvykle. Haed bylo na místě vojsko,
četnictvo a policie, aby roztrpěenoa mysl čes
kou zchladily. Po ulicích honění a zatýkání...
Policie hrozí nejostřejšími opatřeními, bude-li
se podobné rašení pokoje opakovati, výmineč
ným stavem že bude město potrestáno, a to
za protirakouské demonstrace boršáků... Čeští
Jidé volají se k pořádku, místodržitel osobně
pražskému starostovi dr Grošovi připomíná,
aby pečoval o to, by se výtržnosti neopako
valy, aslovelice nápadno jest, že tento rakouský
místodržitel nenapomenul současně buršáky,
aby opustili od prušáckých demonstrací ua
české půdě, a aby novyzývali obyvatelstvo,
které smýšlí dobře rakousky. Ve Vídni nebo
v Pešti by se jinak zatočilo s demonstrajícími
slovanskými studujícími. Zemětí a říšští po
slanci čeští zaslali ministerskému předsedovi
telegram, v němž opozorňují na rozčilení oby
vatelstva pražského, které zaviněno vyzývavým
nošením odznaků boršáckých. Obchodníci obou
národností, majíce škodu z bamlů, rozhořčení
jsou tím, žese rozjednává pokoj jednodachým
zákasem. Poslanci žádají proto přísný sákaz
buršáokých odanaků na veřejoých uljolub praž
ských. — K výtršnostem v Praze droží se také
nové tičeské demonstrace v poněmčených
městech v Teplicích, České Lípě, Mostě, Čes.

Bndějovicích a především v Ustí n. L., kde
česká beseda a české obchody vytlačeny a na
Šinci 1 do krve zraněni. Němci bouří dál, pa

„troě z nynější nejisté zahraniční situace chtějí
pro sebe nejvíce získat. Pracojí jistě, vypo

čítavě, o
V delegacich v Pešti řeší ae zatím vyří

zení otásky připojení Bosny a Hercegoviny k
Rakousko. Zabraniční ministr bar. Aohrenthal
ta problásil, že proti konferenci velmocí nečiní
námitek, ale že nelze připustiti, aby rozšíření
svrohbovanosti na obě země bylo předmětem
rozpravy. O náhradách nějakým územím Srbsku
a Černé Hoře nemůže býti ani řeči. Tarecka
dána nábrada vzdáním se všech práv k sand
žaku novopazarskémo. Vyjednávání Rakooska
s Tureckem není prý pferušeno, nýbrž jen sa
staveno. Německo a Italie podporají v tomto
směru snahy Bakoaska, Delegát dr. Kramář pro
hlásil, že do zemí právě k Rakonsko přípoje
ných nesmí 80 zanášeti žádné politické nebo
náboženské idee, nýbrž musí se lidem pomahat
a hledět povznésti je kaltarné a hospodářsky.
Uberská vnitřní politika jest nebszpečná pro
monarchii; rozčilení za příčinou přivtělení ne
bylo by tak velikým, kdyby nebylo nebezpečí,
že Bosna připadne k Uhrám; kdyby se dostala
pod Chorvatsko a Dalmacii, my bychor si ni
čeho toužeboéji nepřáli. Rakousko jest dnes
postaveno mezi slovanskou a německou otázku
a záhada budoucnosti této monarchie spočívá
v tom, budou-li tyto dvě velké otázky řešeny
pokojně nebo katastrofálně. Němci cítí se 0
tlačovanými, ač mají vRakousku pět micistrů
a všecka nejvyšší místa jsou v jejich rakou.
Slované nečiní žádoých obtíží za příčinou při
vtělení Bosny, ale nesmí se vd nich žádati,
aby vokamžiku, v němž se jedná o přivtělení,
přestali býti Slovany. Srbsku a Čeroé Hoře
musí Rakoosko ukázati aspoň ochotu, jsouf
důležitější oa Balkáně než postavení Tarecka.
Rakousko má také poslání, aby protiva mezi
Slovany a Némci vyrovnalo. Bude-li se Ra
kousko dáje považovati za německou moc anebo
bade-li maďarskon politiku podporovati, pak
se katastrofě nevyhne.

Císař stran propaštěcí ministrů Práška a
dr. Fiedlera vyhradil si rozhodantí v době, až
se do Vídoé vrátí, počátkem listopada; du té
doby oba ministři mají setrvati v úřadě. Par
lamentární komise „Národ. klabu“ asouadila,
že oba Čeští ministři beze všeho v kabinetě
zůstati nemobou.

V Dol. Rakonsích křesť. sociálové získali
netušeného vítězství při zemských volbách,
zvítězili na celé číře proti všem spojeným
stranám. Z58 mandátů dobyli na první ráz 52,
sociální demokrati získali jen 6 mandátů, libe
ráli ani jednoho, Ve Vídni samé připadlo křest.
sociálům 43 ze 48 mandátů. Na kaodidáty kř.
soc. soustředilo se 169008 hlasů, na 8oc. de
mokraty 108.231. Užších voleb nebude, zato
však natno provést 4 nové volby, ježto ta kř.
sociálové byli zvoleni dvakrát.

Srbsko a Černá Hora rozohňojí se dále
k válce s Rakouskem. Srbský král podepsal
spolkovou smlouva mezi Srbskem a Černou
Horova,kterou jest zabezpečena společná válečná
akce obou států. Srbské poselstvo s korunním
princem v čele odjelo do Petrohradu, aby si
dle všeho ruského strýčka naklonilo a zabez
pečilo jeho pomoc. Ale z Ruska varují se
Srbové před každým přenáhleným krokem vůči
Rakousko. V Černé Hoře povoláni jsou do
zbraně všichni schopní mužové od 16do 52 Jet,
Po nuávrata korunního prioce srbského z Pe
trohradu rozhodnuto bude o válce nebo míru.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Sedlce m Hery Katmé Kř. noci

ální spolek „Vlast“ odbýral měsíční spolkovou
schůzi dne 25. října t. r., na níž absolvent řeč
nického kursu letošního v Hradci Král, p. Jindřich
Němec, pojednal velmi zdařile o thematu: „Otázka
svatováclavská za naší doby“. Obdivovati se mu
níme sečtělosti a paměti mladého řečníka, děl
níka tabák. továrny zdejší, Jeně 7 prvním svém
veřejném vystoupení všem ge zamlouval srdečnou
a ohnivou svou řečí, kterou hleděl posluchače po
vzbuditi, aby duch sv. Václava pronikal celý ži
vot jejich, by tak jméno Čech bylo zase ctěno v
celé Evropě. Po té praktickou a nejvýš důležitou
přednášku měl P. Jos. Zelený, kaplan, o spořivosti,
v níž poukázal, jak neprozřetelně Často utrácíme
svůj majetek a ustupujeme cizímu živlu, jenž ma
jetkově silnější zaujímá v naší vlasti výhodné po
sice. Vzdělanost sama nám nepomůže; musíme
šetrností hlavně domoci 3e majetku a vlastní sily.
8 politováním poznamenáváme, že mnozí členové
spolku chovají se ke schůzím lhostejné,

Z křesť. sociálního spolku vČáslavi.
Vnastávajícím podzimním období hodlá spolek za
hájiti opět řadu přednášek, e nimiš budou spojeny
i tak svané debatní večírky, [Upozorňujeme členy,
aby k témto debatním večírkům sbírali materiál
a Be připravovali. Známa jest jim jistě celá řade
útoků, které podnikányjsou ze stran nepřátelských,

a bude dobře, kdyš si jednotlivé „šlágry“ zapa
matuji nebo sepiší, aby mohli nalézti poučení, pří
padně i sbraně k vyvrácení. — Pobořelému čjeau
p. Novákovi ze Štrampoachu věnovala okresní or
ganisace 32 K. Zaplat Bůbl

Ze Dvora Králové u. Lab. Zdejšíli
dový spolek křest. sociální v neděli dne 26. t m.
provedl velikou a záslažnou práci. Odpoledne v
Hankové domě uspořádána přednášková schůze,
na níž promluvil dp. J. Sahula z Hradce Král o
Karlu IV. K přednášce dostavilo Be asi 360 po
slucbačů, kteří s největším zájmem sledovali dů
kladné líčení zlaté doby českého národa. — Týž
den po borlivých a dobře řízených přípravách uspo
fádán večer tamburašský koncert. Našinci dych
tivě ai přáli poslechnouti hudbu jihoslovanskou. Zá
jem byl tak veliký, že již přede dnem koncertu
byly všecky lístky na sedadla vyprodány.Dvorana
Hankova domu rychle se vaplnila. I na valerij
shromáždilo se na 300 účastníkůTamburaší králové
bradecké katolické jednoty nezklamali naděje pří
tomných. Již po prvním kuse ozval se dloubu
trvající potlesk. Tamburašské čísla vystřídána
hrou na housle. Hrál sbormistr tambarašů dp.
Sabula, jejž doprovázeti se avolila s laskavou
ochotou vážená paní ředitelová Stucblová na piano.
Obecenstvo odměňovalo velikou pochvalou sola na
housle i mistruý doprovod pianový. Oběma dčin
kojícím podány kytice. S největším nadšením váak
přijat veliký hudební obraz „U poaavskoj šumi“,
sehraný sborem tamboraáů, tak že na všeobecnou
žádost bylo nutno jej opakovati. Koncert lidovým
spolkem uspořádaný byl skutečně koncertem lidu
Valná většiua posluchačů skládala se s prostého lidu
katolického, a přece týž lid projevil vzácné poroz
umění pro ušlechtilý umělecký pošitek Při braní všech
čísel naslouchalo vše 8 dechem utajeným; ani še
potem nebyly rašeny chvíle jemné, jímavé budby.
Náš spolek dokázal, že dovede připraviti umělecký
večer prvého řádu, coš mu slouží ke cti. Loč také
obecenstvu sluší vzdáti dík, že dostavilo se v po
čtu tolik četném, ač jiné, dovádivější zábavy lé
kaly týž den jinam. Srdečný dík vzdáváme dp.
Sahulovi, vážené paní Stachlové a celému milému
tamburašskému sboru našich bratří královéhrade
ckých za jejich ochotu a obětavost. Krásný ten
večer nevymizí nám nikdy s paměti! — V nej
bližších duech pořádá odbor česk. katol. mládeže
veřejnou spolkovou scbůzi, na kterou jest pozván
znamenitý řečník dp. P. M. Voňarka z Českých
Budějovic.

Zprávy místní a z kraje.
Vpříčině oslavy slatého kněšekého

Jubilea sv. Oteo. Jeho BiskupskáMilostvydal
tato nařízení: I. V neděli XXII. po sv. Dusbu,
doe 8. listopadu, bude ve všech chrámech die
césních věřícímu lidu s kazatelny přečten pastýř
ský list (Ord. 1. č. 10.) a po něm ohlášen pořájek
slavnosti jubilejní. II. Papežské jubileum slaviti
se bude v diecésí naší v neděli XXIII. po ev.
Dacbu, dne 16. listopadu. 1. V předvečer, v 80
botu dne 14. listopadu, budiž slavnost svátečním
vyzváněním zvěstována. 2. V neděli, dne 15. listo
padu, baďtež ve všech farních, ústavních a klá
šterních chrámech co možná nejslavněji konány
služby Boží s chvalozpěrem „Te Deum“. Slav
nostní kázání hlediž obsahem k významu slavnosti.
3. Kde se tak i jindy stává, buďtež k elavným
službám Božím úřady posvány obvyklým způsobem.
4. Přijetí sv. svátostí na úmysl Svatého Otce a
uspořádání slavnostních projevů vřele odporoučí
se jako důstojné prostředky ku povznesení slav
nosti jubilejní. [II. Možno-li někomu z kněží neb
laiků mé diocése — čehož vřele bych ai přál —
putovati k papežskému jubileu do Říma, nechť
tam u mne v české kolleji Via Sistina 128 se
přihlásí, abych jej vzal aebou k slavnosti do vole
chrámu a k audienci u Svatého Otce. IV. Po
dobu oepřítomnosti své odporoučím se zbožné
modlitbě velebného duchovenstva a věřícího lidu.
Duchovenstvu pak jest — jakmile ho dojde toto
nařízení—až do mého návratu modliti se přimši
svaté kollektu „Pro peregrinantibas“, jež řídí se
rabrikami Orationis imperatae pro lopgiori tem
pore. (Srov. Ord. list 1906, č. 4, str. 34)

Odjezd mejdp. biskupa do Říma.
Dne 27. t.m. o půl 1. hod. odp. dostavil se Jeho
Bisk. Milost do chrámu katbedrálního vykonat po
božnost před odjezdem do Říma, k němuž ge od
hodlal za příčinou oslavy zlatého kněžského ja
bilea sv. Otce. Shromášdili se tu vadpp. členové

kapituly a ostatní kněžstvo královéhradecké, >pp. bohoslovci a oběanstvo různých vrstev. Po
vykonané pobožnosti vadp. gen. vikář Magre dr.
Frýdek pronesl k Jeho Milostiprocítěnou feč na
rozloučenou, as kterou velepastýf případnými slovy
odpověděl. Pak nastalo rozloučení, velepastýř za
blaholu zvonů usedl do připraveného povozu. Bůh
račiž ochrániti našeho arcipastýře na daleké cestě|

Schůze městské rady dne 20. října.
Výkas botovosti pokladní se dae 19. €. m. byl
vzat na vědomí. — Za nové varhany, dodané pro
kapli ev. Klimente, vyplatí se p. J. Molzrovi
v HořeKutné © základě výmosu c. k. minister
stva kultu a vyočování obsos K 2762 ze jmění
kostela Pouchovského. — Předepíše se dávka vodní



"se III, čtvrtletí t. r. v obnosn úbrnném K 6263 88.
— Žádost p. Fr. Peška 1a koncessi vinárnickou
pro dům čp 427 předloží se měst, zastupitelstvu
k vyjádření. — S ředitelstvím měst. dívčího lyeea
Be sdělí, že c. k. zemská školní rada dala s7olení
k tomu, sby počátkem tohoto škol. roku na lyceu
tom zavedeno bylo vyučování jazyku anglickémn
jako nepovinnémo předmětu a vychovatelství jako

. předmětu povinnému. — Béře se na vědomí, še
odvolání, podanému proti živnostensko-policejnímu
povolení užívání naftového motoru v továrně p.
Jans Beneše na Pražském Předměstí nebylo c. k.
místodržitelstvím vyhověno — S okresním vý
borem vzhledem k jeho vybidnutí, aby obecní ú
řady byly nápomocny státním úřadám při akci,
čelící proti zavlečení cholery do Čech, se adělí,
že se strany zdejšího města potřebná opatření
byla již učiněna. — Učiní se vybláška, že obec

rálovébradecká bude jedině sama ve vlastní
režii obstarávati okrašlování kvítím, obkládání
drnem a zalévání hrobů na hřbitově Pouchovakém
za poplatky. schválené c. k. mfstodržitelatvím. —
Pp. manž. Frant. a Marii Novákovýmuděí se po
volení ku stavbě jednopstrového doma ve způsobu
villy na parel. č. 1 v bloku XIII v Žerotinově
ulici a pí. Marii Šanderové ku stavbě rodinného
domku na stanovišti č. 1. v bloku X — Panu
Fr. Vrbatovi, kapelníka v Nechanicích, schváleny
byly plány f+gady pro jeho dům na parc. č. 8.
v bloku VIII. v Karlově třídě a p. Emilu Prav
dovi, pilnikáři, pro dům nu parc. č. Z. v tomtéž
bloku. — K návrhu městské technické kancelářa
provede se na zkoušku dehtování části Bilnice
ve třídě Pospíšilově — Paní Zdence Broukalové
povolí se připojení domovní kanalisace k uličnímu
potrubí při domě čp. 406 v Posp. tř. — Jedné
Žádosti za zvýšen. příspěvku na sirotka, 1 žádosti
za zvýšení podpory bylo vyhověno, 1 žádost téhož
drabu byla zamítnuta.

Přísaha mováčků koná se tuto nedělio
půl 9. hod. ráno na dvoře Vodičkových kasárens

Důvodná a významná žádost sa
výhodnější šel
Rrálevé. Výbor obchodního gremia v Hradci
Králové sepsal žádost následující: „Vysoké c. k.
ministerstvo železnic ve Vídni! Konkurenční boj
mezi c. k. priv. jihoněmeckou spojovací, c. k. priv.
severozápadní dráhou a c. k. priv. společností
státních drab vedl při osobní dopravě během času
k velikým nesrovnalostem, kterými celé východní
království České velice trpělo. Vzhledem K nastá
vajícímu sestátnění všech tří společností nastala
možnost nesrovnalosti tyto odstraniti a činíme
v tomto ohledu následující návrhy: 1. Žádáme
zdvořile, aby vlak č. 308;203/1108, vyjišdějící 7:“*
ráno z Hradce Králové, měl spojení ku vlaku spol.
stát. drah čís. 308, odjíždějícímu z Pardabio v 8-**
ráno k Chocni. 2 Aby vlak čís. 312/212/1112 měl
v Pardubicích spojení k rychlíku apol. at. drah
čís. 3 ku Praze a k rychlíku spol. at. drah čís. 4,
k Vídni odjíždějícímu. 3. Aby vlak čís. 304/204/
1104, odjíždějící v 5'** odpol. z Hradce Králové,
měl spojení v Pardubicích k rychlíku spol. st. drah
čís. 6. 4. Aby vlak čís. 1103/208/303, odjíždějící
2 Pardubic ve 19-*©ke Hradci Králové, měl spo
jení na rychlí.: čís. 3 spol. st. drah. 6 Aby vlak
čís. 42“, z Hradce Králové v 7-* ráno odjíždějící,
měl © jení kuvlaku čís. 911 apol. státních drah,
k Hai stadtu a ku vlaku čís. 902, k Chocni od
jíždějícímu. 6. Aby vlak čís. 414, z Hradce Králové
ve 2" odpol. odjíždějící, měl zajištěnou delší če
kací dobu v Týništi ku vlaku čís. 903 než až
doposud. 7. Aby při vlaku čís. 470 z Hradce
Králové ve 41" odp. byla zavedena doprava osob
již z Hradce Králové. 8. Aby vložen byl nový
osobní vlak s Kyšperka do Prahy tak, aby při
jlšděl k 9. hod. večerní do Hradce Králové a
měl spojení ku vlakům čís. 206/1106, 209/309
o. k. obchod. dráby čís 13. 9. Aby vlak čís. 428,

pedoncl s Mittelwalde o 12'** polední do Kyšperka,y! prodloužen aš do Hradce Králové a tím stihl
spojení k vlaku čís. 419 ku Praze, k vlaku čís.
204/1104 k Pardubicům a k vlaku čis. 207/807
k Liberci. 10. Aby rychlík, odjíždějící v 1:'* odp.
« Hradce Králové ku Praze a za nějž sazby ry
chlíkové vybírány jsou, dobu jísdní pro rychlíky
vyměřenou správně dodržoval. 11. Aby spojení
s Hradce Králové do Jičína přes Ostroměř, tam
a zpět upraveno bylo tím způsobem, by doba
fsdní proti době nynější skrácena byla a rychlej

o spojení docíleno. 12. Aby všude tam, kde
vzhledem k překládkám rychlozboží a manipulaci
poštovní výše uvedené změny zavedeny býti ne
mobou, po způsobu státních drah nákladní rychlo
vlaky zřízeny byly. Vlakům těmto by výše ave
dené manipulace přiděleny byly, čímž osobním
vlakům rychlejší jízda umošněna Dude. Zájem prů

myslu, obchodu, obcí a veškerého obyvatelstvavyžadoje nutné nápravy veškerých těchto poža
davků a prosíme: „Vysoké c. k. ministerstvo že
Jeznic, račiš maší odůvodněnou žádost vyšetřiti a
důležitou úpravu tuto při nejbližší směné jísdního
řádu dobrotivě naříditi“.

Městsképrůmysl.museumv Hradel
Králové á v pondělí dae 2. listopadu 1908
přednášku p. dr. Zdeňka Wirtha, c. k, konservá
tora, azsisteata umělecko- yslového musea a
redaktora čas. „Styl“ v Praze: Město jako dílo
umělecké.Přednáška koná se vsále Živaostensko

X

čtenářské jedasty a doprovozena bude řadu svě
teloých obrazů. Začátek o půl 8. bod. večer.
Vstup voloý. Přednáška tato jeat prvou v připra

opném cyklu přednášek „O městě a moderním byení.“

Ze spořitelny kralohradecké. Výbor
spořitelny usnesl se ve schůzi konané dne 24.

Hjns t. r., ped na památku 60letého jubilea panování Jeho cís.a král. Apoštolského Veličenstva
císaře a krále Franiiška Josefa [ 1. byla k u

dělnictva a chudému živnostnictvu poskytnuta
„Spolka pro zvýšení lidového blahobytu, zvláště
ku stavbě rodinných domků, z. a. s r.o. v Hradci
Králové“ a sice ku stavbě domů dělnických aživ
nostenských v Hradci Králové nemůročitelná zá
půjčka K 50.000 pro každou kategorii jednou po
lovicí. 2 aby k zvýšení smyslu pro spořivost
v mysli útlé mládeže byla v den jubilejní, t. j.
dne 2. prosince 1908 odevzdána každému žáku
resp. žákyni obacných (včetně c. k. ovičné) a měš
tanských škol v Hradci Králové vkladní knížka
kralohradecké spořiteloy. znějící na vklad 2 korun,
jenž je splatný teprve dnem, kdy dotyčný žák resp.
žákyně obecnou resp. měšťanskou školu vychodili
a jenž tehdá připadnouti má všeobecnému reserr
nímu fondu spořitelny, jestližs vklad tento během
téže doby dalšími vklady nebude rozmnožen. —
Ve příčině pensijního pojištění úřednictva usneseno,
podati vys. c. k. vládě žád.st, aby pensijnímu
fonda úředníků spořiteloy přiznána byla vlastnost
smlonvy náhradní, při které příležitosti anlžena
byla služební dobu pro úřednictvo na 35 let. —
V dalším programu usneseno mimo jiné změny
stanov, aby tyto byly doplněpy v tom aměra, že
spořitelna jest oprávněna zřizovati v okolí města

B Králové pobočky(sběray a platebny,Aliálky) —

Z Besedy. Třetí programovývečer připra
voje se na sobotu 7. listopadu. Do vánoc usp'
řádány budou ještě celkem 4 večery, na to Byl

StrovBKÁ zábava. Program bude sdělen v příštímčísle.
Studentská představení v Klicperově

divadle uspořádá Východočeská divadelní spo'eč
nost nejbližší tři středy 4. 11. a 18. listopadu
vědy o půl 4. bod odpol. ve prospěch spolku pro
podporování chudých studujících. Lístky za ceny
snížené budou se prodávati v knihkupectví p. Píšové
a pro studentstvo u školníků v ústavech. První
představení bude „Noc na Karlštejně“, jež nabude
zajímavost. i tím, že vystoupí ve hře té dcera
básníkova sl. Eva Vrchlická. Potom bude se hráti
Shakespearův „Othello“ a třetí středu Smetanova
„Hobička“. Vybrané hry i humanní účel a snížení
cen zajisté způsobí, že bude divadlo vyprodáno.
Po způsobu stadentských představení v Praze před
každým divadlem krátce podá případný výklad
prof. dr. Josef Pešek.

Vyhláška. Na základě výnosuc. k. okres
ního hejtmanství v Hradci Králové ze dne 22.
říjms 1908 čís. 14389/2 vybízíme všechny občany,
aby každý, kdo může dokázati, že pes p. Jana
Riedla, velký černý 8 bílým prahem na prsou,
avislýma ušima a dlouhým ohonem ve dnech 15.,
16., 17. a 18. říjaa 1908 a některým psem do
styku přišel neb jej rval, ibned to c. k. okres
nímu hejtmanství v Hradci Králové oznámil, by
pes takový byl v Čas usmrcen a dalšímuse šíření
této hrozné a na Jidi přenosné nákasy moblo býti
zabráněno.

Královéhradecká zemské obrana
r. 1908. Ve zprávě své ku král. podkomornímu
úřadu dne 30. září 1808 magistrát královábra
decký navrhoval, aby poddůstojníku zemské obrany

Janu Willenbachovi vydání za důstojeickýoděv bylo z městského důchodu nabraseno. Král.
podkomorcí úřad však k tomu nesvolil, připome
nuv, že zbroj a vojenský oděv pro zemskou obranu
opatřaje pan velitel setniny. Ve příčině náhrady
2 ul. které byly puškaři Javu Hamtilovi zapla
ceny za první vycídění 163 kusů pušek mužstva
zemské obrany a za národ k cídění, král. pod
komorní úřad odpověděl, že sice toto vydání s o
becního důchodu povoluje, avšak badoncně se již
tak nestane, pondvadě to povinností každého země
branos, by aj sbroj v dobrém stavu udržoval. Při
příchodu J. C. Výsosti pana arcivévody Ferdinanda
mužstvu zemské obrany v Kuklenách vydaný 1 sud
piva per 20 al., jakož i ten sud piva,který muž
stvo při prvním ovičení ve střelbě dne 3. října
t, r. obdrželo, též ve 30 sl. účtovaný, se sice
k výplatě z měst. důchodu povoluje, „avšak“,

král. podkomorní úřadpřipomíná, „jest velice nápadno, še aspoň jeden piva od právovárečného
měšťanstva nebyl darován a všdy se všeckood ma
gistrátuna městekýdůchodhledívvaliti“Dále
bylo povoleno, by se 4 poddůstojníkům, kteří s ne
dostatku echopoých poddůstojníků k vycvičení
mažstva zemské obrany byli přibráni, s měst.
důchodu vyplatilo 12 si. „Podobná vydánívšak
budoucně mají zcela odpadnonti.“ (Vyn. k.podkom.
úř. ze dne 11. října 1808 č. 1099.) Mimoto bylo
ná základě povolení kr. podkomorního úřada z měst
ského důchodu vyplaceno: Karla Můllerovi za terč
pro střelbu zem. obrany 3 sl., Jasu Míchlovi,
mířiči při terči 1 al. 1' kr, pak šesti hudební
kům „od musiky, která se pro královéhradecký
lantver dělala“ — nejepíšo pří prvním cvičení vo

střelbě do terče — 6 sl. (PHI. k čt. z roku
V.Pa.

Úmrtí. Dne 26. t. m. zemřela pí. Justina
Šaarová, roz. Fórsterová, měšťankakrálovéhradecká.
Pohřeb konán dne 28. t. m. na břbitov Pouchov
ský. — Dne 209. £ m. skosila smrt mladistvý
život p. Fr. Melichara, typografa, který zesnul
u věku 23 let. Pohřeb konati se bude v sobotu
o 3. bod. odpol. z domu smatka (Pospíšilova tř.
č. 386.) na hřbitov Pouchovský.

Projov ve prospěch českých men
im. Městské zastupitelstvo král. věnného města
Hradce Králové usneslo 8e ve schůzi, konané doe
21. tíjna t. r.. oa následujícím projevu: Znásil
Řování českých menšín ve smíšených krajích na
šebo království dosáhlo takového stupně, že v ce
lém českém národě zavládla krajní rozhořčenost,
která by mohla způsobiti boj odvetný S nedozír
nými následky. Třeba s veškerým důrazem veřejaě
konstatovati, že naše menšiny jsou postaveny mimo
zákon a že c. k. vláda a její orgánové nečinně
a lhostejuě přihlížejí k neslýchanému porušování zá
kladních zákonů atátních. Městské zastupitelstvo
královského věnného města Hradce Králové pro
testuje co nejrozhbodněji proti násilnostem, jimž
naše menšiny jsou vydány na pospas, a vyslovuje
svůj plný souhlas 8 pamétním spisem o nedostat
cích meušinového skolatví, který byl z usaesení
manif-stačního tábora, konaného v Praze dne 9.
srpna 1908, podán nejvyšším úřadům školakým.

Divadle v Adalbertinm. Jednotakatol.
tovaryšů sehraje v neděli dne 1. listopadu t. r.
dušičkovou divadelní bra, novinka: „Setkání na
hřbitově“ v 5 jednáních od Jos. broška. Režisér
p. Beránek. C-ny míst: Křeslo 1 K. Prvé místo
70 bal., druhé místo 50 hal. Sedadlo na galerii
40 hal. Místo k stání 20 hal. Začítek o půl 8.
hod. Konec o 10. hodině večer. Předprodej lístků
v Adalbertina č. dv. 1.

Nově zavedená květinová síň p. Fr.
Kupečka v Jiříkově tř. (blíže Grand-hótelu) jest
podnikem vzoroým, dobře odpovídajícím moder
níma vkusu. Obsluha velice solidní. Doufáme, že
p. Kupeček jako čilý a zkušený odborník získá si
přízeň všech kapujících. Odporučujeme jeho závod
všechném přátelům.

Moravské jeskymě, vynikajícírozleblostí,
malebností a útvary krápníkovými, skály Sulovské,
bájemi obetkanou horu Radhošť s jejími pustev
Bami, slovenské vísky a poblecty s Brna, Olomouce
a Kroměříže spatří, kdo navštíví v týdnu od 31.
října do 6 listopadu panoramu Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové za Bílou věží.

+ Aut. Štěpánek. šaroměřskýděkan abisk. vikář není již mezi živými. Zemřel včera 29.
t. m. Narodil se 15. dubna 1842, na knčze vy
svěcen r. 1867. Zesnulý pro svoji jemnou, ušlechti
lou povaha těšil se všeobecným sympatiím. Odpo
čívej v pokoji|

Prosba k dobročínným lidem. Ubo
žák našinec, poctivý řemeslník, jeně smutným o
sudem přišel o veškeren majetek a zlobou lidskou
o štěstí rodinné, prosí uctivě o sebe menší dá
reček. Za každý haléř z lásky darovaný „Zaplat
Pán Bůhl“ Almučny dobrotivě darované ke zmír
vězí prvního návalu nouze muže těžce stiženého
příjme administrace tohoto lista.

K 80let narozeninám J. 0. p.
Jana krab. Harracho. Sdělujeme,že jednak
pro blaboký smutek v rodině jednak z ohledu na
sdraví nemůže jubilár žádných oslav k jeho poctě
pořádaných se súčastniti. Kdo ho nějakým způso
bem uoctiti chce, nechť dae 2. listopadu pamatuje
Da „Jednota av. Methoděje“, spolek pro udršo
vání českých slušeb Božích ve Vídni,a na školu
„Komenský“

Pardubské jínání sporty. Koňskédo
stihy v Pardabicích konají se na závodišti par
dubském dne 8. listopadu v neděli o půl 2. hod.
odpoledne sa každého počasí. Celkem bude 6 sá
vodů. Ke známé velké pardubské steeple-chase
přihlásilo se 29 jezdců; bylo však vyškrtnuto 14
koní s zbylo pouze 16, kteří bodlají závoditi. Prý
také z těchto v poslední době aěkolik vzdáse zá
vodění. — Parforsní bony na jeleny konají se za
veliké účastí různé šlechty, tak še celá suita do
sahujemnohdypočtuaž60 jezdců,z nichžmnohdy
30 oblečeno je v červené fraky. Také dámys vy
sokých kruhů četně se honů zúčastní. Hony proti
obyčeji trvají letos pravidelně několik hodin. Posad
zabilo se v útěka Ó jelenů a dvěma podařilo se
prchaouti do lesů, aniž by mohli býti nalezení.

Kopresa pozud nedošlo, aš na nepatrné malé ney

Joptlšky mnaodchodu = pardubskéokresní nemocnice. Ošetřovatelkypardubské
okresní nemocnice, sestry ov. Karla Borromejského,
daly výpověď a bodlají tato nemocnici nadobro
opustiti. Za důvod, pokud jeme mobli ajistiti, u
dává se hrubé zacházení 60 sostrami. Jakaile na
budeme blitších informací, podáme určité a jasné
právy a o celé sáležitosti se dopodrobna rozepí
čeme. Budou to asi zajímavé zprávy, ale bude
konečaš nutno podati veřejnosti čistou pravdu.

-| Bětel a kavárna u Střebských vPu
dubicích opustí dosavadní majitelka a h
tento závod převezme dle doslechu p. Morávek,
bývalý bótelier Grand-bótelu v Hradci Králové.



Z Čáslavská. Co to bylo rámasu, když
ve proneslo, še na Čáslavském okrese vráceny byly
dokumenty prosatímaímu ačiteli Bayerovi 8 po
dotkoutím, že se na jeho služby dále nereflektuje.
Soudruzi ze sociálně demokratického tábora vzali
tuto záležitost za svou, svolávány byly hlučné tá
bory, v jejich tisku hanoben byl míčovský farář,
Hdící učitel, školní inspektor čáslavský, míčovským
občanům nadáno kořalů atd.. jak už to nese „u
šlecbtilost“ rudého tisku. V Čáslavisoudruzi po
řádali schůzi, z níž chtěli jit demonstrovat před
byt okres. školního inspektora, snad i s nadějí,
že opatří výdělek sklenáři Občan Pelikán položil
obrněný protest v kanceláři p. místodržitelukého
rady a šťavnatou resoluci v kanceláři p okr šk.
inspektora. To byl líc peníze,kterým doufala
strana soc. demokratická koupitisi lásku učitel
stva, ale teď ukazuje se také rub. „Těžce“ stí
haný učitel Bayer bavil se mezitím vesele Spor
tem a bonbou a když byl konec prázdnin, pakoval
kufr výš — do Vídně na škoiu Komenského. A
teď si libuje. Nemohli prý mu „ti balíci“ učinit
nic lepětho, než že ho vyhodili z okresu. Tam by
se byl musil cikánit mezi lecjskou holotou a tuhle
je prý v sídelním městě, uprostřed nejskvělejšího
životá a má 16 set. A kdyby necatěl soudruby
seaměšnit, bned by těm „klerikálům“ veřejně po
děkoval. Budou-li míti ovšem radost i rodiče a
děti na „Komenském“, jest otáska.

Z Čáslavě. Na neděli25. října svolal svo
bodomyslný klob veřejnou schůzi voličů do zase
dací síně radnice, na níž měli podati zprávu zá
stapci našeho král. města J. Ex. pan dr. B. Pacák
a p. dr. Zimmer. Účastenství nebylo právě tak
velké. Zda bylo příčinou toho nepříznivé počasí
či nechuť voličů, nelze rozhodovati. V oynější Bi
tuaci jest to ovšem známka povážlivá. P. MUDr.
Věšíu jako předseda svobodomyalného klubu, uvítav
přítomné několika slovy, načrtl politické děje nej
novější doby a spolu omlouval nepřítomnost J. Ex.
těského poslance p. dra Pacáka, jenž pro cho
robu nemohl se schůze účastniti. Pak předal slovo
zemskému poslanci p. dru Zimmrovi, který vále
žitě osvětlil frivolnost německých poslanců, kteří
čekali jen na nepatrnou příležitost, aby mohli
rozbiti sném. Vyavětloval, proč poslanci Čeští ne
mohli déle trpěti zpupné chování radikálních na
cionálů německých, poněvadž další trpělivost byla
by bývala zbabělosti. Vyložil, Čeho od sněmu česká
veřejnost čekala s oč byla oloupena. S takovou
stranou nemůže dále pracovati české zastupitelstvo
ani doma ani na radě říšské a se zástupci tako
vých partají nemohou pracovati zástupcové čeští
v radé koruny. Situace jest těžká, ale budou-li
Čechové státi pevně na svém. netřeba se budouc
nosti báti. Vážný tón schůze porušen byl po
applausem přijaté řeči p. dra Zimmru „řečí“
předsedy pol. klubu strany sociálně demokratické
soudruba Pelikána, který v době snad jiné nežli
nynější mobl by sklízeti vavříny sa komické avé
výstapy, tu však neeklidil než na jedné straně
rázný protest a na straně druhé ubobé politování,
Pleti páté přes deváté, nařknov konečně pcslance
s tajného spolčování s Němci, aby prospívali
svým kapsám P. dr. Věšín přísně jeho útoky od
soudil, ač nebylo snad třeba se tak rozčilovati
vzhledem ku konfuením názorům p. Pelikáne P.
dr. Zimmer pak krátce a řízně odbyl jeh. „ma
tené výroky a dovodil, že nadržuje-li kdo Néu cům,
jsou to sociáloí demokraté, kteří proti českým zá
stapcům mají armádu bned pohromadě, proti
Němcům věsk opatrně mlčí. Na čí komando, jest
známo. P. dr. Tesař navrhl pak resolaci, kterou
se poslancům vyslovuje důvěra. Zajímevo jest, že
po schůzi přišel člen strany sociálně demokratické
omlonvati výstup sondruha Pelikána, že oni za to
nemobou, a kdesi cosi. Pěkný předseda, jen co je
pravda| — Restaurace chrámu Paně av. Petra a
Pavla jde opravdu krokem méně neš hlemýždím.
V posledním týdnu meškal tu p. architekt Hilbert,
aby shlédl otlučené zdivo a dosavaduí průběh prací
opravných. Z Hořic přivezena byla zásoba hoto
vého i surového materiálu, ale ze stavby smizeli
pracovníci úplně. Má to býti už uzavírka sezóny?
Pak jest nám a podivem, proč byla odkryta apsida
románská, neboť podsimní deště klenbě k velkému
ožitku nebudou. I městská rada v posledním za
sedání se usnesla, aby prácepokračovala rychlej
ším tempem. Nedej Bůh, aby to byla devastace
místo restaurace!

Z Bystrce u Lanmškrouma. Zastrčená
je ta naše vesnička, že o ní nezavadí ani milo
srdný bratr, který přece projde vše křížem krážem,
a leší v údolí, še jí cisinec nevidí, až tésně, ně
kolik kroků nad ní stane. Kdežto města i mnobé
venkovské osady chlubí se svými sohůzemi, slav
nostmi a divadly, sdá se jakoby Bystrce ani ne
světě nebylo. A přece i ta zastrčená, v Orlických
borách zavátá Bystrce žije, i ona ma oltář církve
přináší svoji práci, své oběti a účastní se platně
toho. velikého boje ma ochranu drabého pokladu
sv. víry. Je v Bystrci odrušení katolických semě
dělců, organisace katolické mládeže, ženy idív

sorgnaisovány jsbu ve spolku ch matea v jednotě křesí.panen; je tu jednota ustavil
ného klanění Nejsv. Svátosti, bratratvo živého rů
Žence, přes 200 čísel rů katolických listů ko
luje malou osadou. Na posledaí tábor katolický
na Mariánské Hoře u vyslala Bystrce na

400 účastníků a vyznamenána byla tím, že by
strcký rolaík p. Vincenc Matějka zvolen byl před
sedou táboru. Lid zdejší vátí 81 sv. katolické víry
a aestrpí jen tak lebce, aby ji kdo tupil. Před
nedávnem přišel do jednoho zdejšího hostince až
z Prahy agent s pohlednicemi a sotva že se ohřál,
začal tronsiti sednářsko-židovako-myšlenkářskými
rozumy. Ale jak otvíral oči, kdyš všichni od stolu,
kde paa agent seděl, odeš.i a když rásný bostiu
ský mu řekl: „Milý pane, s takovou do Bystrce
nechoďte!“ — I řízný vtip má zdejší lid nu po
krokáře. Jakýsi krejčí ze soasedaí osady jel se
vykládati o původu světa „z mlbovinek“ a tu jeden
a občanů za všeobecného veselí podává mu nité a
několik knofiiků se slovy: „Posloucbej:e, ta máte
nitě a knoflíky a ušijte miz mlhovinek kabát !“ —
Jak lid zdejší sv. náboženství si váží, dokazuje
též krásná svatyně, která letos. větíinou z dárků
dobrodinců, nákladem skoro 6000 K uvnitř byla
obnovena a okrášlena jako pravá nevěsta Kristova.
Na slavnost Posvěcení chrámu Páně měli jsme tu
slavné služby Boží: kázaní měl čenkovický p. ad
ministrátor Sokol, slavné zpívané služby Boží bý
valý zdejší p. farář a bisk. notář Kovařík za assi
stence vdpp. farářů: Deja, Krěmáře, Čsrného a
Neškudly. Při ranních službách Božích skládal do
rukou místotho duchovního správce vyznání v.
katolické víry evangelík Josef Kaška, když byl po
ce.ý rok o pravdách sv. oáboženství poučován. A
tak jsme měli letos posvícení radostné a slavné!
A nyni! těšíme se na divadelní předatavení, která
všdy v zimě pořádají zdejší čilí ochotníci ve
prospěch úflem severočeské jedooty, dílem na o
krasu chrámu Páně, Na řadu přijde nejprve Kos
mákův „Martin Chlubil“ — Tak tu zastrčená By
strce také žije a příležitostně opět se přiblásí!

Z Koštěnie u Dašle. Nojdp.biskap u
dělil pochvalné uznání veleváženému panu Josefu
Kučerovi, řídícímu učtteli v Koštěnicích, kterýž
příští týden odchází po 40leté, všestranně záslužné
činnosti své d) Pardubic. Slavnostní odevzdání
pochvalného uznání onoho konati se bude v neděli
doe 1. listopadu t. r. odpol. o 3. hod. ve školní
budově u přítomnosti důstoj. duchoval správy da
Šické, sl. obec. zastupitelstva, sl. místní škol. rady,
školních dítek a p.t. obecenstva počestné ob:e Ko
štěnické. O průběhu slavnosti oné přineseme zprávu.

Ze Sezemle. Spolek místní katolické jed
noty bude odbývati v aeděli dne 8. listopadu ve
svých spolkových místnostech u pana Stárka v 7
hodin večer schůzi, na níž promluví redaktorka
„ditřenky“ sl. Jakubcová. Legitimační lístky ke
schůzi této možno obdržeti u pí. předsedkyně a
pí. jednatelky spolku. Za svou víra styděti se ne
musíme a nesmíme; proto přijď každý, kdo jen
dobré vůle jsil

Hudba církevní v Heřlcjeh. Dne25.
t. m. dávána byla a 1. listopadu t. r. opakovati
se bude v děkanském chrámu Páně v Hořicích 6.
blasá „Missa solemuis“ od J. C. Sychry, ředitele
kůru v Mladé Boleslavi, jedna z nejkrásnějších mší
české literatury slohu moderně polyfonatho. Při
generální zkoušce odeslána autorovi pohlednice,
podepsaná všemi členy sboru. Na to udeslal autor
tento poděkovací přípis se zajímavým sdělením:
„Za milou vzpomínku při zkoušce dne 24. t. m.
Vám, velecténým damám i pánům srdečně děkuji.
Tutéž mši zpíval Bernský Cecilien-Verein 22
Srpna £. r. při svěcení nového kostela v Interla
kenu. kamž si mne také pozvali. Podivil jsem se
také, s jakým zanícením až ve Švýcarech tutéž
skladbu zpívali. Podle správ i v Německu se na
mnobých místech provozuje, kdežto v Čecbách je
Vaše město první, odkud ae dovídám, že by 60
provozovala. V Ústí nad Labem se také dává (tedy

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
RNIHY

OASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 1868).

Nové jizdní řády.Teleton č. 17.

Ohornova bru „Bratři Svatobernardští“ — hlásá
Trot. Věstník. Tak vida! Divadlo, umění, vědy,
vzdělání, osvěta, pokrok, vlastenectví a najednou
na horké půdě poslední bašty proti zoěmějlému
Trutnovu sa režie pana pokrokového, státoprávního,
protiklerikálního c. k. soudního adjunkta a kao
didáta poslanectví Felixe hraje se hra sepsaná od
zuřivého ©Némce, nepřítelo všeho slovanského,
žida (K)ohorna! Ale u nás v Úpici jsme všemu
svyklí; tady blavoí úlobu našeho mučedníka ná
rodního Havlíčka měl hrát tid milionář Moravete
a naše jatelligence to klidně snesla; jenom někteří
z prostých dělníků pohrozili demonstrací a ochst
níci, majíce blavní zřetel na kapsu, honem „couvli“;
tak je Úpice o jednu raritu chudší. A pan adjunkt
pracuje protiklerikálně dál. Teď divadlem; ono je
to tak lehěl. Jadni to odrou, druzí sap'atí a pan
adjankt má slávu, a nic ho to nestojí a to je hlavní
véc. Ale všem prostým lidem, v Boha věřícím,
nejde na rozum, jak tohle pokrokový pan adjunkt
ve svém svědomí srovná: Ou na sebe vezme bábit
a biret, že vypadá také jako jeden z těch „Bratří
Beraardinských (zvláště co si nechal narůst vousy),
rozsvítí jako kosteloík svíčky před křížem a do
nucaje lidi, aby přísahali ve jménu Božím A teď
si připomeňte, jak mimo úřad ten pán svým pů
sobením k věření v Boba „nsbádá“, jak „šíří úctu“
k znamení našeho uáboženství, ko kříži. Co souditi
o takovém pánovi? Ale to všechno není ještě nic.
Jednoho duebyla celá Úpice zkoprnělá nad zvláštním
rozsudkem. Občan X měl králíky, ale neměl jim
co dát jíst a proto poslal učedníka na cisí. Občan
Y všuk učedníka na škodě přistihl a žádal ná
bradu; dostalo se mu od X výsměchu. Proto Y
pohbnaalX k soudu, kde byl vynesen „pokrokový“
rozsudek. Občan X jenž poslal krást, byl osvo
bozen, a Yokradený byl odsouzen k pokutě. Toble
v Úpici taky ještě nebylo! — Jo lidičky, dříve
se soudilo klerikálně, zpátečnicky, ale takhle se
bude soudit pokrokově. Jenže soused Y nemá ještě
ducha pokrokového a nechtěl nijak tomu pokroku
rozumět a proto ge odvolal do Hradce; tam soadí
ještě kl>rikálné (ao ovšem v Hradcil) a proto
dostal Y nábradu a X musel platit pokuta. A tak
to máme sas popleteno; nevíme, je-li lepáí být
klerikálně poctivým nebo pokrokově zlodějem. A
nyní slovo k pp. ochotníkům. Vzpomeňte si, že na
den slavnosti vaší loni, když muozí ochotníci cizí
vám v slibu nedostáli, z naší katol. jednoty asi
10 členů vám obětavě pomáhalo a slušnou sumu
vám odvedli, že každé žádosti vaší vždy jeme vy
hověli a vám 8 ochotou vypomohli a vy nám za
to odplácíte surovou raoou. Opovážili byste se hrát
kus, kde se tupí rabíni a židé? Nám tím neublí
žíte, ale kdo má kousek citu ještě mezi vámi, musí
se stydět, nebot tím snižujete sami sebe na loutky.
Téchto loutek i divadla, jež sloužiti má umění a
vlasti, chce leckdo zneužívati k nepěkným účelům
osobním a k dráždění jiných.

Stavba farního kostela v Bělé a
Přeleuče. V těchto dnech schválen byl vys. c. k.
ministr. kultu a věcí duch. projekt na přístavbu
nedostatečného kostelíka farního v Bělé, v kterém
při bobosložbách musí tísniti se devět obcí vů
kolních. Pokročilá obec Bělá mnoho získá novo
stavbou kostela a úpravou náměstí před kostelem a
školou, které bude parkovitéěupraveno. Plány vy
pracovalo c. k. místodržitelství dle návrhu kon
servatora p. B. Dvořáka. Doufáme, že po nynějším
konečném schválení co nejdříve se ku stavbě při
kročí, což je vroucím přáním všech přifatených,
aby domobli se důstojného stánku Božího.

„Hravní reučilení“ pokrokářů hli
meeckých. Na naši výzva v předposledním čísle
„Obnovy“, proč Osvěta lidu a učitelské listy ne
přibily na pranýř „klerikalismus“ židovského
učitele při pohřbu pí. Baurové, nedostalo se nám
odpovědi, ale za to pustil se dopisovatel Osvěty
lidu z Hlinska do zdejších klerikálů pro jejich
nevlastenectví. Světe, žasni! Není to opovážlivost ?
Když odbornárodní jednoty pošumavské v Hlinsko,
jejímiž dlouholetými členy byli i hlinečtí „kleriká
loyé“, neusnal tyto za hodny pozvati na meněi
novou manifestační schůzi, ač 8 „vlasteneckými“
sooiál. demokraty dlouho emlouval a jejich účasti
8e marně doškemrával, vyvodili z tohoto netakt
ního jednání hlinečtí katolíci důsledky a odřekli
své příspěvky zmíněnému odboru 8 podotkuutím,
še si své vlastenecké povinoosti učiní zadost samí.
A nad tímto hrozným činem přichází pokrokářský
dopisovatel přímo z míry a brozí se toho kleri
kálního moriastenectví. — Staré přísloví praví:
„Činí-li dva totéž, není to totéš.“ A to platíi sde.
Jak pak jest to dávno, co zdejší pokrokáři,jsouce
rozvadění 8 mladočechy pro obsazování místa
správce sirotčince — ne tedy proto, že by byli
od někoho s národa vylučování, nýbrž pouze z ara
žené ješitnosti — na archy rozesílané dámským
epolkem „Vlasta“ na sbírku pro Ústř. Matici škol.
k ovým zméném malovali ohromné mally Nevíme,
byl-li pokrokářský umravňovatel tenkrát už v Hlin
sku, anebo čichal ještě vůni petrkovských lesů, ale
tolik víme, že je nikdo proto nesrádcoval a s ná
roda nevyločoval. K čemu tedy nysí takové roz
bořčení? Inu tentokrát se jedná o klerikály. Jest
8 podivením, když jsou ti klerikálové „národ
ním“ stranám tak protivaí, jak Oev. lidutvrdí, še
se jim ne.rotivily po tolik let i jejich příspěvky.
Ale u másjest to tak: klenkálům -adávati,
srádcovati, « národa vylačorati, ale kleribální pe



ž
bráti — to pámům voní. Jmenujete nás klec
, a zatímdobře víte asámváš patronprof.

ryk vám to v Pardabicích i v Praze u „Helmů“

oky že klerikálem mu jest uvědomělý katolík.přesdívkou nás tedy neomráčíte. Dovoláváte
se svého katolictví. Jakými jste katolíky, v čí
službách se nacházíte, nejlépe jste ukázali, že asi
před 2 roky jste demonstrovali veřejnou scbůzí
pro vyloučení katolického mábošensiví se školy, a
téhož roku pro 8 dětí šidovských jste ogučování
nábošensívé Šidovského tam savedli. Ano, katolické
náboženství ze Školy vyhodit, a židovské tam za
vésti, to jest váš ideál. Pravíte dále, že kleriká
lám udržují přívržence buď pošetilost anebo zisku
chtivost. O rozšafnost a chytrost se a vámi příti
nebudeme, tu jste ukásali v obecním hospodářatví
(vis kanály, elektrárna atd), pro tu vás budou
Hlinečáci ještě v kolikátém koleně „velebiti“; a co
se týče voho siskobralství, pánové z pokrokář
ského tábora, pozor! Nemalujte čerta na stěnu,
aby se vám nezjevil! My přece nemáme v rokou
ani oprávu obce, ani sáložnu. A konečně, líbí-li
se vám tolik zevnějšek naších vůdců, že jeon
chvála P. Bohu zdrávi a nechodí roztrhání, nedivte
se tomu. Jsou tu už hezkých pár let, ale tisíc
tady nenadělali, dloby také nesekají, jako jistí
velmi dobře honorovaní páni, kteří jsou kašdý
měsíc už po patnáctém pumpováním postrachem
svých kollegů. Jsou spokojeni se svým málema
po cizím nebaží! To vaši vůdcové jsou jinačí chla
píci. Jeden, který sem přišel skoro s ničím, za
stavěl nám skoro čtvrt náměstí palácem, drahý,
starý mládenec, má tisic jako babek a celou jednu
ulici, ale oba stůňou na jednu nemoc, která se
jmenuje konkurenční závist. A závist jest bledá.
A třetí pán, který změnil vzduch a zanechal ná
vštěv petrkovských lesů, kde mu příliš trávilo,
zpamenité se spravuje a také dobře vypadá. —
Bolné vzdechy dopisovatele Oav. lidu nasvědčují
tomu, jak rád by lámal kopí pro vlastenectví
zdejších soeiál. demokratů, kdyby mu v tom byli
neudělali kaňku a k vlasteneckému oltění „ná
rodních“ stran zrovna při této slavnosti se neobrátili
sády. To blábolení o odvěkém nepříteli národa če
ského atd. jsou staré otřepané fráse a má se jimi
zakrýti, pro koho vlastně naši pokrokáři pracují.
Od lidí, kteří se před zdejšími germanisujícími
židy plazí po břiše, a jejichž poslanečtí patroni
jsou přáteli germanisujících židů, se rozhodně vla
stenectví učiti nebudeme. Tak, pánové, teď jsme
kvit. A až bude libo navázati snova rozmluvu,
jsme ochotně k službám.

Slavnostní vypravoní prvního vlaku
na místní dráze „Dobruška-Opočne“
konati se bude v neděli dne 1. listopadu t. r. o
10. hodině dopolední. Pořad: 1. Slavnostní vlak
vyjede s účastníky ze stanice Dobrušky o 10. hod.
dopolední do nádraží opočenského, kde vyčka
osobní vlak číslo: 901 přijíždějící od Prahy, načež
odjede s nově přibyvšími hodnostáři a hosty zpět
do stanice Dobrašky. Mimo tento vlak vypraven
bude o 11. hod. 40 min. ještě jeden vlak ze sta
nice Dobrušky do op.čenského nádraží pro nově
přibylé účastníky a vrátí se zpět do Dobrušky ve
12 hod. 25 min. 2. Uvítání hostí a proslov na
nádraží dobrnšském. 3. Sblédnatí nádraží a pochod
s hudbou do města. 4. Slavné služby Boží v dě
kanském chrámu Páně sv. Václava v Dobrušce.
5. Hostina (pro zvlášť zvané). — Spojení ke všem
osobním vlakům ve stanici „Opočno“ saručeno.

Ze Želiva. Po zhoubném požáru, který
lonského roku zhubil krásnou prelaturu a kostelní
věž s mnoha jinými hospodářskými budovami, spa
třajeme letošního roku na místě zhouby vyrůstati
budovy nové. Jak působí budova pro úředníky
navržená stavitelem p. Kroupou s Pelhřimova, a
okrášlená barokní facadouod arch. p. B. Dvořáka?
Můžeme připomenouti, že sloh, který byl zvolen,
působí velice dobře na pozorovatele a svým pro
vedením každého zaujme. Vidíme dovednou rukou
fagadníků provedené římsy, štíty bez lepené štu
katury, bez bílení, tak že se uám zdá, jsko by
bndova byla postavena v XVIIL utol. ve slohů
(elrkevním) barokním. Ze staré prelatury, která
jest již částečně pod střechou, vidíme, že zůstane
zachována ve slobu baroka; pouze doplní se a
poněkud pozměnívnitřní rozdélení. Trékův hrad
s kaplí bude úplně zachován a kryt prejzovou
krytinou, kterou míval ve starých dobách. Žere
staurace všech i podřízených bodovbude přesně
alobová, působící svojí klidností monumentálně,
možno souditi již z toho, co ge provedlo v roce
letošním, za obezřetnéhodozru konservatora p. B.
Dvořáka, jemuž res:aurační práce byly avěřeny.
8 radostí připomínáme cit a porozumění pro pa
mátky atavitelské, kaceuné to dokumenty pro
časy budoucí, vad. král. kanonie O0. premonstrátů
za vedení J. M. opata Sal. Rvabíčka, kterému na
prvém místě eluší vzdáti dík za starost, kterou
projevil, aby budovy klášterní byly sbadovány
a opraveny důstojné, slohově tak, aby mobly salou
šiti všem tém, kteří v budoucích časech čísti
budou v kamenné knize architektary, jako vsory
nesmazatelné. Příště dále. M.

Z Vys. Veselí. Svědkem vzácné slavnosti
bylo naše město v neděli doo 18. t.m. Zasloužilý
velitel sdejší o. k. četnické stanice strážmistr p.
Frt. Doležal bylývyznamenáu od Jeho Veličenstva
stříbrným sáslušbým křížem, kterýš mu byl ode

Bč
vadán. V 11 hod. seřadily se dostavivší se korpo
race před městskou radnicí, odkudě odebral se
průvod s hudbou do farního chrámu Páně. Místní
farář vldp. F. Nechvátal ve své řeči meri jiným po
ukázal také na to, že ta cesta, kterou dnes oslare
nec sokázalostí, scelou rodinou do kostela konal,
není pro něho poubon formalitou, nýbrž výrazem
vnitřního přesvědčení; přichásíť sem i jindy často,
aby si vyprosil pomoc na Bohu, dárci všeho dobra.
Při elavné měi sv., kteronž potom p farář sloužil,
zapěl sbor pěvecký některé významné akla.by.
Po službách Božích vrátil se průvod oa náměstí,
kdež oa připravenou tribunu vystoapil velitel 19.
četn. odd. p. c.k. poračík Rad. Kessler ze Spren
gGeiten z Hradce Králové, vysvětlil význam slav
nosti a připjal p. atrážmistrovi křiž, který vedle
jiných tří vyznamecánízdobí nyní prsa jeho; ke
konci provolal sláva Jeho Veličenstva. Nato ujal
se slova c. k. okresol bejtman p. dr O. Volkar
z Nov. Bydžova a jako správce úřada politického
vzdal chvála zdejšímu i okoloíma obecenstva za
podporu v řízení státním; té další vzájemné shodě
provolal ke konci řeči „Nazdar'“ Pan strážmistr
patrně dojat, děkoval p. hejtmanovi za dosavadní
přízeň a žádal, by nejuctivější díky za veliké vy
znamenání tlumočil na místech nejvyšších. Slavnosti
zůčastnila se mímo již uvedené celá městská rada
8 p. starostou v čele, starostové okolních obcí, de
putace spolků a korporací a mnežství .obecenstva.

Dvora, Jan Tauer z Nov. Bydžova a mnoho vel.
telů stanic, celkem 32 mužů radovalo se s druhem
oslevoným, kterýž přijal také na sto gratulačních
projevů telegrafických a dopisů. Při společném
obědě rozproudila se velice animovaná zábava, jež
8 večerem proměněna v taneční věneček. — Vy
znamenaný p. strážmistr působí 26 let ve službě
bezpečnostní a z těch plných 18 let na mfatě ny
nějšíbo svého působiště. Po celou ta dobu plnil
vždy věrně svó povinnosti, čímž zasloužil si plné
důvěry svých představených, a svým taktním, 8po
lečenským vystupováním i lásky všeho obecenstva.
Mnogaja ljeta!

Z Čes. Třebové. Již delší čas zdálo se,
jako by pokrok v Čes.Třebové zmrzl, ale v po
slední neděli viděli jsme jej v celé slávě. Zemřel
volný myslitel, p. učitel Fr. Vencl. Zemřel pod
ochranou sl. Fany a před emrtí ustanovil, že má
jeho tělo- býti spáleno, což alč. Fany proti vůli
rodičů p. Vencla prosadila. Pohřeb na dráhu ko
nán vneděli po polední a ačkoliv nemuseli čekati
na kněze, přece vlak, kterým měl p. učitel býti
odvezen, smeškali. Za rakví kráčela slč. Fany
první, aby ukázala, že ona pokrokový pohřeb pro
sadila, rodiče Šli teprve až asi ve čtvrtém páru.
Kdo asi bude nyní tak šťastným, že si jej alč.
Fanny oblíbí? Tohle — to se příroda nějak zmý
lila, fe vzala život muži mladému. Avšak máte
sato, že slč. dává vinu, anebo že volá k přírodě
o potěšení v zármutku? Nechceme, aby na alč.
padl ani nejmenší stín klerikeliamu a proto ne
prozradíme, jak si ve savé bolesti ulevovala. Ale
máme zato, že by již mohla míti přesvědčení u
stálené. Stoupencům volné myšlenky neni snad
potřebí ani v době náhlé bolesti vzpomínati na
Boha, oD: se mohou všdy a všude obraceti k pří
rodě. Ostatně záchvat netrval dlouho, vždyť prý
těm, kteří přišli jí projeviti soustrast, připomínala
důtklivě, aby na mrtvém těle nedělali kfíž — — —
Atak snad uzná každý, že Třebová opět o hodný
kus pokročila ku předu.

Umělecká terrakotia

Obrazy Kassety papíru

Alba na fotografie

Rámečky na fotografi
má v největším výběru

pranůišek Píša,
prodej uměleckých výrobků

v Hradoi EKrálové,
Velké nám. 185.

Knihkupectví. Antikvariát. Papírmictví.
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Východočeské divadlo.

O
Už jeme jako v „Národaím“ — hledáme

„tenora“. Ale nemusíme si při tom stěžovati; jednak
proto, že jame ho našli, jednak také že jsme nsly
Šeli oba representanty národní opery tragické |
komické:„Dalibora“ a „Prodanou“,

Dnes ne každý ví, že oba tyto ženiální vý
tvory vznikaly v daši skladatelové Goučenně,a přec
je ajíštěno, že motiv „Věrného milování“ a motiv

Když Zděnek můj“ vzaikly vo dvou následujících
dnech.Na snadé pak je, že „Prodaná“ nemůže
ani býti méně dramatičtější, méně thematičtajší
než „Dslibor“, ač obyčejně tek se soudí. Jet
ovšem „Dalibor“ úsečnější ve výraze, lečto dáno
již formou samotnou; „Prodaná“ však vo svých
sladkých kantilenách tají též biuboké propraco>
vání, přesnou přilehavost k ději. Jsem vdělem
naší scéně, že tyto dva skvosty podala nám rychle
za seboa; kontrastům jejich možno lépa se diviti.
A přitom nemohu neš litovati onu část našeho
poblika, která opomenala tato před-tavesí, „pro
tože to už viděli“ Také umělecké stanovisko.

Zájem při provedení soustředil se ovšem
blavně kolem nového tenoristy — p. Richtra
Deoortiho, jenž jako host vystupoval v úloze
Dalibora a Jeníka. C) ae blusu jeho týče, astálil
jsem Se v názora, že jest velmi dobrý a sunoraí
ve vyšší poloze; ne tek v hlubších tonech, které
masí vyrážeti a jež postrádají nisledkem toho
onoho pravého tenorového timbra. Fortisgimem na
menší scené lépe je více upořiti. Vokalisace js
správná a nějaké distonace jsem vůbec nepostřehl.
Hra je živá, jistá a prozrazuje, že umělec není
začátečník-m, dává to tušiti již i ona obratnost,
s jakvn kryje nábodoé kollise s orchestrem neb
easemblem. Ty ovšem nečítám za chybu; nová sílu
se Jim v neznámém okolí nevyhne Při „Dalibora“
vadila z počátku trochu jednostejnost gest; po
zději zmizela; při „Prodané“ nemám v tom ohledu
ničeho k vytýkání. Celkové spatřují v p. Decortim
velmi dobrou a naši aceně nad jiné potřebnou sílu.

Pí. Karzová (Milada) v prvním dějství velai
se zamlouvala; krásný zpěv i oduševnlá hra sa
slouží tu uzoání. Později však hodně alevila a
scena v žaláři byla dokonce vadná. Kořen zla
vidím v tom, že umělkyně není dosti pevnou
v taktu a připravoje d'rigentovi a ostatním zpě
vákům znač.é potíže. Úlohu | Vladislava krále
dobře založil a podal p. Edl. Šťastný večer měl
bez odporu náš sympatický p. Peršl (žalářník);
výborná maska podporovala znamenitý výkon pé
vecký i herecký, tak že bych byl v pokušení sta
věti jej na jedno z nejpřednějších míst. Menší
úloby Jitky a Vítka dobře obstarali elč. Charvátová
a p. Holík. Duetto jejich odměněno blučaým po
tleskem, ač ge mi zdá, že to mohl býti projev
splše sympatie než uznání. Nechci tím však výkon
jejich stavéti do pozadí; bylo by to nespravedlivé
zvláště pro slč. Charvátovu, která vzdor avé indis
posici zpívale a dovedla Čestně obstáti i v daettu
s Miladou. Ovšem musím upozorniti ji, aby v solu
nezůstávala v zadu; hlas se pak strácí v saffitách
a zdá se slabším. sbory byly obstojné; nejméné
zdařil se tenorům sbor zbrojnošů. Orchestr pod
obratným řízením p. Procházky tvoří ohebné tě>
lego, ješ se sceně dovede přizpůsobiti a činí vdy
namice pravé divy. Upozorňuji na příchod krále
Vladislava, uvedeuý trubkou na septimě, jež mění
ge v plnéra plechu v terci; piaaissimo následujících
taktů bylo vzorné a znenáhbla se sesilajíc dávalo
tašiti kroky přicházejícího zástupu. Houslové solo
se zdařilo. Režii tentokrát necbválím; neb co
provedla při „zjevení“ Zdeňka. to vymyká se vší
kritice: v kulise otevřela se po straně dvířka, za
nimi Zdeněk a to tak dobře scbováu, že Dalibor
z něho nemohl viděti ani prat. D.vím se, če režie
jindy tak obratná mohlase dopustiti takovéto ne
jepnosti. Jako by to stálo tak velkou práci vy
táhnout zadní stěou.

„Prodaná nevěsta“ drželase na 0b
vyklé výši. S hostem konkorovaly domácí síly
znamenitě. Však také dloubo bychom musili hle
dati úloby Mařenky 'pl. Kurzová), Kecala (p.
Peršl) a Vaška (p Holík), tak výtečně interpre
tované, jsk to činí naši umělci.

Operetta přinesla na světlo etarší práci
„Rip-Rip“ od Planguetta. Málokdy různily ce
úeudky obecenstva tak, jako při tomto představení.

Bylo možno slyšeti vše: největší chválu A 3288největší banu. Dle mého zdání jest „Rip-Rip“
dobrá věc pro neděloí publikum, jež se přijde do
divadla pobavit Ostatně tomu bylo taki ve středa:
chvíli jsme ae smáli fraškovitým scenám, pak jeme
trnuli při ajevu atrašidel a v posledním akta
leckteré něžné očko bojovalo 6 neposlošnou slzič
kou při té „dojmuté chvíli“, když tatik, jemě
dvacet let prospal, shledává se a dcerou. Kdo
si přeje víc? Zde však je právě kámon úrasa;
poslední akt je su vlasy přítačen a Da sceně
nelse jej dobře znázorniti. Myslím, že všecko za
chránil beneficiant p. Edi (Rip-Rip). Úloha mu
dobře padla a dal si záležeti, Za krátký čas, co
sde je, získal si p. Edl všeobecných sympatií a
náleží jiš nyní k miláčkům obecenstva a také
vším právem. Z ostatních bezvýminečněpochváliti
musím slečno Ska.skou (Lisbeta), p. Krejčího
(Deriek) a pí. Procháskovou (Mary), která v roz=
marné své roli značně přispěla k rosvenelení obe
censtva. O ostatním raději pomlčím — při ope
rettce nutno něco slevit. Dr. Ahgwis.

Různé zprávy.
Koho potřebují v Rusku f Raskodnes

nepotřebnje pasivních pracovníků; těch jest zde
přebytek v každém oboru, a ohromná osbídka
softila platy skoro pod existenční normál. Resko



jest slibnou šemí pro každého, kdo odhodlal 1
skvělé postavení ci vybojovat. Důvtip, energie a
vytrvalost spojená s důkladnou odbornou znalostí
a poctivostí najde na Busi nepřehledné pole pů
sobení. Pivovarství není jedinou cestou, ma které
Češi na Rusi tak vydatně prospívají; každý ře
meslník, jakéhokoliv oboru, chce-li provozovat
dávaost samostatné, nepochybně se dopracuje brzy
krásných výsledků. Rolmictvo české již se uplat
nilo oa Volyni, kde během 30 let zvelebilo celý
kraj, trpí všsk tské nedostatkem podnikavosti,

ému národutak vlastní.Ceny pozemkůvčes
ských osadách stoaply úžasně; za desatinu platí
se 600—1000rublů (desatina— přibližněhektaru,
robl — 264 K), kdešto v jiných guberniích dass
tins stejné jakosti stojí 80—150 rublů. V Sibiři
obdrželi by vystěhovalcí značné pozemky i zdarma.
Podobně se to má i 8 technickými podniky. Pi
vovary, mlýny, dkrobárny, mydlároy, vše má dobré
vyhlídky do budoucna, avláště pak továroy na bo:
spodářaké atroje, přispůsobeny tamějším potřebám
a extensivnímu hospodářství. Bankovní fliálky by
sbíraly bohatou žeň, nedostatek kapitálu a po
měrná výnosnost podniků drží diskont stále na 9,
až i 119,. V Sibiři oa př. průmyslník nepracuje
pod 40—60%/, čistého zisku. — Basko potřebuje
jen podnikavé, samostatné síly, vyzbrojené i jistým
kapitálem. Ty vásk, jak je známo, dojdou uplat
nění i v Čechách, a proto s klidným svědomím
můžeme Rusko doporučiti jen silbým osobaostem,
které touží po širokém poli působoosti.

Český průmysl a boykot rakou
ského zboší v Tarocku. V dovozutureckém
saujímá Rakousko-Uhersko drahé místo po Apglil
a jest proto samosřejmo, že zůčastněné a dotčené
brahy uemohou k boykotu, povstalémo následkem
připojení Bosny s Hercegoviny k Rakousku, lbo
stejné přihllžeti. Od r. 1902 do r. 1906 stoupl
vývoz rakoasko-aherský do Turecka z 715 na
1138 milionů korun. V některém zboší Rakousko
Ubersko úplně ovládá. Janu to: cukr, nábytek
s obýbaného dřeva, obav, kožené zboží galanterní,
kpay, lesy, Bklo, papír na psaní, sukna dámská,
prádlo, kravaty, pivo, chmel, líh, sirky, lampy,
porcelán, skleněné porle a knoflíky, hudební ná
afroje, břebíky, smaltované nádobí a j. Cakra se
v r. 1907 vyveslo od nás do Turecka celkem
961.000 g. Průmysl cukerní pocitaje boykot nej
více. Postiženy jsou rafinerie m>ravaké a z
mánerie v Rosicích a Pečkách. Také průmysl
sklářský a textilní v Čechách začíná pociťovati ná
eledky boykotu. Totéž platí o odbytu fezů českých,
ačkoli akciová společnost pro výrobu fezů prohla
buje, še odbyt fesů nepoklesne, poněvadž pro avou
technickou dokonalost jsou prý těžko nahraditelné.
Škody budou Českéma průmyslu spfsobeny značné,
nebude-li boykotu učiněna brzo přítrž.

Kolik stála Bosna a Horcogovinaf
Obě nyní zabrané země stály Rakousko již 0
bromnou sumu peněs. Odbad, ovšem volice me
přesný a neúplný, adává, de mobilisace a vydršo
vání vajska stály na 200 milionů korun, různá
opsiření na 40 milionů, adržorání posádky po 30
let na 1000milionů, stavěnísilsic na 60 milionů,
železnice 90 milionů a kultarní práce vojemská(?)
i občanská aa 200 milionů, celkem 1590 milionů.
V (o zojteu však vpočitána dvě válečná tažení.

Vojenskásíla Srbska a Černé Hory.
„Budapesti Hirlap“ uvádí o vojenské síle Srbska
tyto číslice: Srbeko na první výsvu může posta
viti do pole 220.000 ozbrojených mužů. Drahá
výzva vydá 100.000 mažů, třetí 60.000 mužů. Při
počtou-li eo dobrovolné čety a srbští povstalci
s Makedonie, vojenská síla Srbska dosáhne 400.000
mužů. Všecko toto vojsko může ve dvou nedělích
etáti proti nepříteli v úplné válečné výzbroji.
(Oršem takto sebnané, novycvičenéa nedostatečně
opatřené vojsko nemůže se sváti moderní armádou.)
Záhřebský „Ubzor“ přináší o sbrojení na Černé Hoře
tuto zprávu: Černá Hora koná poslední přípravy
k válce. Četní vystěhovalci budou povolání do
vlasti ke službo vojenské. V cizině bude uzavřena
větší půjčka. Černá Hora bude míti po ruce
70.000 vybraného, janáckého mužstva. Černá Hora
má ayní 160.000 pušek, po většině nejnovějších
soustav. Mobilinace může býti provedena ve dvou
dnech. Války, dojde-li na ni, sáčastní se i Černo
borky, jež, jak známo, donášejí bojovníkům spíži
a manici a zastávají službu trainu. Z Ruska se

očekává každou chvíli 120 A Alopotných děl, ježbudou složeny v Baru sároveň s 60 Maximovými
kulomety. Kromě tobo Rusko Černé Hoře dá k služ
bám oddil „Červeného kříže“. — Srbové a Černo
horci snad přece v junáckém rosjaření zchladnou
a uvědomí si uášledky nepředloženého jednání,
kterým by secelý národ vehnal ve válku 6 Ra
kouskem.

Židé na školách v Basku. Dieczrem
potvrseného usnesení ministerské rady, týkajícího
ee stanovení procentního poměru při přijímání židů
ma vzdělávací ústavy všech druhů s výjimkou kon
servatoří v Petrohradě a Moskvě, na nichě je

větší proceuto židůpřipustno, mohou býti jen 8%,všebo šaotva židé.V ostatajch městech říše, která
leší mímo branice, v nichž je židům zakázáno by
dleti, jest přípastoa účast 6"/, © městechuvnitř
dabaklovbdonie 409,. Na rozkss:čarův Lla avol
konferegce, které předsedá mimistr osvěty a Wlo

sa účel stanoviti podmínky při přijímání židů do

středních učitelských ústavů. Usmosení této konference jest předložiti ministerské radě k potvr
sení. Z toho lze usouditi, že v Rusku dobře znají
sociálsí působnost židů.

Dachovní cvičení pre rolnickou ©
mladien začínejí 16. listopadu večer o 8. hod.
a končí se 19. ráno. Účastníci přihlasteš se lístkem
na Kolej T. J. na Velehradě. Poplatek $ korany.

Nevé platy. Zemský výbor markrabetrí
moravského chce zavésti novou daň z tance. Bade
prý zaveden zvláštní poplatek z tanečních zábav.
Daň tato má vynésti na 180.000 K ročně. Snad
by nová daň mohla přispěti na omesení častých,
neblaze působících tanečních zábav.

© elkánoch, jejich řádění na venkově,
jednal minulý týden sociálně politický odbor morav.
zemského sněmu. Přijat návrh, aby byl proveden
soapia „usedlých“ cikánů na Moravě (kdež pře
devším na Slovácku není snad osady, kde by se
jedna nebo dvě rodiny cikánské nepovažovaly
v boudách sa osadou za usedlé), jednak revise
místodrtitelského nařízení o cikánech z r. 1888a
důsledoé provádění ustanovení o tuláctví cikán
ském. Dle poslední úřední statistiky každý na
Moravě usedlý cikán byl sa jediný rok pro tu
láctví neméně než třikráte zavřen. Dále přijat
návrh, aby eikánům, kteří nejsou způsobilí vycho
vávat své děti na řádné lidi, vzata byla otcovaká
moc a cikáňata odevzdána na vychování veřejnému
ústavu. — Jen zavřením starších cikánů do donuco
vacích pracoven a řádnou výchovou mladých za
nikne přece jednou „metla cikanská“.

Neplatnest starých zmámek. Od 1.
listopadu dlužno frankovati jubilejními známkami.
Neupotřebené staré poštovní známky lze vyměnit
u každého poštovního úřadu za jubilejoí snámky
a to od 1. listopadu do 31. prosince 1908 ber
platně, od 1. ledna 1909 vlak za náhradu 1 hal.
za jednotlivou známku.

Nové stejnokroje u pěchoty. Nejdů
ležitější ustanovení pro reformu atejnokrojů jsou
tato: Zavedení stejnokroje Štikově šedé barvy pro
celou pěchotu a pro zdravotnický oddíl ato čapky,
bluzy, kalhoty a pláště. Kožené části výsbroje
mužstva budou nyní zhotovovány zpřirozeně hnědé
kůže, kdežto až dosud byly obarveny černě. Dále
se zavádějí šedé rukavice jakožto praktičtější pro
polní službu a to jak pro důstojníky tak i pod
dů-tojníky a jednoroční dobrovolníky. Důetojníci
všech pěších oddílů obdrží pro polní potřebu čapky
štikově šedé barvy. Zcela novým jest zavedení
koženého pásu, na němž důstojník může zavěsit
polní kukátko, mapy, revolver atd. Jízdecké od
díly podrží svoji dosavadní, živě barevnou a lesk
lou výstroj, poněvadě ve vojenských kruzích pa
nuje názor, že nelse natříti štikově šedou barvou
také koně. Jen pro jízdní důstojníky štábů a

přebo Sředpisují se místo vysokých bot hnědéožené kamaše. Předpisy tyto nabudou platnosti,
až se staré stajmokroje mužstva úplně domosí.
Důstojsíkům je dovoleno opatřiti si nové stejno
kroje okamšitéě, avšak povinni jsou učiniti tak
teprve tehdy, až mufstvo obdrží nové stejnokroje.
Pro sáložní důstojoíky platí podobná nstamovení;
esjsk všichni ode dneška jmenovaní záložní dů
mtojníci jsou povinní opatřiti si nový stejaokroj.
Noroty tyto zavádějí ae následkem zkušeností pře
devšěím z války ruekojaponské, kde nápadné barvy
poskytovaly jiš na delší vzdálenost zřetelnější. cíl.

(Zasláno).

Voledůstojnémuduchovenstva|
Dovolaji si aotivě osaámiti, še přenechám farním

ka svícení, dvakrát číštěný, jímě jediněmožnodo
olci čistého a jasného ovětla a zn. Úspory ve sví
cení. Račte vsíti prosím na zkoušku.

V hluboké úetě oddaný

Karel Zavadil,
odborná dílns pasířká, Hradec Králové.

(Zasláno)
Náš farní chrám Páně v r.1808 sbadovaný jest

dílem snamenitého gotike, stavebního rady DMaxo
Mockela ve Freiburoe. Vnitřek vysdoben byl oltáři,
atd., chyběly však prostředky ko slohové dekoraci
interieuru. Bílé stěny nebyly oka příjemny s šedý tón
kamenické práce kontrastoval s okolními plochami.
Aby vymalování kostela později umofiněno bylo, aete
vil se zároveň se stavebním komitétem výbor k vy
sdobení ohráma. Výbor disponoval malými prostředky,
kdyš byle nám sdálena adreasa akad. malíře p. Jos.
Hůbache, Praha — Krá!. Vinobrady, Krameriova ul. 10,
(Týš umělec ochoten jest v r.1909 jeden chrám nebo
oltářní obras sdarma — pouse ze rožijní obnos —
vymalovat.) Týš na pošádání uvolil ae ochotně vý
sdobu chrámu provéstí pouze se režijní obnos.

Nyní jest výsdoba ukoačena © Kdo do chrámu
vatompí, jest překvapen soamenitým dojmem. Na
klenbé obora umístěny jsou obrasy evangelistů, na
stěnách ov. Bon facine, Eliška, Aogastin, Monika a
mesi šebry prosbyteria postavy andélů. Hlarní oliář
obklopen krásným kobercem s oroamoutálním frýsom.

Na chora omístěnyjsou stuhy s oh Barvy vysafvají světlými, labodnými 1613. né symboly
nesou se k nalogoní chrámu Nojevěk, Srdce Páně.

Calé provedení malby, které jest v každém n
Jkoda Jíbné a amůjecký, grevedeno bylo
čase. Bošijní obáíěnojestvejce
Node celá obec vá.a velkým |

„bo, jená vysdobil jiš na 50 ch 2 jeho

malby se návrby schváleny byly nejvyššími nve. k. ústřední komisí pra sachování uddl. č
vo Vídni, král. stát. K kaoatovehbavorsk a% bisk.
a arcib. instancemi. Pan Hůlyjch jest umělec v umění

cirkornímosvědčenýa spadlý Anůdegejej s dobrým svědomím obcím a m úřadům co nejlépe do
poručití. Neboťnebýt jeho, masili byobom ještě dlouho
Čekati, neš bychom byli pořídili malbu na tekové

jE stojící, okému slohu našebo nádhernéhou odpovídající. Kašdý návětěrník obrámu masl
říci: Zde poskytuje se oku něco skutečné krás
uměnícírkevního důstojného! ns .,

Frankfart n. Mohanem, 1008.

— farář.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 24. října 1908, 1 bl

písalce K 17-90 —18*60, šite K 14:60 —16-40, ječme
Be K 13"30.—18*30,prosa K00:00—00:00, vibve K 00-00
aš 0000, hraobu K 00:00—00'00, ovsa K1:00— 8-20,
došky K 3800—00-00, jahal K 32*00—0000, krap K
2200—44'00,bramborůstarýchK0'C0—0'00,nových
K 300—380, jetel. semene červenéhoK 88:00—100—,
1 hl. jetelového semínka bílého K 6000 — 0—,
máku K 28-00—39:00,Iněn. semeneK 00:00—00"00,100
kg litoých otrub K 14:00—0000, 100 kg pěeničných
otrab 1300—0000, 1 kg másla čerstvého K 2-20
aš 2:44, 1 kg másla převařeného K ('00—0000,
1kg vádla vepřového K 1-86—-0"00, 1kg trarohe
0-26—30, 1 vejos K 0-07—0"08, 1 kope zelí K 640
aš1050,JkopapetrieleK00-0—0*00,1kopa
K400—4-20,1hl oibuleK8:00—10*00,1kopa drobné
seleniny K 1"00—1-10, 1bl mrkve K 200—2'80, 1ko
pa salátu K 0-00 — 0:00, 1 bočka švostek K 0'00—0"00,
1hl jablek K 2:80—320-0,1hl brušek 10-0—24:00.Natýd.
trh v Hradci Králové dne 324.října 1908 odbývazý

přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 343 boktol., čita
179, ječmene 263, ovsa 367, prosa 1, vikve 6, bra:
chu 5, čočky 12, krap 5, jahel 10, jetel. asmínka
84, Iněmého semene 7, máku 4, — 12) Zeleniny:
pekrásle 00kop, okurek 00 kop, kapasty 17 kop, oibale
17 hl, drobné zelenisy 11 kop, mrkve 20 pytlů,
brambor 101 hi, selí 70 kop. — 3) Ovoce: jablek
171hl, hrašek10 hl, švostekO beček.—4) Drob.

nabyla: vepřů129kusů,podavinčat686kusů, kůslat003.

Kupte si a rozšiřujte!
Právě vyšel důlešitý, velice poučný pis

Z domácnosti
sociálních

demokratů
(řada KKL.)

Vyšlo jako 10., 11. a 18. člslo tohoto roč
níků „Časorých Úvah“.

OBSAR:
1. Úvod etr. 1. —II. demokraté s

náboženství, str. ©. — III koalovanská 00
ciální demokracie, str. 31. — IV. C. k. sociální
demokracie.— Její pojběrku vládě aanarebilům,
str. 27, — V. Badoucí stát, otr. 30. — VL „Tajné“
Všeo hlasovací právo, ažr.44. — VIL Ve

osliškáchšidů,jn, (i.mn „Volná Mamravy 900..: i str. 69. — AK
800. demokracie o dělniotvo, str. 67. — X.
demokratéa střednístary. — XI.Doslov,str.-80.

Jestliže jiš prvé dva díly ootkaly 00 o-Ža
kovým úspěchem, še bylo natno poříditi brmy
nové vydání obou, doofsme, že tento III. díl, zpra
covaný s velikou péčí, bude uvítén s horlivostí
ještě větší. Všecko spracoráno ne základě mej
spolehlivějších pramenů.

Stran 96, cema pouze 24 hal.
Při hromadných objednávkách značné alevy

Pro křest. sociály natná příručka.

Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úvah“
v Hradei Králové.

líh

MADONNY
a bohatý výběr obrazů, zrcadel, rámeů,
křížů, soch a nejrůznějších uměl. výrobků

jen solidní jakosti doporučuje levně

-: pevní výshodočeskýuměleckýzávod 1
Jos, Kieslicha

w Hradoi Králové, Jiříkova třída.

Vkusné zasklívání obrazů a fotografií ve

vlastní díjně navýrobu rámců a pozlacevačství. "m

Obchod papírnick
oů.

o



Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha- Král, Vinohrady,Čelak. ul, č. 9,
doporučuje veledůstojnému duchovenstvu všestran

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

na plátné, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

GHP* Obnovuji staré zašlé obrazy. “B
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

, : ; : =

Kolárky kněžské,pracíI celuloidové,
BE bez konkurence US

svojí kvalitou 1 cenou, jakož 1 náprsenky, birety atd.
doporačoje.

"
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Elektrická kapesní svítilna

RNPRPRANENPNKXKRAA

jako sonntím lze starou baterii vypnonti a nahraditi novou.
pařenišť, skleníků a jiné za kartelovamé ceny nej- . Krásná kovováúprava.

levněji, franko na každou stanici a obal zdarma divany, Cenaúplnésvítilny K 1-80
dodává ,EK.V.SKUHERSKY,

©.a k, dvornídodavatel Hradec Král.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. 1 kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kus,

Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře a trubláře.

do

Akciový kapitál K 6,000.000-—

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a aví
tilna (41/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požáru i výbuchu a vydrží avítiti při
denním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým odvýrobky,

„ baterie do zásoby| „—-90
Při objednávce přes 20 k a 10%, sleron a franko.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanému obnosu
(budiž připojeno 45 h na poštovné) expeduje

Vývczmí dům

A.Patrná a syn v Jaroměři.
Dopište ai o hlavní cenník praktických novinek, vánoč-.
ních dárků a hraček, jejž zdarma a franko každému za

šleme.

oken k věšení záclon, veškeré předělávky
za ceny mírné nabízí

FR.LAUDA,

Založeno roku 1868. Reservní fondy K 800.000-—
o

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent, i
2 devis, valut atd. Výměna kuponů. :

9 Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna.9
m

0 ; ; ©š š

21 Záložní úvěrní ústav | yc v Hradci Králové. 2..
R - 5 (| knížky vkladní 

Vklady na pokla.poukázky4 odednevloženído dnevybrání. o

fav vkladů kontem srpna K 10,244.947-42. J

felefonč. ©, Fillálka v Semilech. Telegram:»Ústav«.
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Číslo 44.

Předplatné na čtvrí roku 2 A 50 A
> ne půl 'roku $k — A V Hradei Králové, dne 30. října 1908. Inserty ja počítají Icumě.

Obnovavychásív pátekv pelet, | Ročník XIV.

Dušičková úvaha.
Každoročně pole mrtvých o Došičkách se

oživí; živí spěchají v aavech na návštěvu k ze
snalým, aby projevili, že tělesné schránky, jež
v rovech tiše tlí, nejsou zapomenuty, že ze
mřelí zanechali památku v srdcích lidí živou
cích, že idey, pro něž pracovali, těší se i po
smrti jejich rozkvětu, zkrátka že duch zesnu
lých přes chludný polibek emrti žije mezi pc
zůstalými dále.

Rozum chápe, ale srdce nerado se vpra
voje v ta skntečnost, že tělo naše prodělá týž
fysický proces, jako těla v brobé odpcčívající,
že uložení budeme vedle těch, jimž smrt život
zlomila. Jako by byla mezi živými a mrtvými
veliká, nepřeklenotelná propast! A zatím jsme
stále hrobu tolik blízko! Nic jistějšího pro
nás jako spánek ve vlhké blíně hřbitovní! Na
bráně jednoho hřbitova četl jsem: „Co jsme
my, budete vy!“ Na druhé straně téže brány:
„Co jste vy, byli jsme myl“ Důrazná a jadrná
to slova k duším těm, jež se rády hřbitovům
vyhýbají. Osvědčení rapmínaného kontaktu
života a smrti! „Aj, léta jdou a cestov, kleron
se nevrátím, se bera“, připomíná Plsmo sv.

A zbožní lidé dovedou pochopiti a klidně
snášeti víc než nevěrec. Neštítí se hrobů, často
je navštěvají; starší si místo vybírají k pc
smrtnému odpočinku, k němuž často docházejí,
docela se těší na okamžik, až tam budou od
počívati. Zato však i velice očený nevěrec vy
býbá se hřbitovu jak může, zvuky zpěvu a
hudby při pobřbu jsou ma někdy nesnesitelné,
prehá, aby neviděl pobřeboího průvodu. Pc
chcpitelno. Jemu jest hřbitov obrazem dokc
nalého zmaru. Čím se potěší, zastaví-li eo nad
hrobem některého známého ? Daší letí mimoděk
otázky: „Jaký jest vlastně cíl, jaká podatata
lidského života? Jen jedno každému člověku
kyne stejně: utrpení a mrt. Nač bojovati obě
tavě ra růsné vznešené idey, jestliže právě
nejhorlivější bojovníci klesají v hrob zneuznáni,
nepochopeni, jestliže právě ti, kteří největší
Štěstí zasloužili, teprve v bezvědomí, v hrobě
naleznou klidu? Proč vlastně tolik pro žití bo
——————FEUILLETON
„Baparním oři do hor judských.

Dr. Hojšl.

Již se tísníme mezi arabským »národeme ve
voze druhé třídy železného draka, který nás unáší
letem z Jeffy k městu Davidovu — k Jerusalemu...
Oddělení vozu, v němž sedíme, jest v pravém
slova smyslu nabito nejen pestrou směsicí lidí,
nýbrž i množstvím velikých i malých zavazadel,
položených do cesty tak, že konduktér musí si
s největší námahou klestiti cestu a tu tam docela
cvičiti se v přeskakování. Uprostřed toboto »di
vanu«, v němž se nám zároveň dostává bezplatné
parní lázně, jest dlouhá dvojitá lavice s opěradlem
uprostřed, podpíreným s obou stran páteřemi se
dících cestujících. Druhé dvě lavice, se střední
rovnoběžné, jsou pod okny připevněny k podél
ným stěnám vagonu. Na jedné z nich u okna se
díme s přítelem, ale tak, sbychom mohli též pro
tějším oknem hleděti na zajímavé okolí, z něhož
bychom neradi co propásli, Rozměry úzkého vozu
nám tuto vyhlídku na obě strany ulehčují.

Vlak projíždí nejprve zabradami oranžo
vými, ktoré jsou skutečně nyní v onom stavu,
jazý ném bratr Karel byl líčil, Na jaře musí to
býti pravé zabrady Hesperidek, Na pravo kmitla
se ruská věž a kaple, domnělé to místo příbytku
a hrobu Tabithy. Na levo přetínáme silnici ve
doací z Jaffy do Naplusu. V dáli červenají se
taškami kryté domky kolonie německých templářů,
zvané »Saronas. Vlak opouští kouzelné místo
zahrad a plíží sepo rovině, zvené za starých dob
»Šarona, rosprosějTčí se mezi Jaffou a Cesarejí
od pobřeží na východ k horám judským a samař
ským. Když na ni patříte, tu zdá se vám, že vi
díte moře mírně zvlněné; co na moři vlne, to zde
návrší, pahrbek. 4

jovati, proč si život tak ú kostlivě chrániti,
jestliže naděje klamoo dobrých devadecát pro
cent lidstva ? A co můj boj? Přes všecky ve
liké pokroky vědy nevím sám dne ani hodiny,
nemohu s orčitostí říci, že aspoň menší práci,
kterou jsem počal, rozhodně « vlastní spoko
jenosti dokončím. Netoliko amrt stále číhá, ale
ve všem tolik překážek jiných 8e kupí; a ne
mobao říci, zda moe nepřekvapí nové, neoče
kávané, o jakých sotva mmobumíti tašení. A
kdo odmění námahu, jestliže po drsné cestě
klesnu bez ducha? Co vlastně určitého řekla
mi věda o záhrobí? Dokonalá emrt, či život
nový? A jaký?“ A příroda nechává ubožáka
v rozpacích. Vítr fičí v korunách stromů, po
slední zvadlé listy tetelí se vzduchem, až klesnou
na hroby. Obraz zmaru, těžké myšlenky, útěcha
odnikud. Mrazivý van, hroudy na hrobech tak
chladné, tuhé, jediného slova z nitra rakví ne
propastí! Bůh od nevěrců zavržen, vybájena
představa jiná: Osnd. A pak se poznalo, že ta
představa, spředená pilně v lidské fantasii, ne
vyhovuje, že trestá, bičaje. A proto čteme
někdy po pohřbu zoufalý povzdech nekatolíka:
„Klnul jsem Osudu, že tak mladý život zkosil.“
Klne tedyčlověk' takový představě, již si sám
vymyaslil,čili vlastní fantasii. Veliká bezradnost,
situace zoufalá, slonný východ nekyne odnikud,
těžké mlby podzimní tkví v takové daši stále,

Katolík však i při pohledu na zatlelé
listí, při divém kvílení větru cítí při pobytu
na hřbitově hřejivou naději, léčivou útěchu.
Jako nebeská budba při zármotku nad drahým
zesnulým zaznívají do duše zkrušené elova:
„Já jeem vskříšení a život. — Vím, že Vykapitel
můj živ jest, a že v powlední den ze země
vstanu: a zase oblečen budo kůží svoua v těle
svém uzřím Bohs svého. — Přichází hodina,
v kteroužto všickni, kteříš v hrobích jsou,
uslyší hlas Syna Božího. — Bůh pak i Pána
vzkřísil, i nás vzkřísí mocí svou. — Kristus
promění tělo ponížení našeho, aby připodob
něno bylo k tělu jasnosti jeho. — Tatoť pak
jest vůle toho, kterýž mne poslal, Otce: abych
z toho, co mi dal, ničehož neztratil, ale vzkřísil
to v den nejposlednější.“
——————

Již prorok [saiaš chválí úrodnost této nižiny,
Hrozně bude trestati ruka Boží a bude to vrchol
zkázy, až bude obrácena Šaron v poušť. (Is. 33,9.)
Naproti tomu bďde to projev skvělý odpuštění a
přízně Boží, až poušti dán bude půvab Saronu.
(ls. 35, 1. 2.) »Jsem (jako) květ šaronskýc, praví
o sobě v bebrejském znění nevěsta v Písni písní.
(2, 1.) Kdo by chtěl však tyto biblické texty zde
na místě srovnati, musil by tudy jeti na jaře, kdy
se tu vlní lány pšenice a ječmene, slibující rolní
kovi hojnou žeň; musil by se tudy ubírati v dobé,
kdy pastviska zdejší jsou pokryta vysokou, bujnou
travou, protkanou nesčetnou pestrou, drobnou kvě
tenou. Kdo by si chtěl u'initi trvalý úsudek o

aronu dle toho, co vidí dnes, snadno by se
klamal. Nepršelo zde již od konce dubna, tedy
plných pět měsíců; nemůže tedy ani jinak býti,
než že jest všecka vegetace vypálena, po nějakém
trávoíku, jaký vídáme v našich krajinách, že není
ani stopy, že půda jest všecka rozpraskána a pro
ryta hluboko zejícími rozsedlinami. Kdo si utvořil
pojem o zemi mlékem a medem tekoucí na zí
kladě našich poměrů západních, ten by byl nyní
v této roční době zde notně zklamén. Leč smavé
jaro všecko vynahradí.

Ačkoli nížina, po které náš parní oř ubání,
jiš od pravěku slynula plodností, přece dnes
arabské vesnice, které se nám míhejí kolem očí,
nejsou příliš bustě po rovině rozsety. Pohled na
ně z dálky není příliš romantický. Plochostřeché
baráky, urobené z nepálených cihel, bez ladu a
skladu rozházené, ne mnoho zelení zastíněné, ne
vzbuzují v Evropenu mnoho sympatií, Jsem zvědav,
jak se takovéto vesnice arabské budou nám líbiti,
až budeme moci jimi procházeti, až budeme moci
nehlédnouti teké do nitra jednotlivých chatrčí.
Tážeme se na jména jednotlivých těchto vsí, které
vroubí po obou stranách železniční trať, Jsou to
jména většinou bezvýznamná.

Teprv jméno první stanice, 20 km od Jaff
vzdálené, nás poutá poněkud více. Jest to

Křesťan zapláče si nad rovem drabých
též, ale nejsou to slzy zoufalství, zdrcení. Doši
jeho rozechvívá elegie, končící smírným, bar
monickým akkordem. Katolík jest přesvědčen,
že živý kontakt s drahou duší, která tělo opu
stila, trvá dále, a že obcování se zesnalým
obnoví se va formě daleko dokonalejší než
jaká byla při pozemském žití. Pevná víra
v slova Nejsvětějšího jest mu lepším balsámem
Da raněné grdce než tisíc nejvybranějších flo
sofických poaček modarních myslitelů. Bolest
katolíkova jest povznešená, nezlomí energii,
neochrotí naději, nevede k tupé resiguaci;
jest prospěšně regalována živou vírou; kře
sťanský sebezápor v bolesti duši otužuje proti
svízelům a zušlechťoje. Nad mftvolami dra
hých i dávní nepřátelé, mají-li víra, podávají
si s pláčem race na usmířenou. Pole mrtvých
jim není pastým ladem; oni toší i pod zmrzlou
hroadou jednotlivých rovů přípravy k životu
novému, hřbitov jest jim Školou k vyššímu,
ušlechtilejšíma livoto. 

o o

Historické právo.
M) Heil! Heill
odivné, groteskní tváře, pitvorněstočená

záda, pravá roka nadnáší elegantně pořádný
klacek a ústa řvoa: „Heil“ ©

„Cerevisky dolů l“ — „Ne, máme histo
ricképrávo|“

Koma 80 tohle nelíbí? Buml očepičkova
ných studentů, s tvářemi těch nejrůznějších
ras, květově zrovnu nese 5e nejelegantnější tří
dou pražskou; jdou bodří bohatýři germánští,
chvílemi dle libosti a k svému obveselení uhodí
si do úslažcého hřbetu českého neb srazí
krásný chochol policajtský, jako když rozpu
atilý klouček eráží bodlák u cesty. Jdou nád
herní ti kadeti bošácké kuitury, kuléroví stu
denti, jdou, zpívají si z plna brdla a plic.
povznášející písně pro junácké srdce židovské
a odrodileczé; daleko se nese přes vysoké.
střechy paláců, až ke královským Hradčanům
a jimi otřásá jako Jerichem „Wacht am Rhein“
velebná.
>

stečko, čítající nyní as 7000 obyvatel, z nichž jest
asi 5000 mohamedánů, si 1900 nesjednocených
Řeků a asi 100 příslušníků jiných vyznání nábo
ženských. Původně slula toto město, vystavěné
Benjaminovcem Samadem, Lód. Rekové utvořili
si z tohoto hebrejského názvu své »Lyddas, v době
římské kolovalo pojmenování Diospolis (t. j. mésto
Diovo). Dnešní Arabové užívají k pojmenování
města slova Ludd, T=ké odtud byli četní židé
odvedení do zajetí babylonského. Dle 1. Esdr 2, 33.
vrátilo se ze zajetí tohoto 725 židů pocházejících
původně z Lódu a okolí. Kdyby tiťo staří židé.
dnes vstali ze svých hrobů a viděli, že jejich po=
li se vinou železné dvě koleje jako dva neko
nečaí hadi, jichž hlavy ani ocasu není viděti, a po
těchto hadech že uhání soptící, kouřící stroj tek
rychle, že by jej žádný osel ani velbloud nedo
honil, co by as tomuto zjevu, kterého neviděli ani
na březích Eufratu, říkali? — — —

Símě nauky Kristovy bylo záhy v Lyddě
zasíváno. »Stelo se pak, že Petr, když procházel
všecky (církve), přišel (také) k svatým, kteříž bys
dleli v Lyddě,< (Skut. ap. 9. 32.) Odtud byl po=
volán do blíského Joppe. K rozšíření křesťanství .
ve zdejší krajině přispělo zoačně uzdravení Encáše,
který po osm roků připoután byl na lůžko. (+I
fekl mu Petr: Eneáši, uzdravuje tebe Pán Ježíš
Kristus; vstaň a ustel sobě. A hned vstel.« Tamtéž,
v. 34.) Záhy byl zde zřízen stolec biskupský, Kře
stanům zdejším bylo tu bojovati se židy, kteří zde
měli po rosboření chrámu jerusalemského slavnou
školu rabínskou. Církevního dějepisce zajímá místo
vzpomínkou, že zde r. 414. byl slaven sněm a
k němu citován Pelagius, aby se ze svých blud
ných názorů zodpovídal.Dnes. bobužel jsou tu

»Kdybychom si chtěli prohlédnoati Lyddu
a hlavní její pamítku, kostel zasvěcený sv. Jiří,
kterého ctí též mohamedádi, jak bychom se sem
2 Jerusalema asi nejvýhodněji dostali Pe táti se



Zlaté mládež německá má bistorioké právo
v Prase dělat bami t. j. ukázat se v plaém
„viken“, patloaci policajtům a Čechům; slatá
mládež očmecké má historické právo dráž
diti trpělivost Čechů a Čech má historické
právo pro své smýšlení, pro své jediné slovo
— dáti se zatknout.

My máme historická práve růsná, která
u nás v Čechách platí. Nejsou to jedině ač
mecké „burschenchafty“, které uají právo
bamlovat, Pražští ševci mají bistorické právo
bumlovat na „Fidlovačce“, pražští krejčí „na
štrósoku", Pepa s Podakalí a Véna «Františku
eívají svou „katálka“ a „tureckou“. Barové,
tak v Prase-o své historické právo připravo
vaní, svolati by měli achůzí interessentů, kde
by 80 ochránil zájem epolečné věci. A pak
uspořádati manifestační buml, Saxon vedle
Čiškoráka, Liedortáflák vedle Košířana, ty
pestré čepičky různých těch „fochemajorů“
vedle baňaté čepice Podskaláka. Měli by to
ndělat, tak by ce národní jitření utišilo, až by
společné bmotné bumlové pouto vásalo ty různé
ostré hochy pražské; še ano, pane professore
Macaryko?
-© Jak by to nádherně vyblíželo, až by při

„kutálce“ vyrakovalo nějskýchtěch 300 buršů
ve vší své slávě před tureckou muzikou. Ja
kého lesko by nabyly bamly nedělní, když by
svým německým kollegům přišli zasapplovat
Pepové z Podskalí! Věc ta by měla i vliv na
kultora, neboť psk by „inteligentní“ mládež
německá mobla své osvětové názor, větěpovat
na samé jádro „nevzdělaného“ pražského lidn.
Ovšem česká palice je tvrdá, proto by větěpo
vání moselo míti mimořádné výchovné pro
středky ala Mommsen, Pfersche. Nějaká Brow
niogova pietole by také neškodila.

A ještě někdomá vPrase historické právo.
Jenže pán ten je nyní velice skromný a tichý,
poněvadě ví, že slavná vláda a policie má co
dělat, aby obájila jedno historiké právo na
Příkopech. Pan professor Masaryk má historické
právo obhajovat ubohé Semity v čepičkách
stenající námahou pad stlačenými policajty.
Zazlíváme mu to, proč svého histo bo práva
neušíje, Nebylo by snad vhodno vydati brošuru,
pane professore, ve které byste gamovými fi
gurkami dokázal, že boršáci nemohli bumlovat
po Příkopech, ve které byste důmyslným roc
řešením „strangulačních“ rýh ujssnil, že boršáci
nemohli tlonci do Čechů a policajtů, z níž by
bylo nad slonce jasnější, že sama matka Praha
ové dítě zabíjí? e za slé panu professorovi,
še nenžilevého bistorického práva a že nesvolal
pokrokové české stndentstvo na kaltaraí pomoc
německému, že neposlal několik těch tisíc
českých studentů bamlovat s německými.Vědyt
přece tehdá e Wabrmand — —
-Jako kdybych dostal přes ústa, když
glyšim o tomhle pana profesorovi s Inšpraku|
Kde má pen professor Masaryk své historické

rávo asní? Ztratilo se ma anebo oi je prof.
ryk šetří pro klidnější dobo, až se bude

sase jednat o nějskoo německou uměleckoa
akademii?

oltara, pane profossore, historické právo,
apravadinost ohrožena. Haré, pane professore,

-© »Snadné pomoc. Zde bychom sotva nalezl,
slušný nocleh, za to však v následující stanicí!
v Remle, která jest odtud jen tři km vzdálena:
jest klášter trantiškónský, kde budeme ochotně:
přijeti. Ostatně, kdybychom se nechtěli zde zdr
žeti déle než čtyři hodiny, mobli bychom vyjeti
z Jerusalema ranním vlakem, vyjíždějícím o 8 h,
a v 10b. 49 m. bychom byli již zde; zpět bychom
mohli jeti týmž vlakem, kterého používáme nyní
s který odtud vyjíždí v 1 hb.41 m. Pocbybuji
však, že k této cestě dojde; uvidíte, že budeme
míti jiných věcí důležitějších na starosti než Lyddu.
Jsou tu sice ještě zbytky kostela ze XII, století,
to jest však pro nás doba již příliš mladá. V Evropě
znamené sice XII. století veliké stáří, pro nás zde
však nikoliv.«

Po třech minutách zastávky v Lyddě paro
stroj náš se bnul, sby nás dopravil po nížině roz
prostírající se jen asi 50 metrů nad hladinou moře
do následující stanice — Remle.

Jízda zde trvá jen šest minut.
Cestou rozprávíme o význemu, jský má mě

stečko Ramle pro naše studia. Dle podání franti
škánů jest Ramle stará Arimathie, otčina to zná
mého nám Josefs, jemuž bylo popřáno prokázati
Spasiteli poslední služby lásky. (Marek 15, 43.
Luk. 23, 51.) Jeho dům prý stál vedle domu Ni
kodémova. Kostel františkánský jest prý term, kde
stával dům Nikodemův, a kaple vedle stojící za
ujímá místo jeho dílny. Tuto tradici hájí sice též
sspoň částečně Raumer, Schegg, Kitlo, Guerin,
Relsnd a j. Mi všěsk proti sobě dosti důvodů.
Čistě arabské jméno Ramle (t. | písek) sotva
vznikl) z Arimitbia, Rema neb Ramatha; spíše
proto dáti za pravda pramenům, které praví vý
alovně, že Remle bylo vystavéno sultánem Soli
manem r. 716 Pravou Arimathii, o které se zmi
ňují starší prameny křesťanské (Jeroným, Euseb
a j.), dlušno b'edati jinde s to pravděpodobně
s bývalým prof. školy biblické v Jerusslemě Hey
detem na místř, které sluje Rentije a leží šest

spravedlnosti na pomoci Máte své historicky
sdatné pomoculky,vezměte ei sebou „Šibeajů.

káře“ Machara,af zvěsí už jednou toho 1millionu vlasteneckých hrdel, vezměte i
Drtinu, Krause, pomoztenyní Němcůmv jejich
věci spravedlivé! Na to máte docela historické
právo, moobými zásluhamí vydobytél

Jdou ti bohatýři nádherných postav,milých
tváří a způsobů, jdoua spívají dojemně „Wacht

po Rhein“, mají na to v Bakoosko historicképrávo!
Neměli by použít svého historického

psedagogického práva jejich tatíci? Ti by přece
mohli narovnat hochům hlavy nejlíp a nej
rychleji.

Obrana.
Macarykovské humamita Nižopode

psaný dostal tyto dny od sestry, která byla
ve službě u prof. Masaryka, list, v němž píše:
„Měla jsem jedno dosti pěkné místo, kde jsem
jen vařila. Byla jsem u prof. Masaryka, ale jen
měslc, Byli velice bodní a mně se tam také líbilo;
ale nešťastnou nábodou jsem jednou paní řekla,
že mém bratra faráře, a proto mé dali pryč;
oni prý jsoa proti kněžím a proti našemu ná
bošenství, a já jsem to 0 nich nevěděla.“ Ry
tiři smutné postavy, Masaryka, to jest pokro
ková bomanita? Arnošt Porteš, farář v Ostrově
u Laoškrovna.

Proč jen ončměla ústa dříve telik
výmlavnáť K vůli tomu, že měl býti potre
stán provokativní pokrokářeký nadačitel pro
neplnění svých povinností, hned alarmoval sta
tečoě Masaryk pokrokové a rudé plaky proti
českým katolíkům. Jasyk jebo, rozechvěný
„spravedlivým roshořčením, vszval katolíky
černou bandou. Veliký potlesk! Pak se ujal Ma
saryk svobody(?l) a cti židovsko-německých
baršáků vídeňských, kteří se dobývali do par
lamentu. Byl proto, aby čeští akademikové
hájili svobodu raku v race 8 židovskoněme
ckými baršáky, s týmiš baršáky, kteří před
tím často dokasovalí českému národu svoji 8v0
bodomyslnost řvaním, randály a klackem. Není
tadíž divu, že takového vlastence prohlásilo
při semských volbách německé židovetvo za
svého kandidáta.

Ale teď muž, který jindy jevil náramnou
koráš i proti nejmenší nespravedlivosti a který
si rád zařečnil při každé přílešitosti, jednalo-li
se o zmrokání katolických Čechů, nápadně svoje
nitro uklidnil. Zalesl jako hlemýžď, když měl
otevřeně promluviti, co soudí o trapném zjeva
obrovských důsledků — o buršácké drzé pro
vokaci valné většiny pražekého obyvatelstva.
Nikde žádná Masarykovu schůze o tom, jen
aby se německé židovatvo nepohněvalo, jen
aby čtvavý „Prager Tagblatt“ něco nenapsal
proti muši, jehož dříve chválil! A pak také
„Nene freie Presse“ by posdvihla blas svůj
proti dřívějšímu svémo dopicovateli. Vešíbeby
ee pošramotila Masarykova: popularita, kdyby
židovsko-německé listy cítily se rázným slc
vem pravdy dotčeny.=, ,,2",,>,,,,,,,
hodin na severovýchod od Lyddy. Ať již se má
věc jakkoliv, tolik přece jest jisto, že i zde za dob
křižáckých se zvedal k nebesům velebný chrám,
50 metrů dlouhý a 25 metrů široký, z kterého si
však utvořili mohamedání svojí »velikou mešitu.
(Žůmi' elkebir). Jsko tento chrám, zasvěcený pů
vodně av. Janu Kř., přešel do rukou nevěřících,
tak se stalo i s celým městem. Dnes s 7000 oby
vatelů ořipadá “/, mohumedánům a ani ne celá
sedmina křesťanům, kteří jsou zase podobně jak
v Jeffé a Lyddě roztříštění na různé sbory.

Jednou z nejzajímavějších památek zdejších
jest tak zvaná »věž 40 mučedníků«, dosud částečně
zachovaná a poskytující prý krásný rozhled. Ně
kteří ji považovali za dílo křižáků zároveň s chrá
mem, který tu leší již úplně v zříceninách; spíše
však se zdá, že jest to původní výtvor umění
arabského,

Jaké opatrnosti jest zde třeba při oceňování
místních názvů a podání s nimi spojených , k tomu
zajímavý doklad nám podává šest velikých ná
držek, nyní již z velké části zasypaných. Slují sice
enádržky av, Heleny, nemají však se sv. Hele
nou naprosto nic společného; jest nade vši po
chybnost, že byly vystavěny mnobem posději, ať
jit od Saracenů aneb od křižáků,

»Zastavíme se někdy v Ramleče táži se.
DAL jek nám vystačí čase, vece přítel.
V pětiminutové zastávce rozhlížíme se po

rovině, ve které Ramle leží; jest to severní pruh
níšiny, známé pod jménem Šefela. Jame v kra
jich, jež svého času petřily Filišťenóm. Tudy, kde
stojí nyní Remle, za starověku procházela důležitá
cesta spojující Egypt a Damaškem. Tisíce a tisíce
karavan tudy přešlo. Kde jsou nyní všichni ti lidé,
kteří tu své velbloudy honili před 2000 —3000
lety? Kde budeme my, kteří dnes tudy jako ve
liké Karavana uhápíme na železném velbloudu,
který pije sice též vodu, ale místo trávy se živí

černým ublím, kde bůdeme my za 3000—5000roků

k statečněhájil skadomicko u orobodape dorsko-němookých , Teď
jeké viděti, k čemu ti hoši svojí svobody oblějí
v prvé řadě poušíti. Kdyby jim nebránily ba
Jonety, počínali by si jako berbarská soldate
ska v mésté právě dobytém. Ale pro záchrama
popularity jest velmi šikorným, třebaše hodné
sobeckým činem, zalésti až ma poslední řady.
Politika zaječí! Tak to činívají velicí zbabělci.
Jednou, cítili naprostou bezpečnost, křiší
hrdinsky s plných plic, sekají jako statečný
Roland, aby jiady zalozli do žita a tajili dosh.

Zpronověry dvou řeholních sester.
Myslíte, že „Čas“ slisty spřísněnýmidůkladně
skritisoval obrovskou defrandaci náboženských

„ kterou provedl shýraý šid Baoch v
raze? Ne — ani melou noticku v „Čase“ o

tom jsme nečetli. Zato však dovede pátrat po
defraudacích jiných sa hranicemi. 8 velikoa po
cbatí rozepisovaly ee protikatolické listy o ve
likýcb zpronověrách dvou řeholních sester v
klášteře „Nazareta“ v Lambachg. Představoná
tohoto kláštera Josefa Foichtingerová spolu a
řeholnicí Colinovou zpronevěřily prý 100000
K určených pro stavby. Obě dvě zmíněné byly
ve vyšetřování několik měsíců a konečně aji
štěno, že účty a podání jsou ve vzsorném po
řádku a že dokonce sestra Colinová na sapra
vení různých závazků se stavbou apojených
půjčila celé avé jmění 30.000 K. — Číň čerta
dobře, on ae ti peklem odmění. — Že správné
si počínaly, ba sestra Colinová celý svůj ma
jetek do toho atrčila, za to byly přímo nelidsky
tupeoy, pokořeny, čest jejich blátem vláčena,
až musilo samotné přísné vyšetřování jejich
nevinu prokázati. Dajší vyšetřování zastaveno.
Ovšem teď jsou „mravně rozhořčené“ listy tiše,
Jest v tom přesný systém. Jak veliký počet
prolhaných zpráv protikatolické denníky uve
řejnily! Ale po očistění cti obvicěných nevdvo
lávají nikdy; leda tenkrát, brozísli se jim 00u
dem. Pěkná poctivost!

Jak se brání „Cep“. Uvedli jsme v42.
čísle garoituru úmyslných lží agrármických,
„Cep“ ee velice dohřál. Nebylo ma možno do
kázati, še uvedené zelené jži byly výronem
praedymilosného nitra, a proto 8e odhodlal
vylíti si žluč jiným způsobem. Věnoval nám
delší lokálku, jejíž polovice jest vypločna hru
bým spíláním a drahá novým překracováním
a podezříváním. Nadepsal svůj výplod „Na
adresu xrálovébradecké hierarchie“ Prý Pise
Verein vydršuje společně s královéhradockou
bierarchbií za veliké podpory (!)šlechty několik
listů, které útočí lžemi. My jsme ce dosná
bláhoví domnívali, še „Obnova“ byla založena
a vydršována Politickým družstvem tiskovým.
Nyní ovšem ci ji udržají již dlosbo aboneati
sami. A teď najednou „Cep“ nám uštědřeje
laskavě jakési tajné fondy. Jen bychom rádi
znali adresso, kde se přihlásiti a kolik jest
jiš složeno. „Cep“ to suad ví a protoprosíme
o bližší informace. Zaťím víme tolik, že „Obnova“
odebírají celí tři Slechtici a ti na ní platíi
s bierarcbil — pokud ji táš odbírá — zrovaa
tolik, co jiní abonenti. Naopak však víme, jak
i na statcích těch šlechticů, kteří jindy proje<

Sotvate vlsk opustil stenici, již přeťal ve
zovou cestu, vedoucí z Jaffy do Jerusalema, po
které se již tisíce a tislce poutníků v mioulostí
ubíraly, aby pokleknouti mohly u Božího hrobu.
Jeli buď povozem 13—13 hodin, neb — což ča
stěji se stávalo — na zádech soumarů půldra
bého dne; v Ramle obyčejné v klášteře franti
škánském přenocovali. Byle tato cesta sice o ar
km kratší nežl: jest železná trať; byla tét roz
bodně peetičtější, avšak spojená často s obtížemi,
proti kterým tísnění se v železničním voze jest
pravou maličkostí. Poslyšme, co vypravuje na př.
Krištof Harant o své cestě z Jaffy do Jerusalema:
»My oslů jsme se chytali a kdo dřív mohl před
druhým do sedla dřevěnného z prken zbitého, na
němž jedna dešťka z předu, druhá z zadu, a ze
spod třetí okrouhlá, tlustým plátnem povlečená
byla, bez třmenů vsedati chtěli; ale vídouc, že
tolik oslův, aby se každému z nís jeden dostati
mohl, nebylo, protož na některém dva seděti mu=
sili, a tou měrou s naším trucelmenem t. j. dra
gomanem, kterýž také na oslu jel, se dvěma Turky
na koních, pro naši obranu zjednanými, a s sedláky
luky a šípkami opatřenými, na cestu k Jerusalemu
jsme se vydali.. . .« Když přijel Harant a jeho
drubové do Ramle, měli smutnou zkušenost, jek
těško se jede bes třmenů a proto »nakoupili si
provázků co malý prst tlustých a a nich sobě
třmeny, jakž kdo uměl a rozuměl, dělali.c V Ramle
se oslové vyměnili. »Osly, na nichž jame jeti měli,
hotové jsme našli; však byli-i jsou z Joppe ni
čemné, shledali jsme tyťo mnobem horší, totiž
malá oslata, bez uzdy, místo sedla toliko kus
dešťky, aneb prkýnke, pro hřbet oslíka ze spod
srstí jakousi v šoku zešitou vycpaná, a na svrchu,
kde jsme soděti měli, nic, tak še jame sobě v pravdě
raději šaty aneb slámu podložiti žádali, nežline
ta sedla bídné sednouti a na nich do Jerusalema
přes vrchy a doly vysoké a hluboké jetí.c
4
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-Příloha
“Kultarníhlídka.
Fotografování při světle umělém.
K nejzajímavějším vynálesům v obora oto

fle náleží nyní fotografovánípř světle umělém.Před 10 lety sotva kdo mobl tašiti, že byi v noci
bylo možno poříditi tak dokonalý fotografický výtvor
Jako ve dne. Leč po delších studiích a neunav
ných zkouškách zřídil chef zdejší firmy p. ols. rada
Langhans přístrc), který dnes může se bonositi
výsledky přímo překvapujícími. V posledních ex
posicích závodu vystaveny podobeoky sachycené
při světle amělém, ješ by nikdo uerozeznal od
těch, ješ přijauty při světle denním.

Lehkostí v provádění snímky, která se po
řídí v místnosti zcela obyčejné — v pokoji, omož
něno zhotoviti v zimním čase v každé chvíli snímky
zvlášť dětské lépe než při světle denním; exposice
totiž jest tak rychlá, že mžik osvětlení v okam
šiku tom vůbec arj se neporordje. Tato rychlost
exposice umožňuje též, že snímky i v příčině vý
razů tváří bývají nejdokonalejší.

Manipulojící stroj usvětlovací pořízen tak, že
ho ani futografovaná osoba nevidí; stroj spojen
elektrickým proudem s aparátem fotografickým a
poubým stisknutím spojky, kterou operující foto
graf má při sobě, stroj sám exposici vykouá. Loni
© masopusté bylo provedeno jiš mnoho volezdaři
lých snímek kostymových, jež firma vystavuje ve
velké výloze na Velkém náměstí u bývalé blavní
trafiky. (Ceny přijmutí při světle umělém nejsou
nikterak zvýšeny. Největší výhodou ovšem jest,
že te dá snímka před plesem provésti v úplné ne
porušené toaletě a v bezvadném účesu; to dříve
ovšem působilo mnoho obtíží, prováděla-li se
snímka ať již pfed plesem či po něm jiný den —
z důvodů snadno poctopitelných.

Jakékoli adržení jest též vyloučeno, jelikož
zákazník obsloužen býti může v několika minutách.
Ve dnech větších plesů možno vůbec ohlásiti přij
matí na večer na každou bodinu. Zařízením tím
ovšem docela odpadají svítelo spojené 8 nepřízni
vým počasím. Osvětlovací stroj p. cís. rady jest
patentován; v místě vůbec podobného není. S po
těšením dlužno konstatovati, že a výsledky toho
českého vynálezu nemohou konkurovati ani firmy
sahraničné, které sice také v oboru tom pracují,
leč s výsledkem málo úspěšným.

Existuje židovský klerikalismus ?

O tom nám ovšem málo povědí české a ně
mecké listy, posluhující židovatvu sa tačné inaerty
a za jiné cbytře vypočtené podpory. Pokrokové a
jiné protikatolické listy dovedon sloužit čidovstvu

tak oky že raději potapílidi £ vlastního tábora, než by připustily, že v šidovské náboženské
společnosti jsou výstřednosti jako v církvích jiných.
Kdo však není domestikem, ten může mluvfti v
tevřegé. Českožidovský „Rozvoj“ věnoval až

ří kapitolu áěhm Uveřejnil též delšío ditman idovskýdh obel, zvláště ble
nistů. Dne 16. t. m. otiskl ze „Dne“ zprávu:
„Přímo neuvěřitelné zprávy lze se dočísti v pražské
sionistické „Selbstwebr“ ze dne 9. října, dle níž
představenstvo iarael. náboš. obce ve Dvoře Král.
uspořádalo dne 11. t. m. v synagoze německou
přednášku trutnovského německého israelity dra.
Marguliese: „O ejlech acestách sionisma“. Tento
fakt ukazuje názorně, že pod pláštíkem siopismu
provádí se v českých krajích germanisace. V čelo
avola utelů je p. Gast Deutsch“

Dne 9. t. m. v příčině židovské schůze ber
linské napsal: „Je tostará sionistická taktika, zne
užívati židovské charity a soucitu 8 utrpením vý
chodních židů pro vlastní své politicképlány ...
Bionisté v Čechách žijí výhradně z takové plačtivé

židovsképolitiky. Tam, kde by se svým sionismemnepochodili, začnou bouřit židovský soucit, mluví
nejednou jen o židovském náboženství, jež je prý
ohroženo, nebo zas o východníchtidoch, kterým
prý de musí pomoel, hledí tak zlákat jednotlivce
do svého středu neb získat je pro své podniky.
Při tom ovšem si práci velmi usnadňují, bovíce
takořeněným židovským zlosvykům; aani jimne
Bapadne postaviti se proti provokačnímu němčení,

tí posílání dětí do německých škol. Naopak,
dyž my jeme zahájili akci o zrušení škol né

meckých v Mladé Boleglevi a v Hořm. Méstci,

Faré by a jedu kos. poctitéhovoušitížidů s jich okolhm, byli to slomisté, kteří nás ve
ovém anonymním plátku přímo vstekle napadli.“

Sionismus dle „Rozvoje“ (s 3. října) jest
„střeštěuý výplod politického zbloudění, makavé

ví, ješ o sobě prohlaluje, še chce židovský
, Márůd vzkřísit a ve skutečnosti novědomě snad

v masách, ale vědomě v několila bystrých hlavách
cestou přes šidovatví je připravuje proNěmectrol“
Nově ustanovený „Štdlodbor Polájechor Vereia“
přibral do výboru | členy německého kasinu. Týš
má m účel zfisování konfesijních židovských škdi
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y předem, že nedopustíme, aby židovskou
ne Včeských krajích vedliodchovanciněmeckého

kasina“. Týž list přesvědčivě dokazuje, že židov
stvo sionistické (tedy to sylášť nábožné) jest před
vojem germánstva.

O těch zjevech se tedy důkladněji a upřímně
fozepsal teprve sám list židovský, P. krokoví „vla
stenci“, tak často přemílající „klerikalismus“ ku
tolický, kteří přece « častých styků velmi dobře
chyby židovstva znají, nechtěli kousLonti do ky
velého jablka. Israelské zneužívání náboženství
k účelům politickým, protislozanským — toť nic.
Pohodlnější bylo slepě řáditi proti sřízení českého
katolického gymnasia. Náhledy, které pronáší nyní
„Rosvoj“, byly zakřikovány otrockou Českou žur
nalistikou, když si je předtím dovolili pronésti ka
tolíci. Zato však za klerikalismas (ergo za sne
užívání náboženství) platí u takých odporných do
mestiků hraní na varhany v katol. kostele, účast
při mši sv., modlitba před vyučováním, atd. Á
pak se židovětí, germanieující klarikálové nemají
smáti národu, který se nechá oblapo'at takovými
příživnickýmitiskovinami!

Hospodářská hlídka.
Věstník nekrotariátu ©Hospodář.

Sdružení čos. katelických zemědělců
pro království České. Dle nenesenívýboru
ze dne 31. erpoa t.r. všichni členové výboru zvo
lená:o v Českých Budějovicích 23. srpna stávají
se zakládajícími členy Sdražení s ročním příspěv
kem nejméně 10 K. Páni členové se vyzývají, aby
své příspěvky laskavě složili (třebas i ve dvou
lhůtách). — Všem členům Sdružení katolických
zemědělců — politického — se připomíná, že dle
usnesení valné hromady na Svaté Hoře stávají 09
M6 tím členy Hospodářského Sdrodení, če
spěvky badou jeh jedny — pro HospodářskéSdru
žení (K 120 a2K ročně', tedy v politickémSdru
žení více platiti nebudou, a zápisné — 50 hb—
při zakládání odboček a skupin zapraví jednou
pro vždy. — Poněvadž všecka činnost Hospodář
ského Sdružení bude tím pronikavější, čím více
bude odboček a skupin, žádáme všecky naše dů
věrníky,aby bez odkladu zakládaliv kašdé
obci české tyto odbočkya skupiny. Teď ua pod
zim bude doba nejpříhodnější. Tiskopisy u uds
lze objednati. Vhodné poučení, jež možno 0 ta
kové ústavující schůzi přednésti, kromě řeči pana
Krejčího, jež otištěna byla ve „HI. L“, „Čecha“
i „Selském Listě“, poskytne dotyčný článek v ka
lendáři „Venkovana“, jenž tyto dny vyjde. Teu,
jemuž budou k žádosti jeho saslány potřebné k u
stavení tiskopisy, bude povinen, nedojde-li do čtvrt
roku k ustavení odbočky, buď je vrátit k dalšímu
upotřebení, nebo zaplaticí náhrady 1 K. — Kde
koli tedy dosud byli členové Sdružení zemědělců
politického, proveďte hned ztěchže členů ustavení
odbočky nebo skupiny, s oznamte sem. — Členy
naše vřele žádáme, aby pobídli syny idcery 8vé,
aby si založili zase odbočky „Sdrušení venkovské
mládeže.“ — Ke včasré uzávírce objednávky hnojiv
pro jarní dobu třeba včas znáti potřebné množ
ství. Nechat členstvo 8 cbjednávkami noodkládá,
aby pak nepřišlo pozdě. — Organisační řád i ná
vod k zakládání svépomocných organisací k po
jištění pro případ nutné porážky dobytka je hotov
a tvoří [L svazek „Knihovny Hosp. Sdrufení.“ Čle
nům zašle se proti napřed zaslanému obnosu 20
hal. (iv v. známkách); nečlenům so nezasílá.
— Pro pokladníky odboček dodává sekretariát
praktická razítka na potvrzení členských příspěvků
na legit. lístkách proti napřed zaslanél K franko.
— Místní odbočky a skupiny se upozorňují, že
zápisné —60 haléřů za člena — odvádí se ihned
sekretariátu ke krytívýlob za tiskopisy, zadásí

atd. E Rohrelorik „Hosý. (Plřušovíě
v Janovicích wuVotice.

Národohospodářský význam mlé
kařství oceňuje rak.-uherský generální konsul
v Carychu. Od tó doby, 09 se ve Švýcarsku 44
počalo s racionálním mlékařesím, ceny mika tá
stoupají. Od r. 1900 do r. 1007 stouply ceny

mléka o 3 aoky (frank — 096 K) za 100 kg.Sýrárny platily V r. 1907 průměrně 16-50 franfgů

4 100 kg mléka. V r. 1866 produkovalo se vevýcarsku 126 mil. g mléka v ceně 158 milionů
franků. V r. 1906 činila tato produkce22 mil. g
v ceně 329 milonů fruaků. Maoiství vyrobetéko
mléka se od r. 1866 skoro sdtojnásobilo a céha
mléka skoro ztrojnásobila. V
ských zpracpje ne ročně 9 milionů g mléka nebo
40 procent. Podleodhadu odborníků produkovalo

se v r. 1905 ve Švýcarska 677.000 g výt VI1907 se tato produkce značně zvýšila. Skoropo
lovina vyrobeného sýra spotřebuje se doma. V r.

1907 prodával se v Sao ementálský sýr zal fr. ze wý (vdropeji za 220— . sa1 kg. Tytocenyjsou
oproti předchozímu roku značně vyšší. Ceny ez

portovanéhosýra pálily se na
L6. Také 4 k

ústředny, která bude regulovati ceny mléka v ce

Opatřování zemědělského dělnictva
u Haliče. Ve sohůzi zemského výboru království
českého přísedící dr. Weruosky podal správu ©
výsledku akce, kterou z Haliče jsou opatřovásy
pracovní sfly prozemědělství prostřednictvím zem.
výbora haličského. Za poslední rok opatřeno 61
zaměstnavatelům 760 dělníků, pro rok příští pak

žádají různá semědělská družstva, aby touto cestou
opatřila zemská ústředna pro zprostředkovánípráce
3 až 4 tisíce dělníků z Haliče. Opatřování toto
děje se úplné na náklad podnikatelů a cestovní
náklad Činil za 1 dělníka toliko 20 korun. Uene
seno v akci dále pokračovati a opatřovati nedo
stávající se dělnictvo prostřednictvím semského
výboru.

Chov dobytka v Japonsku. Na 100

obyvatel přoiné hovězího dobytka v Čechách36:35 kusů, v Japoska jen 255; ovol v Čechách
10:02, v Japonska pouze 000006; vepřového do
bytka vČechách 1738, v Japonsku 41; koz
v Čechách 38, v Japonsku 0001. Jest tedy Ja
Ponsko zemí, ve které chov dobytku v našem
smyslu téměř neexistuje. Strava masná nahražuje
se s části rybami, po většině věak živí se obyva
telé stravou rostlinnou.

Občasné přehlídky chovné drůbeže,
Mole s odměňovánímchovatelů. Zemský spolek pro chov drůbeže a ochranu ptactva
v král. Českém pořádá svými apalci přehlídky
chovu užickové drůbeže (slepic, bus, kachen, krůt)
na rolnických usedlostech v měsících září, říjnu
a listopadu každého roku. Za příčinou docílení
zdárných úspěchů jest tedy nutno, aby vždy z jed
noho obvodu alespoň 2 chovůtelé drůbeže o pře

blídka „Spojenou 8 odměňováním včas u spolku se
přihlásili. S těmito přehlídkami nemají dotyční
chovatelé pražádných výloh Peněžité odměny musí
chovatelé obrátiti ve prospěch drůbeže nebo ku
zdokonalení kurníků. Přiblášky s bličšími údaji o
rozsahu chovu dlažno říditi pod adresou: Zemský
spolek pro chov drůbeže a ochranu ptactva v Praze

II. č.799. Každý uvědomělý rolník jistě užije této
příležitosti ku zvelebení svého statku.

Ochrana stromků ovocných před
majíel. Ovocné stromky zachrání se před ohlo
dáním, obváží-li se starými, bescennými pytly od
strojeného bnojiva a připevní-li se pak pytle ten
kým drátem. Dělník může sa den několik set
stromků takto obvázati.

Na zalčení hmyzm v zahradě, na poli
hodí se nejlépe slepice. Sklizní rostlin zkypřená
půda je k hrabání zvláště způsobilá. Uvyknou-li
tomu slepice, pak při rytí od rýče neb orání uni ne
odběhnou a každý vyhozený hmyz pečlivě seberou.
Napadnon-li seleninu housenky, nikdo je tak dobře
nesebere, jako drůbež, zejména krocani.

Hnojení luk dřevěným popelem
provádí se na podsim a v zimě, neb časné na
jaře. Množství popele, jehož se k pobnojení pc=
užiti má, řídí se dle toho, z jakého dřeva popel
pochází. Nejvydatnějším je popel z bukového
a dubového dřeva, neb 1. drah obsahuje 8%, a
z dubového 22%, drasla. K pohnojení 1 ha louky
nutno 500 —1000 kg popele.

Zima je tu |
. |

a proto obraťte se s důvěrou — kupu
Jete-li: pánské a dámské trikové prádlo
(též pravé jágrové), rukavice, punčochy,

pánské vlněné vesty
s rukávy atd., jakož i:

Kněžské kolárky a
náprsenky —

na firmu:

Fejgl AByčiště,
| Hradec Králové.

Diradelní ulice (protí kostelu P. Marie).

a Veškeré přípravypro šva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.VM| em

Nové ukázky socialistickévadě.
lavací a podpůrné práce.

- Čojest sociální demokrat? Vidímeto
všichni, jak radí naše oáboženské přesvědčení
tupí u jsk krmí hladové dělnictvo místo řádnou
podporou raději častými protikřenťanskými



šlágry, malováním oplslých obrázků, atd. A
přecev „zklerikalisovaném“ Rakousku socialista
může existenčně ničiti poctivého katol. dělníka.
V Německu však po častých křiklavých zku
Šenostech samy vládní orgány mlaví otovřeněji.
„Čech“ dne 32. t. m. přinesl zprávu: „V Itso
hoe v Německu byl jeden dělník odsouzen do
vězení na několik měsíců, poněvadě volal na
četnického strážmistra: „Vy jete také takový
sociální demokrat 1“ V písemném odůvodnění
rozeudka čteme doslova: „Pro slušného člověka
v denním fivotě je urážkou, když nazván je
sociálním demokratem, poněvadž cíle této
strany nesrovnávají se s přikázaními nábožen
ství, věrnosti ke králi a láskykvlasti. Zvláště
pro úředníka aneb osobu vojenského stava je
to velikou orážkon Úřední (i vojenské) osoby,
které se v Prosku přiznávají k sociálně demo
kratické straně, musejí býti považovány za
padouchy (Schurken), neboť by příslušenstvím
k této etraně porušily slnžební přísaha“ —
Tudíž úřad promlavil hodně ostře.

Soe. demokratický nadějný dorost. Čes.
Západ dne 22 t. m. píše: Dne 15. t. m. zatčen
byl v Plzni 17letý obchodní pomocník Josef
Kona, který svému zaměstnavateli Emilu Bra
dovi, majiteli závodu knoflikářského, odcizil
zboží za 1492 K, které jiným maloobohodníkům
prodával. Jak sděleno bylo s námi z krohů
obecenstva, jest matka dotyčného Kuoy borli
vou agitátorkou a řečnicísociálně demokratické
strany. Větípila jistě velmi dobře zásady ko
muoistické svému synáčkovi a on počal je
prováděti v praxi. Jenže dosud platí ta „zasta
ralá měšťácká morálka“, která činí rozdíl mezi
„mým a tvým“ — a tak přišel abohý svedený
mladík do konfliktu e paragrafy. Kdo má na
tom vinu? Nikdo jiný, než sociální demokracie
se svou převrácenou výchovou mládeže a se
svými revolačními zásadami.

Pryč s tyrany! Tak prý často křičí dle
„Oatr. Kruje“soudruh Kornia, když si popije.
Ve skatečnosti jest tyranem sám. Po první ženě
má dvě dcerky, které musily utéci z domu pro
týrání. Jednou zavřeli s macechou l4leté děv
čátko a takho trýznili, že děvče jen kvílelo
bolestí, a sousedi, slyšíce to, hrůzou vrtěli
hlavami. Po té je vybnali. Soudruh Kornia vy
dělá měsíčně 180 K i více, nemosil tedy dítko
savéz domu vyháněti. Mimo to má domek a
kousek pole.

Parlamentní „práce“ socialisty Vaňka
pro blaho lidu. Z vyděračských rakou židov
ských rudá armáda dělnictvo nevysvobodí;
vždyt v ví právě bohatí fabrikanti židovětí
hrají velikou úlohu. Proto obracejí vůdcové
pozornost dělnictva jinam, proti našemu ná
boženství, které nenstáléma plnění židovských
měšců přisnivo není. Minulý pátek na zem.
sněmu v Brně posl. Vaněk při projednávání
rozpočtu školského otíral se drze o naši víru,
citoval jednu křest. učebnici o víře v jednoho
Boba, o učení Kristově jako učení spravedlnosti
a lásky a pravil doslovně: „Nás také jste kr
mili takovými povídačkami, avšak když jsme
dospěli, přišli jsme k úsudku, že je to všecko
klam, mam a švindl, vyp“ “itaný na to, abychom
zůstali porobenými vys -ých vládnoacích tříd
doešní společnosti. Protu jsme ge od toho jedu
emancipovali, odvrhli jsme jej a utvořili sobě
lepší učení o účelu života a badoncnosti člo
věka.“ Pak prý jest socialistům náboženství
věcí soukromou! Proti rabínskému učení na
eněmu ee neozvou. S farizejským rosčilením
tvrdívali, že se nemá náboženství vplótati do
politiky, do záležitostí veřejných a teď Vaněk
surově se ve sněmu o náboženství otírá a to
ve chvíli nejméně k tomu vhodné. Kdyby Vaněk
jen trocbu důkladněji naši víru studoval, pak
by ovšem poznal, že Švindl a klam kvete co
nejvíce právě u těch, kteří proti naší církví
boaří. Vždyťsama Vaňkova „Rovnost“ odpo
ročovala šviodléřeké protikatolické brožurky
beze všeho ozardění,

Starají se o blaho dělnictva? Vspo
meňte si, s jakým pokryteokým soucitem do
vede rodý agitátor mlaviti o bídě dělnické|
Poslachač se ke konci diví, že takové něžné
srdce poslední kabát nesvlékne, aby jej dalo
dělnictvu. Zatím však právě dělníka dovede
ronásledovati rudá klika s největší bezcitností,

Jestliže týš nechcerozmnožovatikapitál rudých
pokladen. Smutné drama odehrává se v „Iy

oké besedě“, která založena pro dobro
sazečů všech, bez rozdílu politického a nábo
ženského nazírání. Radi generálové, kteří se
tam zmocnili vedení, chtějí míti v členstva

trolovali sazeči jiného smýšlení, ač se ví, jakou

BepaitoU byl jeden z generálů — pověstnýJelínek, který uprchl řádné ženě 6 milenkou
do Ameriky. Před několika lety utvořili ros
vášnější typografové „Národní sdrušení českých

rafů Veloalavín“, jež se domáhá kontroly
„Typ. besedy“. Leč rudé vedení zastrašuje „ne
posluchy“ terrorem a mstou —- podobně jako
se mstili rudí typografovéna Moravě na křest.

- sooiálalch. „Cb f vytlačiti ze spolku i takové
členy „Veleslavína“, kteří 30 'až 40 roků do

Typogr. besedy platili. Plány mají dva, Dle
prvního nemá červeně popcovahé člemstvo
nikde pracovati se členy, kteří jsou sdražení
ve „Voleslavíně“. (Takové usnesení učinili čer
venítypografičtí generálové proti členům spolku
křest. koihtiskařů na Moravě.) První útok uči
nili v knihtiskároč Belimanově v Praze, kde
dae 10. října musili tři členové sdružení ve
„Veleslavíně“ na nátlak červených teroristů
(počtem 35) opnetiti zaměstnání. Výpověď oněch
tří členů měla toto snění: „Vyhovuje žádosti
většiny personálu závodu našeho, který a vámi
pracovati odepřel, jsem nocen vám tímto dáti
řádnou ládenní výpověď“. Najdou-li však tyto
tři oběti zaměstnání úěkde jinde, bade se případ
opakovati. Tímto způsobem se má postupovati
proti všem národně smýšlejícím příslašníkům.
Drabý plán jest přímo trestuhodný. Faukcio
náři „Typ. Besedy“ ve filiálkách odpírají totiš
přijímání příspěvkův od členů sdražených ve
NVeleslavíně“ a odkazují je, že si mají své pří
spěvky sami zapraviti přímo v Praze. Zašle-li
však jedootlivý člen své příspěvky do Praby,
sdělí 8e mu, že oni příspěvky od jednotlivců
depřijímají, na to že jest správa filiálky. Dlu
buje-li však člen příspěvky déle nežli stanovy
připouštějí, jest bez milosti ze epolku vyloučen.
Tomuto jednání se typografové sdrožení ve
„Veleslavíně“ houževnatě brání, ale s malým
výsledkem. Snad naposledy musí národně smý
šlející nechati v Besedě všecky poplatky,
chtějí-li užiti svobody a zbaviti se Šikenování.
Jak se však říká uvedené bezcitnosti radých?
Pěkná práce pro svoboda a podpora dělnictva!

O90000000000000000000000

* K Dušičkám! :
S0000e + o00000

=Věnce »kytice
200000 + 000000|

o
z čerstvých a preparovaných květů ©
a palem ve velkém výběru, moderní ©

vazba, levně.

Pro všecky jiné příležitosti doporučoje
se k dodávkám nově otevřená

květinová síň
900000 + 200000

František Kupeček.
EFAradec Králové, Jiříkovatř.

vedle Grandhotelu.

9000900000000000000000

bírky. Surové druhy

2

KÁVA K11,13,15,pražené
K 13, 15, 17.

ČAJE
v baličkách co příbal 50, 60 haléřů.

Cenníky na požádání franco. — Zasílatelství a
mod. velkopražírna kávy.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Známá solidnost nejlepší záruka, že budete dobře

obslouženi.

0000000000000000000000

000000000000000000

výborné,zar. dobré jako
sti,5 kg. zásilky franco
do všech stanic, veled.
duchovenstvu bez do
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C. k. místodržitelstvim koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

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

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápisné 5 K. 

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Palmy
stromovité a Kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

í zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10—16 4. 3, 4—b ul.

Založeno 1007.

Pravéjagrové„Bonger'prádle.



Doporučujeme

LÁTKY "a NÁBYTEK
kretonové, erepové, ripsové, gobelinové|
pelo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k nábytkovým látkám seodící jako: sňůry, střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM| -.

VOSKOVANÁ PLÁTNA,
do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
* sa nejlevnější cena nabízí firma 

AAATODOT RÁDO,Jatiská |

JO000000000000000X
ý

Uznaný za nejvýhodnější a
kupní pramen v Rakousku vešk

nejlevnější ná
erých

koslel, paramenlů
prádi praperů, příkrovů, koberců aovovéhe máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k, dvorsího dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vsory a hotovézboží
k výběrufranko. V

Adresování vždy doslovné se vyprosuje.

XKXMOODOOOOOOOVOOOOL

První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník sasílají se zdarma a franko

a požadují so mazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednána,

| »Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý-|
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci |

| o dy Kuše něhoprátinebudu,neboť || Í i a prádlo jest prosyosno

tak lbeznou vůní fialek,že mi činí opravdové

ČSD X GEDXGDX ČEJ XCBI X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle reční saisony kollekci
— Nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu-i cizo
v zemských.
Cetná uzmání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

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

zkoušku.X
Volejemnélátky na taláry.

Ú Též na splátky bez zvýšení cen!

*C3 KGBXCEDX 669 X8
Veledůstejnému

duchovensúvu !

Kar. Světlé,dan dlaněk, zz5kě
Konviktské ul. pasř spe
cielně nakostálel náční dovolnie

i doporučiti svůj hojně zázobený
aklad ve vlastní dílně račně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,nk:

, pstenky, o at d, vše
v přemém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

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

veškeré vý a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduášího do nejetkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va vplacení. VíceUznáNÍpo ruce. Žádné prasovamévý.

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

683

X
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Praha-l, ul.

Rozšiřujte

IČasové úvahy!ČES
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83,

k zhotovení veškerých ke=
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednodudšího do nejskvostně
šího provedení, v kašdém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladné

ahotovuje ne v mé vlastní dílně
jen ručně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré rzerky jsou Jeho

naše Milestíroride
Mešní nádoby jez v ohni

zlatím sa ceny velice levné.
Veškeré opravy mádob ko

ttelních se ryuile, řádně a
Jevně vyřizují.

Vše zasílám jem posvěcené.

v , rozpočty, 1
hotové s ki abubákku ranku« © 0 naělou.

Chuděkm kostelům možnosplácet bez přirážek.
OR“ Bta odporašenía čestnýchuznánípo race. -i

Prosímveledůstojné duchovenstvo olaskavou přízeňa důvěranárodadomácímu.

C863XGODXRSDXIC65X

P, L pp. truhlářům
odporučuji

svoji výrobu„| u.: intarsií :
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové |
řezané kříže, moderní rámy.

Práce člstá a levná.

závod řezbářský
Hradec Králové,

nábřeží Františka Josefa.

ŠBod, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

v Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za o až 5%
úrok a to dle výpovědi.

HB“ ložní lístky na požádání zdarma. <U

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. :

(z not
fonografij

desky a válce
nejsolidněji konpíte

v elektrotochu. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Elektrické
= světlo=

pre továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

. lampy
nejnovějších systémů ma proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektretechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný

| závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254. '



Zinaví kokZu by
zaty atd.Zádejie

Naršťivenky

všeho FAI

Varhany
nejnovější Boustavy,

pneumatické,

harrnonia
P silného varhanového

hlasu za levné ceny
nabízí doporučeje

Biskupská| || Bed. Čápek,
knihtiskárna varhanářv Poličce.

v Hradci Králové. Závod založen 1874.

. .. .. O
1

Velkorestaurace
Choděra-Vacek

« © « V PRAZE, ane *

- me Ferdinandeké třídě se na Jabilejní výstavě.ke..kŘ
(© a

Jest stálým dostaveníčkem
hostí s vemhova a dope

roučí se jim co mejlépe.
*

Postní pokrmy všdy jsou

pohotově. “*IC
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
deporačuje sávod svůj veledůstojnému lebo
venatvu a el. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

olážů, kazatelen, kříšových cesti veškerých chrámovýchpředmětů,Jttož1
k opravě pomníků, železných

náhrobních křížů,
zlatení písma a růžných předmětů venku se oale
sajících za cemy mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rospočty zhotovují úplvě bezplatně a
k ústnímu, „jednáví dostavím se De požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných : uznání po race a hronzová
státní medailie z výstavy v V'ardnbicích.

Sp“ Závodzaloženr. 1808. "B

Jupí +njriomětů
dětské vozíky

u velkovýroboermy

JosJežek,:
v Hradci Králové.

Žádejte cénníky.

ač
bd

Ť
dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

Mešnívvína.
v ré ry némne, E avpravé
přírodní vína k obětem mše sv.

Prodávám pak a zasílám v soudkách od 26
litrů výše:
Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 hal. a výše.

IL. drab 80 hal. zá 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sidepů v Humpolci,

c. k. soudní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá ter král. kanonie Praemonetrátů v Želivě a pro

četné důst. farní úřady v Čechách.

uParamenta.

Ignáce V, Noškudia S49
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čecitách)
(bratr P. J. Hoškudiy, faráře ve Výpraehticleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
vše hb kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.

Lašt:Šaj.:G

HUNEŇUDI:

on“mmmammnatTnComUZUDTIŮ

Ů PRINT NW'-MSN 2

Chrámové s svíce

ED-0420010060.:0ufad1B20+0nd.„Pudeěu6ubujhopěny

voskové“jšj svičkya obět.před-| .
dle liturgických před- měty pro místa pout

pisů vyráběné, nické,prraější pří
polovoskové =) Půoboné, obrázky0

(eeresinové) svíce pro chrámové
i ustry,

velikonoční svíce svíce k ste.
kaly) s krůpě

Nem krve a ranami, arinové,
t6ž krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,| svíce obětní "E

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
lovoskové,

svíčky ke křtu, počovoskov“,mnimi em Aodláynnde
sv. přijímání a 8v.

biřmováníse stuhami sea případnýminápisy,

v výslavách:
Pardubooo ile.nePani 1 908.medalie.Und (D05,Bahvíka

Lo ěě '

ěHitěětoětitbi
Praní deský katolický zárod re Vidal

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

"© chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby, kříže

: t d.?Vpdeň,
VIL o., Kaiser

strasse ó., vedle La
zaritskébo chrámu

Páně.
Na ukásku zasílá

se vše framco.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jako výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav.

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
WM jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějšímprovedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodaým zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— uměloský závod —

pro (MAlDU

oken kostelních.
PRABA-I, ©

BE čonovébike Ma
lého náměstí, dříve přes.
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo-

ručuje se

Kock ně nejjatnočuě.okenchrámový
prkpejý wLerarcš

guralnímuprovedenía:ace1m



Přidplstné na člvrí roku 2 k 50 A
» na půl roku SA — A

Mslo 45.

Notno nám rozhodně tlomočiti myšlenky
bětavých, borlivých a zkušených pracovníků
traoy naší, kteří zbytečných sporů v národě
vyhledávají. Poslanec Udržal na sjezdu strany
grární prohlásil, že český sedlák nikdy ne
nůže býti proti náboženství, Prý předáci
grární bývají líčeni jako nepřátelé nábožen
tví, jako Škůdcové vznešeného učení Kristova,
ako by brali lidu venkovskému tu, Co jest
nejdražšího, víru. Ta ae děje nespravedlivost.
Mělp. poslanec — pravíme klidně — urésti
raději, kde a za jakých okolností a jakými
slovy avedená obvinění naši pracovníci proná
jeli a tiskli. To by bývalo nejsprávnější. My
ríme tolik, že katolické časopisy poukazovaly
výhradně na tu, jak egrárníci se spojovali
3 Jidmi zcela nevěřícími pruvi katolíkům a že
borlivě kolportojí tiskoviny „Volné myšlenky“,
která učení Kristovo podrývá, která docela
popírá existenci Boží. Naše listy poukazovaly
3 roztrpčením též na to, že docela veřejně
assistovali čelní agrárníci při voloomyšlenkář
ských schůzích, na nichž 86katolictvu a zvláště
kněžstva spílalo způsobem neorvalým. Víme,
le katolický tisk vytkl agrárníkům, proč hla
sovali pro veřejné čtení postého a novědec
kého pamfleta Wabrmaodova, v němě se činí
uličnický postměch z učení Kristova, jež na
jednou teď nazval p. Udržal učením vzneše
vým. Tyto výtky katolického tisků bysy zcela
spravedlivé. Ale o těch se chytrý p. Udržal
nezmínil. Proč? Aby mohl starostlivě projevo
vati bázeň, že lid bude od katolických orga
aisátorů (!1?) připraven o poslední kapku víry.
To prý agrárníci nesmí dopostitil — Patrno,
jak svědumitě se o uterzení víry dosud sta
rali. Jeden učitel, který stojí o vyloučení ná
boženství ze školy, byl jim při volbách mi
lejší než sto věřících katolíků.

Dal vrchní štáb sgrárvický nějakou dů
raznou důtku tém svým poslancům, kteří assi
stovali jako přátelé volných myslitelů na schů
sích, kdež se četly resolace o vyloučení nábo
ženství ze škol? A t.ď najednou — světe div
Be! — p Udržal se bojí o křesťanskoo víra

FPEUILLETON
Americkou lokomotivou do města

Davidova.
Píše dr. J. Hojšl.

Vlak z Remle jede směrem skoro jižním
33 minuty do nasledující zastávky zvané Sežed;
urozí za tuto dobu 17 km. Hned za Ramlem lze
viděti na levé straně — tedy na východě — pa
horek historicky velice pamatný, poněvadž na něm
stávalo svého česu slavné město Gazer; zde an
glické archaeolcgická společnost »Palestine Explo
ration Fund« hledá právě a částečně také již na
lezla bobstou kořist. Dle programu biblické školy
v Jerusalemě pojedeme sem již počátkem listopadu,
abychom sblédii znova odkryté útroby zemé, jež
tu kryly tisíciletou kulturu. Těšíme se nevýslovně
ns tuto cestu, která nás povede také k jinému
pamatnému sídlu starých Filišťanů, jehož stopy
lze viděti též z okna na straně pravé, t. j. na
západě v arabské vesnici, která dosud ve svém
názvu Akir kryje starobylý název Akkaron.

Tři km před Sežejem přejíždí vlak po že
lezném mostě údolí zvané vádi el-Merubba,
načež o dva km dále vjíždí do Jiného dlouhého
údolí, zvaného udi es Sarár. Není pochyby, že
údolí toto jest biblické údolí »Soreke, k němuž
se pojí příběhy o Samsonovi. (Soudc. kpp. 13.
—16) Zde někde bydlila zrédná, nevěrná, lakotná
Dalila, s kterou si israelský obr zapředl milostný

oměr, který se mu stal osudným, »Kteréhot, když
jali Filištinští ,«hned vyloupili oči jeho a vedli
ho do Gázy osvézaného řetězy a zavřevše jej
v želáři, rozkázeli mu mlíti.«

Cesta utíká věru velice rychle. Dříve nežli
jsme se nadáli, vlak již stál v Sežedu. Deseti
minutovou zastávku vyplnili jsme pobledem na

Inserty se počítají Iruně.
Olmova vychásí v pátek v poledne,

Ročník XIV.

vašeho lidu! Agrární strana prý nesmí do
postit, aby Jid přišel o vírul A aby okázal,
jakou láska má k našim organisátorům, kteří
oa schůzích víra bájili proti soc. demokratům
a jiným lidem, aby přilákal do sgrárního tá.
bora katolíky, mluvil dese všech skutečných dů
kasů o vědomých lhářích, lampech ze řemesla,
lidech úplně nevědomých, o Špinavém prstě.
Mimo to vypočítával hříchy církve, ale ani
jedacho vynikajícího katolíka nepvchválil. Na
opak zamičel, jak drze agrární řečníci lhou 0
Karla IV., aby 8e zalichotili našim nepřátelům.
Z úst agrárních již předtím vycházely zcela
nezasloužené nadávky proti pražskému arci
biskopovi a jiným representantům katolické
církve. Nadávky rozmnoženy na sjezdu strany

podivno, še kněžstvo tolik tupená neassistaje
na sgrárnickém sjezdal Dovolte, takhle se po
dávala katolictvu ruka na osmířenou? Takovým
způsobem nutival k lásce, úctě a poslaŠnosti
zámecký Franc ubohé nevolníky; tak v XVIIL
století veml.oval se do přízně vojáků kaprál
s liskovkou v race,

A pak ještě na témže sjezdu tronfale
lbáno, že „náhončí klerikalisma“ ee prob ásili
pro požadavek státní němčiny, že jsou vydr
Zováni německými penězi, že nedovolili čes
kéma lida zpívati národní bymno atd. Zkrátka
lží jako polena; a na základě těch křiklavých
lží 8e řeklo, že není hnosnější přetvářky, vět
šího licoměrnictví a farizejství, jako kdyš naše
strana su nazývá stranou národní.

A žádný sgrárník nezakřikl tak drzé věty.
Naopak bylo jim hločně tleskáno. A přece 8e
ví, že agrárníci pomohli k mandátu němec
kémo fan-tikovi, který zpíval ve sněma „Wacht
am Rbein“; ví se, že katolická národní strana
udržovala v zájmu jednotného postupu křeslo
Jeho Exc. Práška. Takovým způsnbem se tedy
měly diti na ejezdu námlavy se stranou kato
lického lidu? ©

Nišddné straně tak často a tak nepociivů
agrární strana nespílala jako alraně naší, ačkoli
náš rolnický pr. gram jest tak blizký programu
»grárnímu, ačkuli v užších volbách říšských
velikým počtem hlasů zachránili katolíci agrár

vesnici arabskou, dle níš jest zastavka pojmenu=
vána, a rozmluvou o tom,k jaké práci byl S+mson
v žaláři odsouzen. — Čítili jsme s ním bolest,
která se hrdiny zmocňovala, když měl konati práce
žen a otroků! Těšil jsem se, že brzy již podobné
mlýnky, kterých se dosud v domácnosti palestin
ského rolníka užívá, uvidím.

Vlek jede nyní stále po březích údolí Sarár,
které se stále vic a více súžuje. Ulolí toto, začí
nající na sever od Jerusalema u vesnice Bire,
táhne se nejprve pod jménem udi Bět-haniná
směrem jižním, zabýbá pak na západ, a pod jménem
uáji O-lónije zatáčí opět na jih; pod jménem
uÁdi Isma'in obrací se zase k západu. Pokračuje
v tomto směru nejprve pod jménem uádi es-Serar,
dale pod jménem uádi Merubba, načež před ústím
do moře Středozemního zove se uAdi Růbín; jest
to zajímavý příklad, kolik jmen může miti jedno
údolí, či potok (7 době deštů) podle různých částí
svého koryta.

Devět km za Sežedem na pravo uprostřed
dvou pabrbků lze viděti uéli zvané “Ain šems. Na
těchto místech rozkládalo se svého Času město,
známé dobře z dějin biblických: (1 Král. 6, 9.;
3 Král 4,9) Betsames. ( — dům slunce,
beth — dům, šemeš — slunce.) Filištinští vidouce,
še srcha úmluvy, kterou ve válce ukořistili a ve
které viděli svůj trofej, jim přináší jen zhoubu,
chtěli se jí zbaviti, Vzavše tedy dvě krávy, kteréž
kojily telata, zapřáhli je do nového voza a telata
jejich zavřeli doma, I vložili archu Hospodinovu
na vůz... Krávy pak přímo šly cestou, která
vede do Bethsames, a cestou jednou kráčely řičíce,
a neucbylovalyse ani na pravo ani na levo...
Bethsamští pak žali právě pšenici v údolí, kterým
právé projíždíme; e pozdvihše očí svých, uzřeli
archu i zradovali se... . A vůz přišel na pole
Josue bethsamského a stál tam. Byl pak tam
kámen veliký, i nasekali dříví z vozu, a krávy
vlošili na ně v zápalnou oběť Hospodinu ....

níkům mandáty proti socialistům, zatím ©0
tisíce hlasů sgrárnických dostali socialisté proti
katol. kandidátům. Agrární strana počíná si
nyní vůči nám jako proti straně nejšpatněiší,
jako proti nejhorší hlíze českého národa. Proč
jen tedy by chtěla najednou spojení? Nebylo
by to proti jejím zásadám? Vždyť dle jejího
počínání by jí byli daleko bližší volní mysli
telé nebo strana masarykovská. Sám J. Exo,
ministr Prášek prohlásil, jak dobře vycházeli
sgrárníci s Drtinou a Masarykem.

A pak: nebylo to proti zásadě agrároí,
když se p. Udrža: aspoň na řečnickém podiu
bál o víra? Vždyť přece statisíce agrárnických
letáků loni tvrdilo, še se rouháme slovům
Kristovým, když pracojeme pro udržení naší
cirkve. Vždyť prý Kristus řekl, že brány pe
kelné jí oepřemohoo. Neomalený podskok jest
v tom agrárním tvrzení ovšem zřejmý. Ale po
tom prapodivném obvinění najednou sám p.
Udržal se bojí „vebezpečí, že lid náš přijde
Šmahem do tábora nevěrců.“ Zatím proti tomu
nebezpečí agrárníci bojují šířením nevěreckého
„Havlíčka“ a podezříváním těch lidí, kteří ve
řejně svoji víra manifestují. Jak to „nebezpečí“
v katolické straně vyhlíží, patrao z tobo, še
letos v Nov. Městě, v Týništi, v Dobrušce a
jinde neobvykle obrovské zástapy dostavovaly
se na schůze věřících oatolíků, proti nimě
agrármické tábory přes všecka velikou agitaci
byly maličké. Mizí zkrátka agrárníkům valem
půda pod nobama a to je činí velice nervos
ními.

Pan Udržal se bojí najednou o víru!
Jestliže tak náhle vzplanola srdce agrárnická
pro vznešené učení Kristovo, proč o jebo 0
obraně nebylo ani slu.em zmíněno v agrár
nickém programa? Tam jest prohlášení na str.

shody, dorozamění a součinnosti ve prospěch
českého venkova.“ Tuto napsáno „v dvbě, kdy
většina učitelstva se přihlásila pod prapor
protikatolické organisace pokrokové. O sou
činnosti agrárníků 4 „něžími nic. „Ti 6 námi
jiti musejí, poračíme jim I“— tak doufali agrár
víci, ačkoli ani slovem se nezmícili v tómž
pr gramu o potřebě soačinnosti knažstva
—————————————————————->
(1 Kral 6.) Jak asr vypadal onen vůz?ea tázi se
v duchu e vzpomínám na polovypuklinu, nale
zenou v Thébach a znázorňující Filšťany bojující

přaženi jsou voli. Takovou podobu — dvojkolek
s koly buď massivními, bez p:prsků neb s pa
prsky, silnými loukotěmi — měl vůz, pokud se
ho ve středověku užívalo — vůbec: vozy, které
dovolil Farao Josefovi poslati z Egypts do země
kananejské pro ženy a děti Jakobovy (Gen, 45,
19. 21, 27; 40, 5), vůz, na kterém byla vezena
arcba úmluvy do Betbsames, vůz, na kterém byla
později odvezena na Sion (2 Král. 6,3; 1 Par.
13, 7.) Uvidím na venkově Palestiny dosud ještě
nějakou podobnou dvoukolku?

»liévin ve svém průvodci po Palestině po
znamenavá, že nedaleko míste, jež sluje nyní
"Ain-šems, jest uáli, které nazývají mobemedaní
O+br Samsůn edežabbár (— hrob Samsona obra)
a že zde skutečné odpočívala mrtvola jebo; my
slíte, že je jest to skutečně pravda ?« táži se svého
přítele.

»Bible, jejíž údaje tu rozhodují, vypravuje, že
příbuzní Samsonovi pochovali tělo mrtvého reka
mezi Saraa a Esthaol v hrobě otce jeho Manue.
(Soudc. 16, 31) Nahled Liévinův předpokládá ne
spravně, že Esthaol jest dnešní Bět ed-Žemal, a
poněvadž tento předpoklad jest nesprávný, jest též
chybný jeho náhled, že zde byla rodinná hrobka
Manue a Samsona, Všimněte si zajímavého zjevu:
mohamedání ukazují též hrob Samsonův v Gáze
nedaleko veliké mešity, Guerin pak vypravuje, te
mu v 'Aselinu, severné od Sar'y, která leží hned
neproti *Ain Šemse — na druhé straně třati uké
záno bylo uáli, které sluje též Oabr Samsůn, Toto
místo nejvíce odpovídá popisu bible a mé tedy
nejvíce nároků na původnost. Vidíte tu zároveň,
kterak umějí Arabové fabrikovati broby vynika=
jicích mužů, Na třech místech ukazují hrob Sam
sonův! Nedaleko vtoku Jordánu do Mrtvého moř



6 čes, veukovem. Kněží tedy měli dělati službu
mouřeníoskou — jako vojenští zajatci. A dále
v agrárním programu jsme četli obytrá, opa
troické a při tom pokrokářským učitelům li
chotící tásadu: „Základem vzdělání je škola,
která badiž svobodnou (od koho? Tady se
mělo poctivě, jadrně a věcně dopovědět), pro
stoa pout všech (jakých pont?), volná před
byrokracií (před jakon f), nesloužící ničemu a
Dikomo než svatému svému poslání. Skola ne
podléhejž žádným vlivům (jakým na příklad?)
a V činnosti své řídiž se jen porozaměním pro
své úkoly (jaké úkoly? Zde rozhodně mělo být
vysvětlení). Učitelstvo budiž svobodno“ (proti
koma ? Proti agrárníkům či proti katol. církvi !).
Agrární program mohl místo mnohých úhořo
vitých slov napsati jedinoo větu a bývalo by
zcela jasno. Učitel tedy má býti evoboden —
o svobodném vyučování kněze v těchže ško
lách ani slůvka. Ani vůbec žádné prohlášení o
hájení náboženské svobody katolictva. A tuto
směnka úepodepsanou mělo kněžstvo uctivě
přijwouti a nastavovat záda za politické taby
agrároické. Kdy se más jem agrárníci rámě sa
stali, kdyš našinci neškodící míkomu, pouse pro
svoje náboženské přesvědčení byli štvání s dílen a
odjímudjako svěř? A v agrárním programu ne
mělo se zaujmouti určité stanovisko k otázce
náboženské? V době, kdy pokrokovci, soc.
demokraté a jiní kladli na přední místo i své
parlamentní „práce vyloučení náboženství ze
škol, rozloku církve od státu? Přece v té době
bylo zcela zřejmo, že o náboženství bude řeč
v politických krazích stále, že otázku nábo
ženskou tyto kraby pokládají za důležitou
složku otázky kulturní.

A upřímný katolík měl se v době tolik
pohnaté spokojiti již tím, že v programu a
grároim nebylo sřejměmlaveno proti jeho avo
bodě náboženské. Nevysmáli by se nám naši
protivníci, kdybychom se spokojili úhořovitým
prohlášením agr. programu a zcela vyhýbavými
odpovědmi agrárníků na voličských schůzích?
Zajisté emáli by se nám, že sami 0 ovoji
víra nestojíme. A přece jest zcela přirozeno a
důsledno, jestliže katolík upřímně věřící hájí
svoji víro v předmí řadé, jak mu to jest naří
zeno evangeliem. Víra, vysvětlující smysl a cíl
života vůbec, poučující o povuze života věč
ného, nedá se přece odbyti jen jako věc 800
kromá, vedlejší. A právě o té víře v agrárním
programu nic. Co by tomu řekl i od agrárníků
velebený Hus, který kladl náboženství důsledně
oa prvé místo lidských zájmů? A teď pojed
nou sgrární předák tolik se hrozí klesání víry!

A teď ke všemu tomu veliký hněv, že
katolíci chtějí ažiti trocho ústavní svobody, že
chtějí svobodně se organisovati, jak to agrární
strana dovoluje stranám jiným, že nehodlají svě
řovati osady svého náboženství zcela lidem,
kteří si osobojí zrovna vrchní moc + záloži
tostech těch, nejsouce k tomu nijak povoláni!
Pravíme přímo, že nemilojeme třenic zbyteč
ných, že máme odpor proti strannickým bojům
V národě tak těžce zkoušeném. Právo na obrana
však si nedáme vzíti nikým. Byli bychom od
srdce rádi, kdyby bylo omožněno aspoň pokoj
nější soužití se stranou agrární. Ale ta su k nám

E
(na západ) ukazují docela brob en-nabi Můsá —
Mojžíšův a konají k němu každoročně velkolepé
pouti, ačkoliv bible výslovné praví, že Bůh skryl
tělo jeho! »A nepoznal člověk brobu jcho až do
dnešního dne.« (Deut. 34, 6.) Vizte, jak opatr
nými musíme býti při kritickém oceňování arab
ských podání lidových! Teď však pohleďte na
levo! Máme před sebou pahorek vysoký 412 m.
— znamení to, že jsme již v horách judských.
Na pahorku rozkládá se ves zvaná nyní Sar'a.«

>Toť rodiště reka Šimsona«, pravím vzpo
mínaje 13. kapitoly knihy Soudců. (Byl pak jeden
muž ze Saraa, z pokolení Dan, jménem Manue,
maje manželku neplodnou. Kteréžto ukázel se
anděl Hospodinův a řekl k ní: Počneš a porodíš
syna, jehož hlavy břitva se nedotkne: nebo bude
Nazarejský Boží od dětinství svého a on počne
vysvotozovati Israele z ruky Filištinských.. Po
rodila tedy syna a nazvala jméno jeho Samson,
I rostlo pachole a požehnal jemu Hospodin. I
počal Duch Hospodinův býti s ním v Machane
Dan mezi Saraa a Esthaol.)

>Kde as bylo město Esthaol? Liévin ve
svém průvodci praví, že prý Esthaol bylo na
místě, které nyní sluje Bět-Žemál, asi tři čtvrti
hodiny na jih od uóli Abu-Maizu.c«

To jest právě onen nesprávný předpoklad,
o němž jsem se zmínil. Všeobecně se má za to,
že Estbaol (či lépe Eštaol) stávalo na místě ny
nější vesnice zvané Ešu'a a ležící 4 km na severo
východ od Sar'y.«

»V těchto místech jistě byla také Thamnata,
odkudž měl Somson ženu a kamž, když přicházel,

ry se lev mladý lítý a řvoucí . . .« (Soudce.14, 5).c
oPravděpodobně leželo míslo toto asi hodinu

na západ od 'Ain-lemse nedeleko malé vesničky,
která sluje nyní el-Brejž; dosud se tam ukazuje
aHcenina (chirbet Tibne).«

Po třetí bodině zastavil parostroj náš ve

„.así přijíti a jinou! O tom ještě arčitějí pro
mlavíme příště Líbat ruka mrskající nespra
vedijvě — tak daleko ještě strana naše nedošla.

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejsdvořileji

Dobdan Mloliobar
koibkupectví
nakladatelatví

závod budební

antikvariát

v Eradoi Králové.
Zal. r. 1808.

Dopis z Prahy,
Volní myšlenkáří napsali svůj program

v zeleném eešitko, jejž opatřili otázkou: co je
to volná myšlenka? Sebe bedlivější čtenář
však nedoví se po přečtení ničeho a musí se
i on ptáti, co že ta volná myšlenka u všech
všudy přece znamená. V sešitku jdou pěkná
slova ladně za sobou, všechny věty oblečeny
v pokrokové roacho, moderní hesla se tfení,
ale nějakého pevného jádra se nedobéřeš.

Volní myšlenkáři vyhlašají v sešitku boj
proti zastaralým řádům, jako na příklad proti
kapitalismu, byrokratismmo, ale zejména mají
na mušce náboženství, proti němuž do boje
vedou rozum, zkošenost a vědu.

Ve franconuské revoluci dekretem odstra
pili Boha, a/e nadšení zástupové hned si udělali
bohyni a nazvali ji bohyní rozumu. Byla to
herečka Maillard, jejíž oslavu a vezení do cbrá
ma Carbyle líčí duchaplnou a břitkou ironií.
Ovšem kořili se tehdy hezkó ženské bytosti,
ale tím ner zřešili ani nenabradili to, co 8 ve
Jikým křikem a eměšnou domýšlivostí problásili
za neplatné. Volní myšlenkáři bra opabojí a
za Boba a náboženství dávají volnou myšlenku,
či jinými slovy: rozam. Nuže vizme, jak borci
hrají.

Volní myšlenkáři v zeleném sešitku a
jinde tváří se tak, jako by v sobě měli plnost
rosomu. Ovšem oni chtějí býti velikými filosofy,
a každý skoro filosof prohlašuje, že pravda
počíná v jeho rozumu aže včera ještě nebyla.
Ve skutečnosti však velmi se mýlí, když usi
lojí, aby náboženství sklonilo se před rozumem———.-—..—..-anR-.-
stanici Dér-'Abán. Máme za sebou již 51 km; ješté
nám zbývá 37 km a budeme — v Jerusalemě|!
Zatím však třeba ješté trochu trpělivosti.

Za Děr-'Abánem vidíme na návrší červené
taškové střechy kolonie rumunských židů-Artůf,
Více než rumunští židé nás zajímá kamenný most,
po kterém přejíždí náš vlak malé údolí uádi Kreká'
čili uádi-[nžil. Na levo ve skále zeje veliká jeskyně,
ve které bydlí nyní množství divokých holubů, kteří
ani parostrojem těžce oddychujícím se nedali odtud
vyplašiti. Jest to »jeskyně Samsonova.« Oba břehy
údolí es-Sarár, kterým stále ještě jedeme, působí
na nás dojmem tísnivým. Holé, příkré stěny s'.slní,
s kterých zimní přívaly všelikou prst již dávno
spláchly |! Jen tu a tam nějaký nízký keř choulí
se ke stěně, jakoby vysílen byl k smrti. Strom
jest zde vzácností, zato bodláčí a trní různých
druhů jest drastickou ilustrací slov písma: Země
trní a bodláčí bude ti ploditi (Gen. 3, 18). Viděl
jsem pustiny v Krasu, když jsem jel Přímořím;
zde jest však života ještě méně, Jaký to rozdíl —
hory naše v Čechách se zelenými koberci lučin a
lesů a lysé hory tyto! Jest pochopitelno, že ve
starých dobách v těchto pustinách sídlili lvové,
kteří odtud vycbázelí na lup do okolí; jest při
rozeno, že v těchto skalách měli a mají dosud
svůj domov četní šakalové, kterých schytal neb
schytati dal Samson na Joo. (Soudc, 15).

Udolí jest u km 57.4 58. tak úzké, že vlak
náš s pravého břehu po železném mostě se musí
uchýliti na břeh levý, hned však zase po jiném
mostě železném se vrátí zpět ua břeh pravý.

U km 74. vlak zastavil, Hledáme nádraží.
Marně. Co se děje? Jest americký parostroj od
firmy Baldwin K Čo. z Pennsylvanie unaven stou
Píním tak, že nemůže jiš dále? Či chytá se bo
jiš marasmus? Jezdí snad již od zahájení jízdy
na této trati, t. j. od 20. září r. 1892? Či stalo
se nějské neštěstí? Jede proti nám jiný vlak?
Srážka vlaků jest zde dosti možné, Pravidelných

| Jako poslední rozhodající instancí, Vádyt přece
jest známo, jak asuzování jest podrobeno bludům,
poebodícím z našeho vychování, z naších vášní,
ze síly a slabostí našeho rosume, za společ
nosti, v níž žijeme, konečně z mnohých okol
ností, jež množí ae do nekonečna a jež působí,
že žádný rozam není dokonale podobný dru
hému rozumu ve všem, co tvrdí a co popírá.
Proto každý, kdo odpírá nábožeaství nebo —
určitěji řečeno — svědectví Božímu, nestaví
proti němu ve skutečnosti čistý rosem lidaký,
nýbrž rozum více méně skalený a porušený.
Nebof ua příklad json lidé, kteří rozumem do
tvrzují jsononost Boha, a jesonlidé, jako volní
myšlenkáři, kteří zase rozumem Boha pepíirají.
Nemožno tedy nzoati za pravdu, jako by lidský
rozum ve věcech náboženských byl neklamným
rozhodčím, a tím spíše nelze tak činiti vzhle
dem k volným myšlenkářům, protože vystu
pojí s vášnivým nepřátelstvím ačasto is bru
bou nevědomosti.

Abychom však do otézky zabrali se ještě
hlouběji a abychom okázali, jak vratké jest
Šermování volných myšlenkářů proti nábožen
ství rozamem, zkašeností a vědou, rozšíříme
vývody svoje z řádu náboženského, nadpřiro
zeného v řád přirozený. Ze sebevědomé ředi
volných myšlenkářů bylo by naavírati, že rozum
a věda jsop jisty a jednotny v tom, 00 pod
léhá našim smyslům a že v ohledu tom jest
vše jasno a nepochybno.

Leč věci mají se docela jinak. Sestupme
jen mezi národy, vkročme v učené společnosti,
V pracovny vědy a všude, kde setkáme ae
a lidským rozumem, shledáme boj učení proti
učení, zápas odporojících si mázorů, politiku
proti politice, dějiny proti dějinám,skutečnosti:
proti skutečmostem, tvrzení proti popírání.
Které pravdy nebylo kdy posmíváno, která
vlastnost nebo pud lidský nebyly uráženy,
kterým zřízením lidským nebylo nepřátelsky
vakládáno? Volní myšlenkáři říkají, že ne
mobou věřiti pru rozum. Ale- což nemá ne
věrcůi věda? Jeou a byli lidé, kteří nemohonce
pochopiti tajemství, jež nedovede věda roz
řešiti,stali se buďkvěděnílhostejnými,anebo
dokonce zavrhli vědu a rozom, kterými 60
volní myšlenkáři tolik bonosk

Volná myšlenka po výtce zabývá se po
snáváním věcí, aby dospěla nezvratné pravdy,
ale právě v tomto obora rozum a věda staví
rozpory a nejistoty do závratné výše. Vizmel
Jsou učenci, kteří učí, že ve světě není nic
jiného, než hmota v pohybo. Býti, znamená
dle nich pohybovat se arčitým způsobem, prach
víří ve vzdachu s touže natností, jako lidé
mosí dělat revolaci. V přírodě není zákonitosti
avi pořádku, nýbrž jen natný svazek příčin a
účinů. To jest tak zvaný materislism. Pojmy
zákonitosti, pořádku, účela, dobra a zla mají
dle materialistů platnost jen vsbledem k člo
věku, jsou jen v lidském rozumu, který je
vkládá do přírody.

Dnešní materialisté však již učí docela
jinak, usnávajíce zákonitou spořádanost pří
rodního dění a tvrdíce, že přírodní zákony
jsou již v přírodě od věčnosti a člověk odkrývá
je v přírodě pracnoa vědeckou skušenosti.
———— ÚP.

vlaků tu jezdí sice velice málo (denně jen jeden
osobní nahoru ae druhý dolů); zato však se tu
vypravuje množství vlsků mimořádných, zvláštních.
Tedy snad srážka vlaků? Nikoliv! Železný Ame
ričan má také žízeň; žádný rozumný človék mu
tedy nebude zazlívati, že v tomto vedru po tak
namáhavé práci se tu zastaví, aby svůj žaludek
parní kotel napojil voduu. Ostatně jakoby věděl,
že jsme již nedočkaví, že chceme již spatřiti město
Davidovo, pospíšil si tak, že jsme se brzy zase
bnuli dále směrem k vesničce dosti malebně roz
ložené na svahu pahorku, na jebož vrcboli nalézá
se zřícenina zvaná Chirbet el-Jahůd (zřícenina
židovské). Vesnička sama sluje Bittir a vyvolává
v mysli vzpomínku na Píseň písní: 2, 17: »Po
dobný buď, milý můj, srně a kolouchu jelenímu
na borách Bether.« Snad že tu má na mysli bás
ník tyta hory, kterými se nyní prodíráme,

Byt by však měl snad na mysli hory jiné,
přece jest místo toto velice historické. Zde byla
navždy pochována za císaře Hadriána samostat
nost židovská, když byl tu zlomen odpor, který
kladli zoufalí židé po půlčtvrta roku za velení
pověstného Bar-Kochby (sramejské slovo — syn
hvězdy). Na zřícenině el-eJahůd bychom našli spod
ještě nyní svědky brdinného odporu, který tu židé
Římanům kladli. Bohatý pramen vody, který 0
svěžoval unavené bojovníky, napájí nyní — ame
rickou lokomotivu!

Tříminutové zastávky ve stanici užíváme
k tomu, abychom si zajímavý terrain, baštu, kte
rou tu ruka přírody same zbudovals, prohlédli
poněkud blíže.

Již jen 11 km nás dělí od města, jež chová
ve svém nitru — Galgotu. Horečné touha viděti
toto město nás činí roztržitými již v pozorování
okolí. Málo si všímáme, že vjíždíme do nového
údolí zvaného uádi el uerd (— Růžové údolí),
málo dbáme, še stále ještě stoupáme, (Jerusalemské
nádraží jest 747 m nad mořem!) Poněkud více



Nože, zkušenoaj,.věda.:a rospm,na něž odvo
láva ce +olaf myčlonkáši, v téže váci sásadně
0i:odporají. Na jedné atraně totiž sákony pří
rodpí úonávají a oa drahé je popírají. Ptejme
se, kojik výkladů podáno bylo lidstva na c
tásku, co jest světlo, teplo, magaetism, síla,
hmota? GeorgeBerkeley učil, že pohyb a tvar
bwoty jsou výtvory našeho rozumu, takže ne

prásdný domysl a přísnává-li Be jí jakožto
potstatná vlastnost rozprostření, tedy jest to
jen představa naší mysli a ne skutečnost mimo
mysl. Tedy hmotný svét, jejž vidíme, slyšíme
a hmatáme, vlasně není. Berkeley to dokazuje
rozumem a vědou, které na výsost volní my
slitelé velebí. Tož dobré chotnání; dle jedněch
jest samá bmota, dle drahých hmoty vůbecnení.

Hume popíral spojení příčiny a účinku,
tvrdil, že naše „já“ není skutečné a stálé, jiní
tvrdili právě opak. Dle některých prostor a
čas existají, dle jiných nikoli, Dle Kanta jsou
v rosamu prvotní a dané způsoby poznávací,
tak zvané kategorie, kdežto jiní dokazují, že
v mysli není vic jinébo, le“ co tam vtiskly
smyslové dojmy. A tak mohli bychom pokra
čovati do nekonečna. .

Oč jest tedy řád přirozený jednotnější
neš nadpřirozený? Jakou pevnoujistotu poznání
ve světé hmotném podávají nám rozum, zku
Šenost a věda? Spor náboženský jič sám má
za výsledek spor rozumový, neboť článek víry,
na příklad „věřím v Boha“, který my přijí
mámo a volní myčlenkáři zumítají, vým roz
omem jej přijímáme a volní myšlenkáři svým
rosumem popírají. Marně tedy volní myšlenkáři
zdůrazňují všemohoocnost rozama proti nábo
ženství, 8 jest na bíledni, že domýšlivá řeč
jejich jest toliko zdvižením prachu a že vývody
svými tečku v dějinách neudělají. (Pokrač.

. » :
o

Bumly. Praha žije pod dojmem bamlův
a rozechvění z nich pochodící probíhá myslemi
českého obyvatelstva. Netřeba podotýkat, že
baršáci vyzývají a že jsou komandováníně
meckými politiky z důvodů, které po jisté
stránce jsou známy a které v plné světlo po
Šine snad nedaleká budoucnost. Vnitřní poli
tická situace sporem českoněmeckým jest za
pletena sice již po celou doba konstitačního
života, ale, jsou-li dnes na pomoc voláni bur
šáci, dokazuje to, že němečtí politikové přibrali
nové hoací péro a že poměry nabyly bumlové
značky. Bomlovat znamená: potloukati se, po
badovati. Klátí-li se opilý pobuda po ulici a
zazpívá-li si, postará se policie hned o jeho
odklisení. Jsou však také pobudové, kteří o
panojí celý chodník, řvou vlastisrádnou píseň,
vzrušojí společenský život a poškozují citelně
obchod — a to vše ještě pod ochranou bodáků
a manlicherovek. Malé příčiny — veliké ná
sledky. Pomysleme jen! Čojest to Šedesát bur
šáků s cereviskami? Kapka v lidském moři, a
přece hle, půlmilionové město jest vyšinato
z kolejí svého života, vlaky ze všech stran při
vážejí sta četníků, jest vyburcován velící ge
nerál, telegramy lítají na ministra války, ko
nečně i armády zmocní 8e napjaté očekávání
a říše se zachvívá. Praha, bomly, buršáci. Ži
doveké listy „Bohemia“ a „Prager Tagb:att“——————
nás upoutává jen vydatný pramen tři km za Bit
tirem, zvaný *Ain el-Hanije (na pravo). Někteř
jej považují za zřídlo, jehož vodou pokřtil Filip
jáhen komorníka královny Kandace (Skut. ap. 8,
26—29). Starší prameny však nesvědčí pro *Ain
„dánije a kromě tobo těžko jest mysliti, že kdy
touto krajinou vedla vozová cesta (komorník
jel přece na voze.). Proto jest dáti přednost ná
hledu, který praví, že onen památný pramen jest
"Ain ed-Dirue nedaleko na cestě, vedoucí z Je
ruselema do Hebronu pod pahorkem, na němž
jsou zbytky starého Bethsuru; starší prameny
aspoň, jako poutník z Bordeaux, Euseb, Jeronym,
mozaiková mapa nalezená v Madabě mluví pro
toto místo.

Již jsme u 83. km. Před zrakém naším roz
kládá se široké údolí zvané nyní el-Bugei'a, pravdě
podobně údolí zvané vbibli Refaim, památné tím,
že zde David dvakráte vítězně bojoval proti Fili
štinským, (2 Král. 5, 18 m.) Škoda, že nemáme
nyní kdy vzpomínati na rekovné skutky postavou
malého, rezatého krále, Slova vel=Oudse, jež se
ozývají z úst spolucestujících Arabů, nás poučují,
že jest viděti — Jerusalem. Napínáme zrak do
dálky, ze které vystupuje ruská věž na hoře oli
vetské a níže mlhavé rysy posvátného veleměsta,
Srdce nám bije zrychleným tempem, nevšíméme
si valně v dáli na pravo na cestě vedoucí k Be
tlemu kynoucího nám kláštera av, Eliáše, zrak náš
rád by se prodral červenými moderními střechami
kolonieněmeckýchtemplářůejiných novýchdomů,
které zaclánějí a nedovolují dlouho viděti kus
starobylého města.

| Vlek-mírnífempo, jakoby chtěl nám popřáti
více času k našemu sáměru. pokochati se celko
vým pohledem na město tak památné, až konečně
zastavuje úplně. Jame na nádraší. Stanuly nohy
naše v prostorách tvých, Jerusalemel

ječí a podpalují. Všechna znamení vypadají

bb jako by se mělu přivaliti uějaká zhoubnápobroma. Podobný shon a děs asi padaly na
lidi, když echnoli strachem, te na naši zem

vyjádřil, že na zákaz bumlů (vlastně pobudo
vání) nepomýšlí, z čebož vysvítá, še Němci
dobře vědí, co si mohou dovoliti, a že mohov
na obloba vnitřní politiky nahnati mraky,
jejichž přítomnost připomíná mocného strýčka
ze sousedství. Není strýček jako strýček, ale
tento německý má velikou váhu jmenovitě teď
v době nesnází, ve kterých ocitla se naše říše
po připojení Bosny a Hercegoviny. Nejnovější
tyto skutečnosti ovšem posilojí sebevědomí
Němcův a jejich vyzývavost.

Za takových okolností rozhovory českých
novin, zda positivní politika zkrachovala či
nikoli, jsou vlastně bezůčelným mlavením a
brou na ukrácení chvíle, n.boť poměry vyvíjejí
se mimo dosab našeho vliva a vůle. Kde kdo
může dobře poznávati, že vnitřní zmatky, tak
dlouho bloudící po pouštích nejistoty, jsou
staré svým trváním a nové svým vzrůstam.
Jame biti pěšky jako za vozem. Zkasili jsme
průběhem politického životu všecbno: Oposici,
obstrakci, oportanism; nepomábá nic. Bu i od
voláním ministrů nepokročíme ko předu, leda
že způsobíme okamžité nesnáze vládě. Uva
žujme o věci jak uvažujme, vždy docházíme
toho přesvědčení, že proti náro jest moc sil
nější moci naš. Neprorazíme rázem, nýbrž
jen krok za krokem jest nám bráti seku předu
s vejkrajnějším sobezapíráním a s velikým ná
kladem trpělivosti. Jest žádoucno, aby politi
kové naši nastoupili určitou cestu, která jest
výslednicí dosavadních zkušeností a aby obe
censtvo aše konečně porozumělo, nepodléhajíc
pleným heslům zmateně sem tam poskakajících
jednotlivců, kterým předem všeho běží o man
dáty a popolarito. ©

U más musí promiknouti vědomí, še sprave
dinosti a práva jest mám dobývali mnamáhavou
prací, edatností kulturní a hospodářskoua še vládu
a Němce přemůšeme jenom houševnalou svépomocí.
Proto česká politika musí vyloučiti všechno
rozčilování, z něhož pramení chyby a přehmaty,
mezi něž na příklad možno započítati nedávné
ohlášení demise obou našich ministrů. Nejen
že jest potřebí, abychom tak v kritických do
bách měli zástupce ve vládě, ale také proto,
že celá bra Němců směřovala vlastně k tomu
cíli, aby naši lidé byli z kabinetu vytlačeni.
Ostatně zásadou naší politiky vůbec pro všechny
budoucí časy musí býti účastenství ve vládě,
pokod to poměry jen poněkad bodou dovolo
vati. Vždyť jest to mimo jiné nejjistější pro
středek, aby naši lidé všndy pronikali do státní
správy. Konec konců vždy české politice půjde
o Šťastnou volbu prostředků, a k tomu jest
zase vždy potřebí důkladného uvažování, věo
ného rozhledu a prozíravosti, jež nedá se u
chvátiti okamžitou náladou a citovým roze
chvěním.

Trpkou školou politickou mohli bychom
býti také již jednon poučení, že musí přestati
honba těch kterých stran, jak právě v nsrodě
vrchu nabyly, po nějakých rychlých úspěších
zevních. Takové strany, majíce jen tento cíl
před očima, dělají pokusy, zkoušejí hned to,
bned ono, vrhají se z krajnosti do krajnosti,
čímž ovšem jednotný postop, diktovaný mo
censkými poměry, se láme a vzoikají nesouvislé
episody, rušící celkový rámec promyšleného
usilování.

Rozamný a prozíravý postup na poli po
litickém jest opatřovati prostředky podpůrný
mi, z nichž na prvém místě jast hospodářské
sílení, pravda to stará a stále nová. Německé
baršácké provokace, rozněcované a živené ži
dovskými novinami, opětně a důrazně pravda
tu uvádějí nám na mysl. Ba řekli bychom,
jako by vysývavost ooa v ten směr naši po
zornost obraceti chtěla sama. Vědyť jiš to
skoro 8 námi tak vypadá jako s oněmi sedláky,
kteří šli prosit úřady, aby jim bylo poračeno
vystavěti silnici, které již dávno potřebovali.
Tolik různých příhod, zklamání a uehod jsme

probůh že zkušenosti pončeným jest nám jižonešně opravdově přiložiti rokou k dílu a
rováděti heslo: „svůj k svému“ pevně a důsledně.
éně táborových řečí s planými a na prázdno

vyznívajícími resolucemi, ale více opravdového
poučování o tom, jak nutno uchvacovati vnitřní
posilovací práci hospodářskou,o jejíž výsledky
pak wmůšese opírati politika. Pokud bude ve
liký rozdíl mesi hospodářskou mocí německou
a českou, potad potrvá po jisté stránce zdroj

malé moci politické. Buďme připraveni
ještě na dlouhou cestu, než dojdeme k cfli
splnění našich práv a požadavků a to tím více,
protože, jak již podotčeno, posice německá
v přítomnosti posilována jest ceněným sekun
dantem v mezinárodních zápletkách, vzniklých

připojením okupovaných zemí. Více nežli kdyjiady musí politika naše přestáti zkoušku
obněm a více nešli kdy jindy všechny politické
strany mosí chápati vážnost sitaace a připra

vovatí lid pečlivou výchovouk dalšim nesnadnýmúkolům.:1
Ve společných'akcich: celého národa ne

strany, ale
také a to vášadaě a jmenovité, štvanice proti
křesťanské,které hluboce otřásají tělesem ná
rodním avykopávají v doších hluboké propasti,
čímž vzniká neschopnost ke každému vážnéma
počino a trvalé práci. Tuto „vlasteneckou“
činnost provádí, jak známo, prof. Masaryk a
všichni jeho stoupenci, a nelze se tomupodi
vovat u lidí, s nimiž v boji protikatolickém
ruku v ruce jdou židé. Jest patrno, že toto
spojenectví stoupenců Masarykových a všecek
vnitřní směr jejich škodí zájmům našim poli
tickým a hospodářským a žene voda na mlýn
Němcův a židů. Toto konání pokrokářův a
„Hospodářské osvobození“, napsané hned na
čelném místě v „Času“, ovšem pak dokazují,
že lidská ueupřímnost nemůže býti nikdy
spoutána a nikdy nemůže dosti se schovávatí,
aby uebyla v plné obohosti své odhalena...

* *“

Ministr » katolické strany? Nadhodil jsem
před čtrnácti dny, že by česká katolická strana
lidová nemohla dáti za sebe soublasa ke vstopu
dra Hrabana do ministerstva. Nevyjádřil jsem
se dosti správně, mluvě o kutolické straně
vůbec. Projevil jsem jen svůj vlastní názor,
což zejména podotýkám vůči „Čecho“, jenš
rozvinul otázku, kdo vlastně by měl tedy o
věci rozhodovati, kdyby se stala aktuelní.

Považuji za vhodné mínění své určitěji
odůvodniti. Dosavadní zkušenosti poučají, že
čeští ministři i přes nejlepší svou vůli nemo
hou ve vládě uplatniti se tak, aby se nám
dostalo těch hlavních programových kusů, na
které lid náš a zejména strany tak dychtivě
čekají. Nejen že druhá česká universita a
vnitřní úřední jazyk jsoo posud hadbou bu
doncnosti, ale nadto ještě němečtí soudcové,
vykonávajíce nespravedlivé diktáty násilných
šovénů, odpírají nám právo, na které neodvá
žili se sáhnouti ani za nejprudší obstrukce po
slanců německých v době Badeniově. Čeští mi
nistři musí se tedy spokojovati úlobou, kontro
lovati vládní činy, překážeti tahům protičeským
a postrkovat a to ještě opatrně, české lidi na
místa, kde jich posnd nebylo. Tuto činnost
ministerskou pochopiti a třeba ani ocenit ne
dovedou voliči, kteří pochybenou politickou
výchovou byli stále krmeni velikými sliby a
bouřlivými hesly. Když ministr opustí svůj
úřad, strhne se křik, že přichází s prázdnou a
že nesplnil očekávání. A tak výčitkynepostih
nou jen ministra; strannáagitace postará se
hned také o to, aby poškozována byla repu
tace a podlamována byla důvěra ve stranu,
jejíž stoupencem jest mivistr. Z těchto důvodů
tedy jsem řekl, že wladá vzrůstající strana
nemůže se dát ministersky opotřebovat.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
KNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

vfech evropských jazyků s donáškon do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkapectví

B. E. Tolmana
v Hradoi Králové.

(Založeno r. 1862).

Nové jísdní řády.Telefon č. 17.

Pomlavač rolnika-poslanceŠa
eomvi. „Hlasy Venkova“ dne 28. října svým
zvláštním pravopisem -edělily :

„Zpráva o nehodě, která ce stala v domě
klerikálního poslance pava Šabaty rolníka ve
Vrbici, přinesená v předminolém čísle t. L
mohla by svov stihisaci úvésti veřejnost v tem
omyl, že týká se snad osoby pana poslance

samého. K odvrácení možnosti takového Ykladu . . .“ atd. Visme to farisejství! Prý by
mohla ta správauvéstiv omyl“; „Hlasy

Venkova“jd opravují „k odvrácenímcžnouti takového výklada“. A zatím sgrární"řbář
dobře ví, še jiš před tímlo prohlášením jek
agrárníci tak katolíci rozuměli zprávě t6 a
jinak, neš že bodá poslance samého. Agrársici



a Jjízlivými posměšky zpráva tu rozoášelí a
předčítsli, prostomyslní našinci pak ce při tom
řádění roztrpěnvali na Šabato samého, Zpráva
rafioovaně vhozena do okresa, právě když se
potavevý poslanec odebral pracovat pro Jid do
Vídně, tak že se nemohl okaměžitě brániti.
V čem je Šabata „klerikální“, věru nevíme.
Suad proto, že se zachoval k p. Cbal.apkovi
daleko lépe a přátelštěji, než p. poslanec Cha
loopka k němu. Anebo snad proto, še na schů
zích neštve, nýbrž klidně a správně vykládá
sitoaci bez útočných a prchlivých slov, jakých
užívají agrárníci tak zhusta! Pane Chaloupko,
Da něco vás upozorňujeme. Když se v vás ŠÍ
řila nezaročená a nesprávná zpráva, jako byste
byl řekl, že před volbami dáte Kristu pokoj,
aby po volbě bylo jinak, „Obnova“ ta zpráva
nepřinesla, tak že neměla příčiny něco odvu
lávat. A přece po informaci z krohů strany
vaší upozornila, že se vám takovca zprávou
ubližuje.

A jak se zachovaly „Hlasy V.“? Dobře
jste mobl věděti, jak ibned zákeřná zpráva
„Hlasů Venkova“ byla vztahována na Šabatu,
jak byla čest poslance našeho tupena v okrese,
a přece teprve za 21 dní váš orgin trochu zá
keřoouzpráva poopravil. Zalbal si při
tom znovo. Plše-i totiž 23 říjoa, ža byla
ta zpráva v předmioulém čísle „HL.Venkova“,
sdělujeme, že tam byla ještě o týden dříve,
totiž 2. říjoa. Tedy tří neděle nici „Hl
Venk.“ lišácky chtěly jeden týden zapříti, aby
doba, v níž byl Šabata bez odvolání „Hl V,“
tupen, vyhlížela kratší. Chce-li tudíž váš tisk
takovým způsobem lákati katolíky do agrár
ního tábora a prokazuje-li sasloužilému rolní
kovi takovou „čest“, pak lidé dobré vůle učiní
si o všem úsudek vlastní.

Perfidle čáslavské „Pravdy.“ Tážna
psala 30. října: „V našem listě ještě nikdo a
nikdy nenalezli zložní lístek pro podpora k roz
Šiřovátí tisku a v klerikální „Obnově“a v jiných
listech klerikálních každé chvíle naleznete složní
hot „Drožstva sv. Jana Nepomockého ku roz
šiřování katolického tisku “ Aby ee poznalo,
jak podvodně vede „Pravda“ čtenářstvo k myl
nému domnění, stůjž zde vymvětlení. Dne 2.
října jsme vložili do všech čísel „Obnovy“
eložaí listy s připomenutím, aby se jich užilo
k zapravení uedoplatků za „Obnova“, „Čna.
Úvahy“ a odebrané knihy z „Knihovny Obno
vy.“ To byl přece zřejmý účel vložení těch
lístků a to tim více, že v současném připo
menutí nebylo ani slova prosby o milodary.
Připomenutí to bylo znova opukováno. Lístky
vloženy do čísla kašdého, ježto by se pří spoustě
exemplářů exvedice valně zdržela, kdyby se měla
svlášť vybledávati čísla, která se posílají na
výměnu, jako iosertní doklady a pod. Tomu
ostatně každý redaktor má dávno rozuměti,
jelikož i jemu výměnná čísla někdy dojdou 8e
složoím lístkem. K tomu všema slož. lístky
vloženy hromadoš poprvé. Jindy se vkládaly
Ojediněle na adressu toho, kdo si objednal více
čísel. Sami členové družstva tiskového na ty
listky příspěvků neplatí, pysílajíce přímopenize
p. pokladníkovi. I čas: pis „Štít“ má svoje elož.
listy zvláštní. A teď „Pravda“ praví, že ona
pezasílá slož. lístky pro podpora katol. tisku,
sato však že kašdé chvíle tak činí „Obnova“ =
nadto jiné listy naše. Vyzýváme„Pravdu“, která
tak úmysloě balamutí svoje čtenářstvo, aby
určila aspoň přibližně, kdy ty chvíle byly. Naši
čtenáři dobře vědí,nač checky s hořejším osna

čením se poaaey: vždyt to bylo také ještěJednou prohlášeno a ostatně každý našinec ví,
že „Obnova“ jest majetkem „Družstva ov. Jana
k rozšiřování kat. tisku.“ Ale „Pravda“, ová
dějíc silným tiskem t.n titol cbecků, vede na
základě toho čtenářstvo v klam, aniž by řekla,
jské vysvětlení bylo k zásilce slož. listů připojeno
a pak ještě jednou opakováno. Aš někdy ba
deme prositi o milodary na př. na Častější
vycházení „Obnovy“, pranic se za to styděti
nebudeme; budeme prosití u svých vlastních.
Tentokrát však jeu lhář mohl z vložení lístků
vyčisti účel, jehož nestávalo; a jen zúmyelný
podvodník mobl drze lháti, že takové lístky 8
prosebným účelem zasílají se každou chvili.

Politický přehled.
Vnitřní politika Rakouska zase se laští

ve Vídni, kamž se mocnář v sobotu navrátil
s Pošti. Ministerský předseda bar. Beck opět
jest ve svém živlu: vyjednává, aliboje, hledá
majoritu. Nové ministerstvo ukazuje se napřed
wrůzných proměnách, jak která strana by si
přála. Ovšem pracnje 6e parou, aby si národ
český dal říci a nechal vší oposice, aby .ne
vzpomínal odročení sněmu českého, událostí
přažekých a známé strapnickvsti bar. Becka a
místodržitele hr. Coodenhovea. Bar. Beck jako
by byl dosud rozechvěny z rosmlavy 8 dele

u „Národní rady“, kteří nepokrytě baronueckovi prohlásili, že jest naprosto špatně ja
formován a to zámyslně špatně informován

úřady o bouřích v Prase a sněmčených městech.
Deputace „Národní rady“ zaKročila i u ministra
vnitra bar. Bienertha, s jehož výpovědí 66
znáno, že byl také Špatně informován. Ministr
slíbil ochranu českých menšin a vyšetření u
dálostí v Prase. Ve Vídni zakročila také pražská
obchodní komora, pražští čeští i němečtí ob
chodníci, aby zakázaním bumlu zjednán byl
v Praze pořádek. A tak na minolou neděli
chystaný v Praze buml na Příkopech byl za
kásán, ale přece objevil se v jiné ulici pražské,
oprchbalý však, nikým nevšimaný, ovšem £a
policejní ausistence. V Praze byl sice klid, ale
na české menšiny dopadla zase surová půsť
německá.

Sněm slezský schválil změnu některých
ustanovení zemského zřízení, předlobu voleb
ního řádu apředlohu, kterou se zavádí volební
povinnost. Příští eněm slezský bade se sklá
dati z 55 poslanců, kteří tvoří 3 kurie a to L
kurii £ virilisty a zástapců velkostatku, I.
korii měst spolu se sástapci velkého průmyslu,
obchoju, obchodníchkomor a 503 zástupci vše
obecné třídy voličské volenými za města, a LII.
korii venkovských obcí a v nicu 5 zvolených
poslanců všeobecné kurie. V této všeobecné
třídě voličské baduu míti vo'ební právo nejen
ti, kdož dosud bo nerněli a umějí čístia psáti
a jsou v zemi alespoň dvě léta usedlí, nýbrži
vo'ičové ostatních korif, jejichž volební právo
jest podmíněno ještě jednoroční usedlosti. Vo
lobní. právo uděluje se také ženám platícím
předepsanou daň, ale musí je vykonávati osobně.
Volba jest tajná. Polákům a Čechům věnováno
tu, co se jim dáti mue-'lo, jinak na Němce
nezapomenuto.

Delegice skončily své zasedání, na nichž
osvětleno proti cizině stanovisko, jaké zaují
má Rakousko k přivtěleným zemím Bosně
a Hercegovině. V Srbska a Černé Hoře nc
mohou se spřáteliti s činem Rakouska, toažíce

skémo dali v Petrohradě na blavu stadaný
obkladek, že teď právě jest nejméně času k ne
předloženým dobrodražstvím, stejně konejší
v Itali: černohorské vyslance, A z Bosny a
Herc goviny spěchá deputace za depntací, aby
mocnáři oašemu vzdaly diky za připojení
k Rakousko, Ovšem na bojovné chootky Srbska
a Černé Hory odpovídá Rakousko náležitými
opatřeními vojenskými.

Následkem uveřejnění rozmlavy anglického
žarnalisty s císařem Vilémem, který v této
rozmlově poukázal též na to, že on vypracoval
válečný plán proti Burům, podal kancléř kníže
Bůlow žádost za propaštěnou, která však cí
sařem Vilémem oduítnata. V Anglii vzbudilo
toto odhalení ještě větší nedůvěru k Německu
a v Německu vzešel také úžas nad takovým
projevem císaře, — Říš. sněmu něm. podána
předlob: o reformě říšských financí. Dle ní
vybražoje si stát nákup i prodej kořalky ve
velkém. D1ň z tabáku říditi se bade dle ceny
výrobku. Daň z kořalky vynese o 100 milionů
marek, z tabáko 77 mil. marek, z piva 100 mil.
marek, s vína 20 mil. marek, z dědictví 92
mil. marek, z elektřiny a plyna 50 mil. marek,
z udání 33 mil. marek, celkem o 475 mil.
marek více než před ref rmou.

Indy A Časopisy
[© . odebírejte a objednávejte v knihkupectví

František Píša
v Hradoi Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin.“ij

Seznamyzdarma.

Z činnosti katol. spolků.
Z Chotěbořska. Dae 35. října byla

v Chbotěbořiv sále na Sklepích schůze venkovské
mládeže. S4l byl nabitý, takle průběhem teči dp.
Voňavky masili mnozí vycházet s dusného ovsduší
pa Čsrstvý vzduch. Jedoi hádali, če účastníků jest
700, jiní tvrdili, že jich jest přes 700. Řekvěme,
že jich bylo dobře počítaných 600. Nadšený řečatk,
nedotýkaje se urážlivé stran nopřátelakých, vy
kládal nutnost a potřebu organisace mládeže; do
vosoval, že mládež musí zachovat a pěstovat lásku
k vlasti, ku práci a ko všem povinnostem řádného

občana a uvědomělého katolíka. Strbojícli jíné
struny pod své prapory m'ádeš, činí fak i straga ©
katolická a to tím oprávněněji, protože chce oprav
dovému dobru venkovského lidu a protože chce
upovňovat základy rodin a apořádavé společnosti.
V našich řadách se mládež nekazí, jek bychom.
mohli posloužiti důkazy odjipud, nýbrž vážné as
vychovává a svědomitě jest připravována pro 876
badoucí šivotaí úkoly. Při vývodech řečotkových
mládeže se zmochovalo vždy větší nadšení, tak
že co chvíli propokévala v soublas a potlesk.
Subůze skončena velikým mravoím úspěchem, ové
bylo patrao i s toho, še venku na zabradé celými
davy řečník byl obstupován a na různé věcí do
tazován. Všeobecné přání mládeže vyznívalo v ten
smysl, aby co nejdříve vycházel její Časopis.

Z Káecova m. 8. Den 25 října zůstane ká
covským dloabo v paměti. Už delší dobu počala
ne tichou osadou, zbočnou, v každém ohledu pu
řádnou rozlézati různá iadividaa, která náš dobrý
lid balamatila. Prim v tom hráli jeden krejčí a
pak zřízenci od dráhy. Když letos v května p Be
kretář Mužík z Hradce Král. svou přednáškou
sískal lid zdejší, pocítili a0e. demokraté potřebu
„posíliti“ lid nějakou hodaě $tvavou přednáškou.
Učunili tak velice výmluvnými ústy posl. Austa,
jehož štvavá řeč objevila i zde jako jinde své ú
činky ovšem pouze mezi soc. demokraty. Li lé ave
dení prokoakli t» jadnání soc. dem, shrozili se té
mravní problobně, která Šklebila se na ně z řeči
Austovy, a odvrátili se od svůdců. Byla-li proní
schůse katolická četně navštívena, byla druhá, po
řádaná 25. října radostným obratem. Řečnil opět
p. sokretář Mažík z Hradce Král. o politické si
taaci a vřelá jeho řeč setkala se s plným Doro
suměním, úspěchem a potleskem. Drahý řečník,
redaktor „Š'íta“ p. Šupka uč nil svým prvým zde
vystoupením blaboký dojem. D vede promlaviti
k srdci lido, dovede uchvátiti, amí však vzácnou
svojí logikou také přesvěděiti. Mluvil o tom, proč
se čeští katolíci adrušají. Boařlivý potlesk a slzy
přítomných byly mu odměnou za jeho etkvostnou
dvoubodinoou řeč, ješ zanechala mohutný dojem
m zi sbromážděnými, Po řečech obou pánů přihlásil
se ke slovu agrárník p P., který tvrdil, že agrár
níci nejsou proti katolíkům ale přiveden důkazy
do úzkých, problásil sám, že předáci a vůdci jejich
jsou proti katolíkům, ale oni na venkově prý ne.
Projev tento jest zajisté velice významný. Po tě
přiblásil se ke slovu 80c. em. p. B., který se
Bvou otřepanou a vylbanou výtkou církvi, že žehná
vražedným sbraním, byl náležitě odbyt a odkázán
ibned k věcné debatě. Sohůze skončila pokojoě,
ač protivníci všeho dobrého a šlechetného hleděli
ji smařiti. —D.

Z Hořelice. Dne 25. t. m. pořádalazdejší
katol. organisace první veřejnou schůzi, která, ač
jest zde půda sopečná, velice se zdařila. Úči
stenství bylo velmi značné. I se sousedních orga
nisací mnozí 8o dostavili. Však si tobo zasloužila
výborná přednáška vdp dro. Šulce, professire
z Hradce Král, který ve své více než dvouho
dioové řeči vylíčil vznik všech stran politických
v národě našem od doby probusení až do doby
neší. Z programů jednotlivých stran ukázel vdp.
řečník, proč vznikla i naše strana katol. lidu
v Čechách, načež vysvětlil podrobně její program.
Přednáška byla tak populární, všem posluchačům
přístupná, že všichni 8 napiatou pozorností sledo
vali ji až do konce a po zakončeoí byli přímo
nadšení. Nepřeháníme, tvrdíce, že všem přednáška
tato 60 nesmírné líbila; to dosváděuje i ta okol
nost, še přítomní socialisté avi vdp. řečníka ne
vyrušovali ani vůbec ke slova se nepřiblásili.
Srdečným poděkováním vdp. fečaíkovi a jeho vy
bídoatím všech přítomných ka svorné práci byla
schůze za hlučného potlesku skončena. Semeno
vdp. profegsorem zde zaseté přinene zajisté užitek
stonásobný, o Čemá bade se moci vdp. řečník pfe
avěděiti,cá podruhé k nám ráčí zavítati. Zdař Bůbl

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanovenísou: p.j

Matěj Jičínský, farář v Haátnicí, za faráře do Vše
star; p. Frant. Kráčmar, administrátor, za faráře
v Nebeské Rybné; p. Jos. Klement, kaplan v Hra
dišti, sa faráře do Kohoutova; p Jan Brant, farář
ve Sv. Kateřině (baděj. diec.), sa faráře do Ždírce;
p. Jan Oliva, kaplan v. Obronstovicích, za faráře
do Svratky; p. Ed, Matozš, kaplan ve Vejvanovi
cích, za sappil. kutechetu do Cbradimě; p. Frant.
Bolvička, administrátor v Chotsšicích, za kaplana
do Králova Městce; p. Jan Lonský, katecheta
v Ledči, sa katecheta do Pardabio; p. Jan Po
Hcký, katecheta v Dol. Kralovicích, sa katechetu
do Ledče; p. Otakar Oliva, kaplen v Ledči, sa
katechetu do Dol. Kralovic; p. Ladisl. Dragouo,
kaplan ve Chvalkoyicích, se pros. katechetu do
Náchoda. — V Pánu sesnuli: p. Ant. Štěpánek,
(V Vala) b. vikář, děkan v Jaroměři, + 28. říjos

(ee 1842, vysv. 1867); p. Jos. Tichý, (V Vuln.)ř Lipoltický oa odpoč. vPřelouči, + 29. řijna,
nar. 1840, vysv. 1867.) — Uprázdnéná místa:

pátnice, fara,jat nábož. matice, od 5 listo
Pula daroměř, čkanetví, praes. právo náleží Jehoeličenstvu, od 5. listopadu b. r.



Nejd.
jelvsobotadne31. října doŘímaa úby
foval se v České koleji (Vis Bletina128).
5" Sehůse městěké rady dno 30. října£.

r. Ponkasy sa likvidované výloby a nábrady za
přechodné nbytování vojska ve třetím čtvrtletí £.
r. se schvalují. — Výkaz pokladní hotovosti se
dne 26 £t. m. byl vsat na vědomí. — Zašle ne
blshopřejsá depeše J. O. Jana hraběti Harrachovi
k jebo osmdesátým narozeninám dne 2. listopadu
1908 a v imtenčích jeho věnuje se částka 200 K
spolka „Komenský“ ve Vídni.

(© Duěšlčkách zase se ukázale v plné
míře láska živých k dašičkám. Na břbitorech
bradeckýchtísnily se o Všech Svatých i o Du
šičkách davy věřících. A rovy zemřelých za chmurné
nálady podzimní zapestřily se zase barv.mi, sa
hořelysvětlem, zašumély vzdecby. Uprostřed smutku
vzpomínky milé, než přece leckdea hroby pusté,
nezdobené, ani svíčičky na niob, nikd. nevzpo
mícáopuštěných...

Soikání na hýbitově. Snušivýkatolický
spisovatel Brožek napsal působivý dramatický
obraz ze Života, který v době dašičkové vyho'í
repertoira našich katolických jednot. Hra byla
výdána v Brně u Benediktinů. Na scénu uvedla
ráci Brožkovu jednota katolických toveryšů v
radci Králové o Všech Sratých s nevšedním zda

Tem; 0 to záslubu mají pečlivá režie p. Beráukova
a odnševnělé hra zaměstnaných ochotolků. Zaelou
šené uznání svých výkonů atržili pp. Soudil, Černý
a all. Černá a Richtrová. Jedna z předních r.lí
byla svěřena nadějné dramatické umělkyni al

erhautové Ačkoliv drobé menší role byly obsta
rány vesměs začátečníky a začátečnicemi, řadily
se přece v lsdném souzvuku k výkonům již výše
smíněným. Představení bylo hojné navštíveno.
o Čestný večer p.kapelníka Procházky.

V úterý dne 10. t. m. má velezasloužilý ka
peloík p. Procházka svůj čestný večer, ku kterému
vybral si nově studovanou melodickou operu
„Marta“ od Flotowa. Dá se očekávati, že umění
milovné naše obecenstvo při této příležitosti ukáže
hojsou návštěvou, že dovede záslnhy p. kapelníka
0 naši operu náležitě oceniti.

| Předjížšďku svatohubortskou uspořá
dalo dne 3. t. m. dělostřelecké důstojnictvo 327.

n pod vedením setníka Zobla. Jízda započalaltže footbalorého závodiště směrem ku Střebši, pak
Be jelo opačným směrem k Pajkrově továrně a
kolem dobytčího tržištá zpět. Závodění ukončeno
usenného skladiště. Za předjížďky jednomu dů
Stojníkovi kůň klesl, jezdec spadl, leč poranění
nentrpěl, ježto znovu rychla se vyšvibl do sedla
s ostatní doháněl. První dojel poručík 22. děl.
ploku Donner. Důstojníci za příznivého počasí če
kali větší účast obecenstva.

Paříšské pamětihodmonti kdo opi
třiti chce v nádherné plastice, takže jako věrná
skutečnost se jeví, nechť neopomene navštívili ve
dnech 7. at 13. listopadu panoramu Národní Jed
noty Severočeské v Hradci Králové za Bílou věší

„ Ve prospěch hereckého asylm poří
dají členové sdružených východ. čes. divadel ve
čtvrtek dne 12. listopadu v sále Adalbortina umě

mem za spoluáčinkovaní div. orchestru osobním
Maením pana kapelníka Procbázky. Vzhledem k
dobročinnému účela, v jehož prospěch Be akade
mie pořádá, jakož. i vsbjedem k oblibě členů sdru
čených dirade) doufá pořadatelstvo, že návětěra
fečené akademie bode co nejhojnější. Program ob
starají členové opery 1 činohry. Po vyčerpání pro
gramu volná zábava,

©Spolek ma podporu chudých studu
Jíešch středních kol" v Hradel Kralové koná
vúterý dne 10 listopadu 1908 o půlšesté hod.
večerní v místagetech Besedy řádnou valnou hro
medu s obvyklým programem. Nesejde-li se v u
stanovenou dobu dostatečný počet členů, bude Be
konati o půl hodiny později schůze druhá, jež se
může platně usnášeti bez ohledu na počet pří
tomných.

Návětěva. Nový velitel 9. armádníhooboru,
maršálek Rummer 6l. z Rummersbofn přijel s

itoměřic dne 4. t. m. do Hradce Král., dal ei
představiti důstojnický sbor, učinil návštěvu v před
ních civýloích kruzích s problédi garnisonu. Včera
po poledni odejel spět.

Vunámený kurs „Českého Obchod
miho Husea v Praze“ „Odělnickém,úrazo
vém a nemocenském pojišťování“ odbývati se bode
ve dnech 23 a 29 listopadu a 6. a 13. prosince.
Přihlášky do kursu přijímá nejpozději do 10. li

padu. t r. řiditelství městského průmyslového
jůseá zde.

<.Měsíční výkau Záložního úvěrního
ústavu. Stav vkladů: (na kníšky, pokladniční
boukásky a běž. účet) v říjnu 1908 K 19,396.261-88.
3placeno na IV. emissi akcií našeho ústavu K
1804 972-46. Egkont směnek: Vříjnu 1908 eskou
ováno kusů 3110 vobnosu K 3,194 60060. Skla
Jiště: V Hjha 1908 uloženo sboží v ceně K
118.080. Vklady na vkladní knížky a pokl po
ikásky 49, ode dne vlošení do dne vybrání.

ž 4%..

Výstavka předhlstorických nádob
Ve výkladní skříni bývalé tržnice ne Molém ná
městí v Hradci Králové vystavuje od 2. listopadu
městské historické museum Četné nádoby různých
tvarů z pohřebiště popelnicového, objeveného ce
dávno na poli p. Juoka v Pouchové, s brobn na
lezecého u Hradce Králové sa domem vystaveným
u silnice Novohradecké nedaleko t. zv. „Valacha“
(dar p. dra Ot. Klompara), z popeloicového po
břebiště, prokopa.óho v panském lese „Soudném“
u Dobřenic a ua poli p Hroneše u Všsstar. Hroby
s pohřebiště Pouchovského a hrob uslezený u sil
bice Novohradecké náležejí k nejstarším brobům

Čechách (£ konce I polovice I.
tisíciletí př. Kr.) a nazývají se hroby ráza luši
ckého, ježto podobné broby hlavně v Lušici se
nalézají. Hroby se Všestar jsou mladší (z počátku
II. polovice I. tisíciletí př. Kr) t. zv. rázu alez
skébo, Ježto podubné hroby nejvíce ve Slezsku se
nalézají. Hroby pak z pohřebiště Dobřenického
pocbázejí již z nejmladšího období hrobů popel
nicových, jež dle pohřebišté Plátenického u Da
šic pvzývají se hroby rázu plátenického. $Nádoby
s brobů rázu lažického jsou většinou hladké a
Jen výjimkon rytými Čarami a prahy prsty vytla
čenými zdobené; nádoby pak ráza slezského a
zvláště plátevického jsou nejrůznějších tvarů a z
největší Č+sti tuhovány a zdobeny rozmanitými or
ramenty hlavně geometrickými zevné i uvnitř.
Všecky tyto nádoby jsou ještě rakama hotoveny
bez pomoci hračířského kruhu. Na zadní stěně vý
kladní skříně visí sedm obrazů, na nichž spatřiti
lze různé předbistorické starožitnosti, v kraji
Královéhradeckém nalezené.

Z Besedy. Výbor ve své schůzi se usnesl
jako každoročně i letos vypraviti do Těchonína
zásilku šatstva, obuvi, školních potřeb atd.a prosí
své členy i širší obecenstvo, aby ten, kdo jen
poněkud může něčeho pnstrádatí neb darovati, se
k této skci připojil a sděli' baď jednateli Besedy
p. Tolmanovi, aby ten sluhu pro to poslati mohl,
nebo zaslal to přímo do Besedy. Dary budou ve
řejné kvitovány. Při Téchonínekém večeru sešlo se
na školu tuto celkem K 7508, jež účelu svému
budou odevzdány. Pro p dzimní období cbystají
se ještě 3 več-ry, pylvestrovská zábava a na den
23. ledna věneček. Sál propůjčen k plesům na
16. ledna Sokolu, 12. ledna ples studentský, 1.
února ples obchodoí akademie u 9. ledoa ples m.
odbora Č. 0. B.

Dvě pokrokové kritiky. „Rstibor“plše
31. října o vystoupení Decortiho v Dalibora: „Pře
kvapil novým založením role ne co do postavy
zlomené a shroucené, nýbrž duše vzparné, sebe
vědomé a brdé.“ „Osvěta lida“ napsala týž den:
„Hry je až nadbytek a nelze se založením role
vždy souhlasiti. Zvláště ne v Daliboru, jenž roz
hodně postrádal základního rysu — rytířskosti.“

Vyhláška. Obec Královébradeckábade ve
vlastní rešli obstarávati okrašlování kvftím, obklá
dání drnem a zalévání hrobů na břbiteré Pou
chovekém. Poplatek sa to stanoven jest řáem
břbitovním, schváleným bisk. konsistoří v Hradci
Králové a c.k. místodržitelstvím král. Českého vý
nosem ze dae 3. září 1888 č. 16993 a bude se do
odvolání vybirati takto: za udržování květina za
lévání: hrobky neb rodinného hrobu ve velikosti
hrobky K 10, hrotu jednotlivého K 6, hrobu dvo
jitého (dvou brobů vedle eebe) K 8, a za jedoo
duché obložení brobů droem K 2 © Přiblášky oa
okrsšlování kvítím, obkládání drnem a zalévání
brobů na břbitově Pouchovském a uvedené po
platky bade přijímati městský důchodeaský úrad
v Pradci Králové. Okrašlování, obkládání drnem
s zalévání hrobů jinými osobsmi, než obcí k ralové
hradeckou, přípustno není.

Franeouzské kursy badou
od Alliance Frangaise v Hradci Králové pro šíření
jazyka francouzského. Badou otevteny od 16. li
stopadu t. r. Budou dra, pro začátečníky a pro
pokročilejší. V každém z nich badou dvě hodiny
týdně. Konati se budou v místnostech obchodní
akademie od 7 du 8 bodio večer, a t> v pondělí
a ve středu pro pokročilejší, v úlerý a ve Čtvrtek
pro začátečníky. Platební podmíoky (je to z části
přispěje na ně Alliance sama) budvu velice míraá
Alliance pořádá tyto korsy, aby učinila frančtinu
přístapnou každému, jenž by si přál nančiti se ja
syku tak světovému, jskoš i aby umožnila přístap
do svého středu nejširším vrstvám. Pro příslušné
dotazy nebo k zápisu stačí poslatí korrespoaden
ční listek předsedovi prof. p. dra. Hruškovi nebo
jednateli prof p. Iouardoví. Netřeba snad zvlášť
na tuto přiležtost uposorňovati. Karsy vedeny
budou rodilým Francouzem, Jeně dovede 80 též
česky vyjádřiti dobře, a lze se tedy nadíti, te
neje“ obyvatelstvo Hrades Králové, ale i celéh?
ok- Jí hojně jich použije. Bylo by možno pořádati
Ještě třetí kurs jedaobodinový týdně, kdyby Be
přihlůsilo dostutečně množství kandidátů pro ob
chodof franětinu. Jaká výboda poskytaje se tu
našim obchodníkům,jest sjerno, neboť jest banbou
Bašich obchodních kruhů, še nedovedou se s nenů
meckými mimočeskými firmami dohodnonti jinak
než po německu, ba i s našimi bratry Slovany, u
uichž je frančtisa velmi roskířena.

Ke IVY.zasedání poroty £ r. při c. k.
v Hradci Král. vylosování po

: J. Čapek,rolník v Chlistovů, J. Havlas,

rolník v R'kově, G. Deutsch, továrafk vo Dvoře
Král., J. Klazar, továraík ve Droře Král., J. Jirka,
profesor ve Dvoře Král., V. Patsak, rolofkv Pod
stráni Královédrorské, J. Kalář, rolsík v Bílé
Třemešné, V. Prokeš, rolník v Černilově. V. Foygl.
rolník v Chlamu, J. Souček, rolaík v Nedělištích,

v Plačicích, Frt. Divišek, rolotk © Plotištíeh, Jos.
Hrocb, mlynář v Mitrově, J. Pražák. rolník v Pou
chově, Al. Mencl, příročí cukrovaru v Předměři
cích, Ant. Štěpánek, rolník v kibsku, J FiŘera na
Slez, Předměstí, K. Erb, rolník ve Štěnkově, J.
Nejmao, rolník v Bonátkéch, K. Kaldarar, rolník
v Dolanech, J. Berger, majitel domu v Josefově,
F. Seifert, majitel pily v Týništi a. Orl, L. Ei
sermen, obobodník v Úerv.Kostelci, dr. J. Slavík,
advokít v Náchodě, J. Hladík, rolník v Dol Ryb
níku, B. C+lba, rolafk v Trubějové. H. Erlbeck,
ředitel cukrovaru v Syrovátce, Al. Kourek, rololk
v Čeračicích, A. Železo, majitel realit v Krčíně,
R. Ticháček, statkář v Suchém Dole, Č. Martinec,
rolaik v Níz. Srbské, J. Mahler, továrník v Sol
nici, F. Faltie, majitel panství v Teplicích, J.
Souček, rolník v Havlovicích, K. Hůbaer, továr
oík v Žamberku ; nábradní porotci pp.: F. Berger,
obchadaík, A. Fischer, klempíř, A. Haller, stavitel,
J. Hromada, úředník, Č. Janoušek, úžedníkatro
jírny, J. Kleiner, řesník, J. Nevybošťěbý, truhlář,
K. Richter, obchudaík, F. Řszníček, inženýr,
vesměs z Hradce Král,

Spořitelna Kralehradecká. V měsíci
říjnu 1908 bylo vloženo K 265.847 87, vybráno
K 184803282. Stav vkladů kvocem října 1908
K 12,811.764-89. Na hypotéky bylo nově půjčeno
K 40.600.—, splaceno K 5806262. Na bynoté
kách koncem října K 9,476 70970. Zásoba cenných
papírů K 2,338.000'—. Uložené přebytky Kor.
1,799 69264.

Záložna v Hradel Králové. Výkasza
měsíc říjen 1908. Vulady: Vlošeno K 121.595-82.
Vybráno K 108.109 88. Zůstatek K 1,4966/84.
Záruka: Závodní podíly K 70.472-93.Fond reservní
K 103.289-30. Fond pensijní K 2982411. Fond
pro kursové rozdíly K 1481408. Vlastní reality
K 15972650. Ceoné papíry a přebytky K
31462609.PůjíkyaměnečnéK413.76841 Půjčky
bypotečoí K 913.15209. Úbrnem K 2,019.6985l.

Pohřeb vdp. dékana Antonína Stě
pánka odbyl ce v sobotu dne 3L. října a ukázal,
jak veliké úctě těšil ao v Pánu zesnulý v krazí:b
koěží i lajků Více než 40 kněží z vikariátu js
roměřského i odjinud sešlo se, aby vzdali poslední
čest v Pánu zesoalému a doprovodili ku hrobu
jaroměřského dékans a vikáře. V průvodu po
hřebním viděli jsme zástapce městaké rady a p.
starostou Pácaltem v čele, p. t. úřady státní a
vojenské, členy sborů učitelských zdejších Bkol a
přečetné obecenstvo král. věu. města Jaroměře i
okolí. Po hodinkách sa mrtvé vyšel průvod po
břeboí s domu děkanského, který 24 asvistence
vdpp. vikáře dr. Jos. Mrátika s Chradiměa bisk.
sekretáře vikariátuího, děkuna černilovského J.
Seidla, vedl vedp. komeřstorní rada Ant. Kozák
z Holobisv. Průvod ubíral se přes náměstí do
chrámu Páně, kde za v Pánu zesnulého sloužil
slavné reguiem vlidp děkan J. Seidl a po něm ku
velmi četné shromážděným osadníkům promluvil
Dad rakví svého děkana starší kaplan jaroměřský
vip. Jos. Šorm. V krátké promluv ukázal řečník
případně, jak v Pána zesnulý byl dobrým pastý
fem svojí osady, jak 80 staral o opravu velebné
jaroměfské avatyaé, oa kterou i v poslední vůli
své pamatoval, jak konal skutky dobré skryté,
aby nevěděla levice, co činí pravice, jak svědo
mitě vykonával úřad svůj v chrámu Páné i v kan
celáti a jak pří tom i na své vlastní další vzdě
lání pamatoval pěstováním různých cizích jasyků,
s nichě zvláště frančiny výborné byl znalý. Po vy
konsných obřadech ve obrámu Páně ubiral se
průvod pohřební, který zahájila školol mládeš, na
hřbitov jaroměřský, kde jeme svého dachovního
správce uložili ku věčnémuodpočin«u. — R guiešcat
in pace! — Čestnoupamálku v nasem městěi
v našich srdcích si zajistil sám! — Jaroměfský
dopisovatel pardubské „Osvěty lidu“ registroval
úmrtí vdp. děkana našeho tak, že každý slušvý
člorěk s housem se odvrací od takového spůsobo
psaní. Noblessu, cit pro právo a spravedlnost jsme
ještě nikdy neočekávali dd Lašich radikálů a po
krokářů, ale trochu slašnosti, aby toti mrtvému
přáli pokoj aspoň v prvních hodinách po jeho
smrti, jsme mohliočekávati. Bohužel nečinili tak|
Vivíme se jenom, te dopisovatel nenechává aa
pokoji mrtvých, když má látky ka psaní dosti o
živých a to s vlastních řad. Proč pak nopoptál
a neocenil náležité čianost bývalého starosty jaro
měřského Sokola atd. ve sdejším jednom peněžsím
ústava? To by byla účelnější správa než to ky
dání hany na zesnuléhonašeho duchovníhoeprávcs|

Z Přeleněe. (Pohřeb+ dp. faráře Josefs
Tichého v. v. s Lipoltic). Kdyš kollegové vidp.
děkana v Přelouči Fr. Hajzlera 25 červeucer. 1907
sešli se k oěmu, aby v cbráma farním sv. Jakuba
St oslavili 40leté jabilenm svého kněžství, přišel.
téš jako osmý kollega + dp. ferář s Lipoltie Jos.
Tichý. A za rok Jakse mnoho směailo!Zomřelít
čtyři dpp. koliegové: P. Jos. Červenka z Nám.
Rybné, sekretář v Neboridech Ant. Drořák, vikář
jaroměřský Aot. Štěpánek: a farář lipoltioký v. v.
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Jořěť*Ticlý 'po' věřkém 'utrpezí ne Zaladočního
rakav Přelouči.Pobřebjehoza velikéúčastijak
p. farních" osadníků z Brlohs, Tupes, Urbanic,
Lipoltice, Polechova, Litošic, Seníku a Kráshice tak
i osadníků farnosti přelouěské konal se o půl 3.
hodině odpol. z domu jeho do chrámu faroího
v Přelouči, kde promlovil nad rakví katecheta
dp. Balcar. Z farního kostela po obřadech církev
nich byl domesen na svaté pole, kde byl uložen
do brou. "U hrobu vhodně a věcně promluvil a
poděkoval všem vldp. bisk. vikář, arciděkan dr.
Jos. Mrštík, jenž právě se vracel s pohřbu « Ja
roměře, a již zase gpěchal do Přelouče, by po
choval nejzssloužilejšího faráře svého třídnictví.
Kéž jeho orosba nevyzněla nadarmo, by se často
farníci jeho za něho modlili jak u brobu tak zvláště
při měi svaté v kostele, jako on 8e za osadníky
modlil po 20 let v chrámu Páně sv. Matouše
v Lipolticieh! Ať odpočívá ve svatém pokoji —
po boji! Pohřbu jeho se súčastnili vidpp.: děkan
domácí, Fr. Novák, farář z Jásené v. v., Alois
Broul, bisk. sekretář u děkan z Heřman. Městce;
faráři: Ant. Brdíček z Jestbořic, Václav Vykoukal
2 Choltic v. v., Václav Kracík z Bělé u Přelouče,
Václav Bartoš ze Zdechovic, Alois Kašpar z Bob
danče u Pardubic, Václav Vostřel z Kladrab nad
Labem, Eberhad Čada ze Svinčan u Choltio; dp.
Fr. Novotný, administrátor z Lipoltice, vlp. kaplan
Xaver Svoboda z Přelouče.

Jeptišky mnaodchodu = pardubské
okresní memocnice. Přinesli jsme minule
krátký záznam o výpovědi ctibodných sester oše
třovatelek z pardubské nemocnice. Dnes s veřej
ností v tomto případě adělojeme, že naše zpráva
o brutálním zacházení se sestrami v nemocnici dle
bodnověroých výroků některých bývalých nemoc
ných, léčených v tomto ústavě, vskutku zakládá se
na pravdě. Nechceme se tu ani zmiňovati v jistých
uštěpačných posnámkách a jízlivých úsměšcíob
vůči sestrám; nám se tu hlavně jedná o tn beg
citnost, která se často neštítí ani neomalených na
dávek. Zatím jen tolik. To ostatní stejně za ta
kovýchto poměrů musí přijíti během doby na světlo.
Okresní zastupitelstvo ve své schůzi vyslovilo
se proti výpovědi a 8 ním souhlasil prý i primář
nemocnice. Všichni, kdo sestry jako ošetřovatelky
znají a mají jen kas lidského avědomí, jsou tímto
případem avrchovaně rozhořčení.

„Dušléky“ v Pardabicich. Na Vše
Svaté a na „Dušičky“ přišlo na hřbitovy par
dubské neobyčejné množství lidí. Pékné počasí
přilákalo četnou návštěvu ze všech vrstev občan
stva. Dojemně působí starobylý zvyk zdejšího stu
dentatva, které přichásívá v tyto dny se svým
sbormistrem a zapěje tu několik pěkných sborů
nad rovy svých bývalých professorů a dobrodinců.
Tklivý byl pobled na zástup sirotků, kteří také
přišli se svými ošetřovatelkami navětívit hrob
svého bývalého soudruha. Jejich proatinká a
srdečná účast s milým kamarádem, v hrobě odpo
čívajícím, dojemně působila na všecky přítomné.
Také na hřbitovy v Pardubičkách, nemocniční
hřbitov i vojenský přišlo množství lidstva ke hro
bům svých drahých zemřelých.

Jízdní sporty v Pardubicích. Známý
bubertovskýparforaní hon pardubské honební spo
lečnosti, konaný dne 3. t. m., vydařil se, podpo
rováu jsa přísnivým počasím, velice příznivě.
Slavnostního honu zúčastnilo se veliké množství
šlechty z nejvyšších kruhů, dam a důstojnictva.
Jelen vypuštěn u rybníka Pohranovského. Po
dvoubodinové jísdě „balali“ v Bohdanči. K obvy
klému vypuštění laně pro pokročilou dobu nedošlo.
Večer byl slavnostní ples ve šlechtickém resureu.
— K nedělním závodům přiveden byl do Pardubic
pověstný závodní kůň Nugommorv, patřící zná
mému sportsmanu Wiener-Weltenovi, pod dozorem
hrab. L. Trautmansdorfu. Nogommorv bude zá
voditi při velké pardubeké steeple chase akladou.
se v oého největší naděje na vítězství. Bude asi
také silně obsazen. Vyjde-li z tuhého tohoto zá
pasu v Pardubicích jako vítěz, bude ještě letos
převezen na liverpovlské závody v Anglii. Sports
mani dávají za toboto výtečného běhouna 80.000 K,
ale ami za tuto cenu není na prodej.

Židovská chytrost. Známýžidovskýdo
pisovatel pardubské „Osvěty lidu“ uveřejnil v tom
listě článek „Německý tis a židé“. Cbystaný
boykot se strany české veřejnosti vůči židům,
kteří provokujícím způsoben účastní se pražských
bamlů, dal podnět k tomuto článku v českožidov
ských novinách. Panu dopisovateli jedná se bw

především osdohrané svých soeodrod, Jimě hrosífinanční pohroma, česká veřejnosé činem
sadalaprovádětíheslo „Scůj ksvémul“ Máse tu

opět dobrým m nasypati prach do očí,y te na židy proto nezlobili a kupovali od nich
zase.dále jako dříve. Aby článku uveřejněnému
v „pokrokářakém žursála dodal žid příznak oprac
dovosti a.tim více klamsl své čtenářstvo, píše ke
koaci mazaný šornalista: „Vyzývám všechny naše
čtenáře, aby údali adresy židů „Tagblatt“ odebí
rajících. Nepomůže-li to, sáhaeme sami k pro
ottedkám radikálnějším.“ Ba nepomůže, milá
„Osvěto lidu“, dotela nic nepomůže My víme, še
si dobřevšichni rosumíte. Škoda, še
také přemnosí vaši čtenáři nepoznají, še celé to
povídání jest pouhý flaac. Akonečně je tu známá
„vybší moc“, stanovicí určité meze, za které se
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nad židovakou chytrost! — Odebírejte všecky své
potřeby od nalinců a podporajte všude své pří
vržence| Je mnoho obchodů, které jsun dobře
živy z peněz katolíků, ale při každé příležitosti
dávají na jevo svoji nenávist vůči nám. Jsou to
blavné také 'ti, kteří jnserty podporují finančně
výhradně jen naše nepřátelské noviny. „Svůj
k svému“ 1 v Pardubicích.

- © čem českožidovské noviny v Éar
dubicích mepiáí. Pardubská rafinerie na pe

podnik jen na venek, konal valnou hromadu
Předsedal známý židovský miliouář Tauesig. Hrnbý
zisk vypočten na 724.795 K, pak 621278 K,
287.042 K. Čistý zisk jen 91.288 K. Židé jsou
chytří a avláštním způsobem okleštojí čistý zisk,
aby měli meoší daně. Náš berní je proti židovakým
milionářům velmi ebovívavý. Co neštěstí potká
dělníky v tomt» závodě pracující, o tom by okresní
nemocnice v Pardubicich mohla vydati hotovou
historii. Jak tato petrolojová Čistírna Čistí svými
výpary a kouřem vzdach po celém širém okolí
Pardubic a jak dodává příjemné chuti a barvy
vodě v Labi, o tom netřeba ani psáti. Mnobo a
často by mobly pardubské noviny o tom všem
psáti, ale kupodivu, mlčí jako zařezány. Zato
nVýchodočeský Obzor“ projevuje dětinský strach,
aby kavalíři někohu na koních nepřejeli.

Zemský školní Inepoktor dr. Kaňka
konal minulý týden inspekční cestu na některých
Školách ve Školním okresu pardubském. Problédi
-Školy v Bobdanči, navštívil Přelouč, staroměstskuu
škola chlapeckou v Pardubicích, Škola v Komá
rově, v Bělečku a posléze v Moravanech.

Valnáhromada akciového pivovaru
w Pardubicích koné se dne 15. listopadu t. r.
o 2. hod. odpol. v zasedací síni akciového pivo
varu. V jednacím pořadu inimo jicé formalie má
se stanoviti, jak nalošiti letos s čistým výtěžkem.
Protože již po několik roků akcionáři tádných di
vidend nebrali, očekává se, že v tomto programo
vém bodu rozpřede se vážná debata.

EZČáslavě. Divadlo. V minulém refe
rátě pronesli jsme naději, že snad třetí divadelní
večer našich ochotníků napraví to, Co v prvých
dvou bylo zameškáno. A 8 uspokojením konstatu
jeme, že jsme se aemýlili. Páné Červinkovy „Ho
diny“ ukázaly, že sturé výborné tradice našeho
divadla nejsoua také nebudou ztraceny. Hra byla
svěží, bylyt jednotlivé osoby jakoby přímo psány
pro jejich představitele na našem jevišti. První
cenu obdržela by ovšem dvojice manželů Strako
vých. Stataě se jim po boku drželi Drašil a Sva
toč. Jahoda nemobl aai dostati přirozenější úlohy.
A tak jsme přesvědčení, že nejen obeveustvo, ale
i sami herci byli spokojenise šťastným tentokráte
výběrem našeho dramaturga. — K dušičkovéma
dau vybráva byla p.chmarná náladová hra „Polský
žid.“ Vyniká daleko nad prostředí oněch uplaka
ných kusů, jimiž bývá v předvečer Dušiček obe
censtvo Častovanu, u vyhovuje přecechati avkusu
jeho. V purkmistru Mathisovi, tajném vrahbu pol
ského žida, vytvořil p. Janda jednu z téch svých
pevných a ucelených postav, jimiž tol.krát proslul
a za něž zasluhuje si plně pochvaly obecenstva.
Poněkud z počátku slabý byl strážmistr p. Sala
bův, později ovšem 8e zlepšil. Pp. Pertold, Lorenc
a dr Tesař dovedou vždy jako rontinovaní již herci
nalézti i případnou charakteri-tiku i gesto Stejné
dobře zhostili se svých úloh pp. Číbal, Frengi a
Svátek, který úlobáu i menšího rázu dovede dáti
náležitý důraz O p. Fr. Kondratickém jest dárov
ustálený soud, že jest herec každým pohybem.
Překvapeno bylo obecenstvo vystoupením pí Slá
mové, v níž ochotníci naši našli sílu velini dobrou,
a doufáme, že i ocbotoou. Jest to akvisice, k níž
možno jenom blahopřáti I úloby pí Hruškové a
alč. Outratové zapadly dobte ve všeobecnou vou
bra. Mihnuvší se typ p. Skřiváska dobře byl vystičen.—Stromkováslavnostjubilejní
konána byla ve čtvrtek 29. m. m. žactvem obou
obecných a měšťanských škol v místnostech škol
ních a ma památném „Hrádku.“ Ve školách pr.
mluvili k žákům nižších tříd pp. učitelé, k žákům
tříd vyšších pp. ředitelé o významu této slavnosti
v roce G0leté vlády J.V.císaře a krále K deváté
bodině pak vypravilo se žactvo na „Hrádek“ ge
šesti okrášlenými lipkami, aby je u přítomnosti
městských a školních úřadů vsadilo na místě be
povolentné pravovárečenstvem propůjčeném. Pan
ředitel Čermák vysvětlil význam místu, na němž
stromy mají státi — jest to pravděpodobně bývalá
kaple — a význam sázených stromků — slovau
ských lip. Pan MUDr. K. Tesař, zástupce pravo
várečenstva přijal lípy v opatrování. Po sepění
císařské bymay žactvo ae ruzešlo. Mezi lipami
zasazen byl pamětní kámen s nápisem.—Č úu
Javský Botič, o němějsme tolikráte psali, byl
konečně před Dušičkami vyčištěn. Obecenstvo při
Jalo to s vděkem, ale přece meabránilo se otás
kám, proč to nemohlo býti dříve. Vždyť náklad
nato nebyl tak značný. Zamýšlená regulace aspoň
v místech, kde otravné bahao nejvíce se usazuje,
odstraní závadu, jak dvufáme, kdyš cukrovar pře

stal pracovati a lihovar prý své splašky ork ačistí. Příchod ke hřbitovu zasluhuje, aby byl spo

"kvoe
kdaný a čistý.— Ciaževní grodsemm 20:

obecenatvo musí tóto myšlence přívykaouti: Úkoly,
jež obec čekají, jiného rozluštění chonlosttráva
tásky finanční nepř:pustí, Dříve ovšem:sotva aa
k němu dojde než po volbách do obecního 'zauta
pitelstva. Porady však konají se'už uyní a jme
naje se i-obnos 59, Bude-li bo použitok za0páe
tření vody « provedení kanalisace, pak ze s.afm.
každý upřímný přítel pokroku našeho městasmíti.
zvláště kdyžnyní lze zrovna hmatsvé se přesvěd
čit, jak nalné jest brzké roztešení obom životnleh
otásek našehoměsta.— Kartel pivovarský
začíná prý strašit i v našem městě. Proskakojí
pověsti, če má pravovárečný pivovar státi su po
dílníkem na tomto moderním vyděračakémsystému,
který nese asebou zvýšení ceny piva. Novina, 0
pírají-li se tyto pověsti o skutečný podkla!, ale
myslíme. že správní rada Si to rozmyslí, zvláště
když prý letos dividenda bule větší než všecka
minulá léta. Bylo by to zab.ávání 8 obněm, a
doufáme, že aajde se i mezi pravovárečníky tolik
prozíravosti, aby nejistým hotaa pokusům bys u
činěn konec. — Upozornění. Všem, kteří
af již pravým nebo fogovavým přátelským upo
sornóním naote -řeném lístka i zasláním „Pravdy“
poštou e modrým zaškrtnutím a poznámkou: „Jen
do toho l“ nás obšťastnili, děkujeme za jejich ná
mabu a obéf peněžitou neb za oloupení 800 vzát
nou a příjemnou četba. Nemáme však chodit a bon
chat do čebo, neboť más se to naprosto netýká. Je
to patrné mýlka v adrese. Či chtěli by býti také
tak naivní a také se domýáleli, Ze z Čáslavě a
celého okresu Čáslavského nedovede z katolické,
či pardon „klerikální“ strany sábnout k péru
jea jedna nebo dvě osoby? Možná, žo snad v ně
kterých redakcích se to tak praktikuje. U ods
však, pokad vám známo, nikoliv. Také za nabí
zené všelijaké „osobní“ informace děkujeme, pro
tože nám ua růzvých osobních avantarách pranic
nezáleží, to ponechávámo klepavým babám v suk
ních a kalhotách. My se držíme věci a té ae
budeme držeti i dále. Tolik na vysvétlenou ros
ličným tém „dobrým“ dušičkám.

Z Potěh u Čáslavě. Někteřínaši „pří
tellčkové“ byli celí šťastní nad zprávou „Času“ a
„Pravdy“, jak hanebně klerikálové zrazují národní
věe v pračeském Čáslavaku. Až jim klouby pras
kaly, jak si mnuly ruce. Bode to omasteček oa
chudé brambůrky svobodomyslné a volnomyšlen
kářské. Teď ale z kapes se ztratily „Čas“ i
„Pravda“. A je velký smutek, že ce dali oapálit.
Íou každá radost trvá chvilka. Co se týče clas
tenectví klerikálů, o tom se opravdu nemusíme
bádat. Všdyť p. redaktor „Pravdy“ jest, jak jsme
minute četli, jedoatelem Ústtedoí Matice Školské,
a ví dobře, jestli v tom ohledu stojí některý ztéch
klerikálů sa neklerikálem. A co Be týče toho po
ukazování na Havlíčka, není-li to ovšem ten volno
myšlenkářský, četli jame v něm opravdu hezkou
radu: „Nekřesej do kaše, křesej do troudu, o lásce
k vlasti nekaž . . .“ elm atd.

Od Orlických hor. (InstalacevNebeské
Rybné) V neděli dne 8. listopadu o půl 11. bod.
dopol. koná se v německé obci oebesko-rybenské
instaliace tamějšího faráře dp. P. Frt. Kráčmara.
Slavnoatoí akt vykoná vedp. vikář traktu rychoov=
ského V. Kleprlík za Četné assistence vůkolního
kléru. Inatallační řeč prosloví kollega nového dp.
duchov. správce dp. P. Jos. Róssler, kaplan ve
Vel. Ouřímě.

Ze Žlebů. Naši sociální demokraté domaí
vajíce Be, Že Be již zapomnělo na aféru jejich pře
dáka, vuíž měli příležit-st práti svá špinavé prádlo
ploýma rakama, začínají Arozvěšováním ho po ci
zích plotech. A jako dosud jde to od repetice:
cukrovar, velkostatek, fara. Teď je na řadě cukro
var, kam by rádi zasadili semeno své organisace,
ač dělnictvo i páni tomu nechtějí rozumět: My
slíme, že by úředaictvo mělo pokoj, kdyby na svá
místa pustilo samozvané tyto spasitele dělnictva.
Aspoň v pokladnictví, účetnictví a obchodech zaa
menitě se vyznají. Stálo by to za zkouška! —
Regulace porramého řečiště pokračuje rychle a
čím dále tím více jest viděti, jak bude městu
spomoženo. Všem činitelům, kteří se o to starali,
sasloužený dik!

Z České Třebové. Pokrokorá al. Fany
provázela učitele Venola na cestě ku spáloní a
popel přinesla si na památku. Snad se jí bude
lépe citorat duch p. učitele, kdyš bade na popel
při citování pohlížet. Počínání slečny badí voTte
bové živou rozpravu. V den Všech svatých zanesla
schránku s popelem na hřbitov, orěnčila ji; ma
stuse nápie: „Pozdvrižen nad bahno — příliš čistý
pro tato semi.“ Světla hořela e slečna rozjímala,
jak pěkné se vyboula náboženským ceremoniím.
Proč se věsk také nevyhnula katolickéma hřbi-
tovu? Nač honem nósti tem posvátný popel aa
místo, ješ „snesvěcují“ katoličtí kněší svými ob
řady? A proč právě v den, kdy zbožní katollai
v davech se modlí na hřbitověpo svém způsobu?
Slečno, což tu vaši pokrokovou pompu musí vidět
kašdý? Nenakasila jste se od „lsogličkářů“?
Byl-li ten popel příliš čistý pro tuto semi, neměla
jste jej znovu nosit na tu sem a docela ne do
apolečnosti „spátečníků“, kteří, nepochopajíce vame
šený let vašich obrovitých myšlenek, usmívali 20
ko všemu vašemu pozératví. Měla jste vanešený



popel uzavříti raději do skříně křišťálové a vy
brati ci pokrokově.jidý den (tebe 1.máje)k jeho
uctívání9, nikoli vzdávati mu okázalý hold právě

Vody, Joy je slavnostní den „spátečníků“.MohlJy vám leckdo vytýket, že jste se nakazila od
rikált: — a to byste byla nerada.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
kazuje:zaměste jen 1908: vloženo na knížky
:929.068'64, vybráno K 196.980'60, vloženo na

běžný účet K 70668-19, vybráno K 28.786'54;
sástatek vkladů na knížky K 3,676 47826, na
běžný účet K 1.343.176-78,úhrnem K 5,019.655'04;
hypotečních půjček vyplaceno K 72.300, splaceno
koran 29.620 82, asbstatek bypotečních půjček
K 2,779.430 92; eměnek eskomptováno za K 30.278,
splaceno K 2508.06, zůstatek K 352.069'80, do
jiných ústavů vloženo K 398.48646. vybráno K
276.128:81, zůstatek vkladů v jiných ústavech K
1,677.730 69; cenných papírů v zásobě sa korun
995.919 70, záloh lombardních K 6330, hotovost
pokladol K 1054223; obrat účetní e pokladní za

s od 1. ledna 1908 do 31. října 1908 koran
24,4145663-19.

2,
Východočeské divadlo.

o Onn
Týden uplynul ve znamení repris: z nových

věcí slyšeli jeme operettu „Za plať Bůb“, operu
„Hubičku“ a veselobra „Noc na Karl
štejně“, kterou zahájena studentská představení.

„Zaplat Bůh“, Aecherovaoperetta, je
celkově dobrá věc; vadí však rozplizlé libreto,
které stále neví, co chce. Má dobré náběhy, ničí
je však samo. Scenicky nejlépe působí jednání
třetí; první je Čistě operetní, druhé zčásti bioupá
fraška, z části nemožný nesmysl Z účinkujících
byl opět nejlepším p. Edl (Karinský). Slč. Skalská
(Jessie) měla tentokráte velmi šťastný deo; svičná
bra, jiskřivý humor a zas vášnivá nenávist, vý
borné začpívaný part — to byly asi hlavní složky
velmi zdařilého výkonu. Nedostižný v komice p.
Krejčí mohl zase jednou pustiti uzdu svému hu
moru a učinil tak k opravdovému obvevelení obe
eenstva V rozmarné roli presidenta žebráků. SIč.
Engelbertova, jež měla benefici, nemohla ge dosud
uplatniti, ač, soudě dle loňska, representuje jednu
s nejlepších operetních sil. I ostatní menší úložky
byly v rukou velmi dobrých, zvlášť pí Novákové,
pp. Kovařika a Holíka. Na podiv byl výkon malé
Procházkové, která obsáblou roli velmi pěkně pro
vedla s bez tremy dovede splvati s průvodem or
ohestra — věc pro takové děcko nad míru obtížná.

V pondělí 2. listop.: „Carmen“, reprisa;
byla by velmi dobrou, kdyby nebylo nešťastné
nebybnosti p. Waszmutha. Konec působil až trapně.
Carmeo nemohla se dočkati, až ji don Jose pro
bodne a byla by utekla do areny kolikrát by
chtěla. Věru škoda; mladý umělec měl by na
této sceně dáti si záležeti co nejvíce. Co
platno, zpívá-li dobře, jestliže brou zůstává po
zadu, což zvláště kontrastoje s výborným herec
kým výkonem slč. Charvátové (Čarmen)! O af
musímopakovati to, co již jednou jsem oapeal:
že totiž jeví opravdový talent. Hlas její změl
tentokráte zcela čistě a vyrovnané.

Smetanova „Houbička“ objevila se zase
jednou po dlouhé paase. A znamená nový úspěch
Opery. Solisté drželi se vzorněa byli nepřímopří
Čínou neúspěchu p. Nevole (Lukáš), jehož slabý
hlas nejen v ensemble, nýbrž i v orchestru úplně
se strácel. Co klidný, stranou stojící pozorovatel
musím říci, že p. Nevole vyhlídek na dráze diva
delní mnoho nemá, přes všechno pečlivé budební
vadělání. Pí. Karsovou poprvé viděl jsemv roli
Vendulky a rád uznávám, že byla snamenitá.

Rovněž živá, u jistým humorem podaná role
Martinky velmi 86 zamlouvala a řadím ji knej
lepším dosud výkonům elečny Jovanovišovy.
Z pánských rolí stejně výborní, stejně sympatičtí
pp Peršl a EJl podali nový důkaz své zdatnosti.
Slé. Charvátová, jež měla Čestný večer, -siala se
vúloze Barči předmětem všeobecných ovací; zvlášť
pěkuě povedla se jí koloraturní partie písně skři
vánčí. Orchestr zul vyrovnaněji než z počátku a

přispůvoní se velmi dobře zpívanému slovu. Nejépe drží se nástroju dřevěné.
Stodenteká představení započala ve středu

odpoledne Vrchlického veselohrou „Noc ma
Karlšťejně." Provedenísotva lze co vytýkati;
sonhra šla výborně, čemuž ovšem i výborná stavba
msn sama nemálo přispěla. Dr. Abguke.

Bůzné zprávy.
Národohospodářské pročlšťování za

"vádí Národobospodářská jednota pražská tak sva
Dým národním oznámkováním. Zboží české dostane
snámku národní od jednoty ověřenou, což má ut
sapočíti na letošním trbu vánočním. Spotřebitelé,
kteří mají v sobě aspoň trochu národního ducha,

"všimnou si snad tohoto nového zařízení národního

« dle něho Koey své si opatří. Takovýmtouposorňováním badoansši lidé jaksi nucení konati
-svon národní povinnost; třeba ovšem, aby tu jn
"teligence předcházela dobrým příhladec a cedala
e sahanbiti lidem prostým. Záleží také na ub

"obodalcích, aby oznámkorané české sboší dopo

ručovalo se dobrou jakostí a cenami mírnými,
i i; Špatná jakost a ceny přemrštěné

zmaří zase tuto slibnou akci národohospodářskou.
Čechové a Peláci životu praktickému

přisuzují nestejnou cenu. To Ise především seznati
z množství stadující mládeže. Na dvou polských
universitach v Haliči studuje stejně mnoho poslu
chačů polských jako na pražské université Čechů;
ale ježto mnoho Čechů studuje i ve Vídni, mají

hové o něco více universitní mládeže. (Čechů

Zato na vysokých školách technických mají Poláci
jen polovici tobo počtu co Čechové. Na gymoasifch
stoduje však Poláků dvakrát tolik co Čechů, na
reálkách o polovici méně; na odborných školách
mají Poláci teprve málo žactva, pouze desátý díl
co Češi. Dle t3ho Poláci netouží příliš po prakti
ckém povolání, jim jde především o to, aby si
někde v kanceláři zaopatřili teplé hnfzdečko. To
patrno také z rozpočtové debaty na haličském
sněmu, kde si stěžovali, že absolventi tkalcovské
Školy ve Hliňanech odcházejí všichni do ciziny
pracovat do velk:eb továren. Aby se schopní a
podnikaví žáci přilákali k založení vlastaích tkal
voveD, úavrženo, aby sa takovým dávaly podpory
40.000—100.000 K. Průmyal textilní jest v Haliči
nepatroý, kdežto v zemích českých utěšeně kvete.
Přes to ani Čechové nevěnují se tolik praktickým
povoláním jako na př. Němci, Aogiičané. Prakti
cká zaměstnání více národ obohatí než kauceláře
úřednické.

Rytíř Tamssig zase výš. V minulých
dnech jmenován tento muž guvernérem zemské ú
věrní banky, nejvlivnější to banky vídeňské Jest
pražským žídem ; po skončené páté reálce nastoupil
r. 1866 podřízené místo v malé směnárně vídeň
ské, Ale svou obratností a houževnatosti stoupal
výš a výše, třeba mu překáželo maobo: i slabé
sdraví, jméno, rod i náboženství. Co ge dalo změnit,
změnil. Tak ze žida atal se křesťanem a k tomu
ještě šlechticem. A urozený žid měl hlavní slovo
při sestátnění severní dráby a nyní při sestátňo
vání severozápadoí a jihoseveroněmecké spoj. a
společ. státní dráhy. — Obratná ruka židovská
sbírá nitky finanční na všech atranách.

Svědomitest agrárních poslanců.
Když se hlasovalo, aby reservistům slovena byla
poslední dvě cvičení, bylo s 28 poslanců agrárních
přítomno — 7. Kdyš ae hlasovalo o starobním
pojištění (sda má býti také pro rolniotvo), bylo
jich přítomno — 5. Při hlasování o zvýšení meli
oračního fonda bylo jich přítomno — 11. Při řeči
agrár. posl. Vojty byl přítomen — jeden agrární
poslanec Ale když mají brát na prvního diety, ta
jsou tam všichni do jednoho!

Křestní jména a křestní patronové
jest titul právě vydaného spisu, který sepsal Jan
Pauly. Obsahuje životopisy a velmi zdařilé umě
lecké vyobrazení křestních patronů u nás sice
velmi užívaných, ale jinak velmi málo známých
jako na př. Milady, Zdenka, Adolfa, Rudolfa,
Vladimíra, O'gy, Blaženy, Boženy, Miloslava, Bo
humila, Ewilie, Jarmily, 4 celé řady jiných jmen
u nás obvyklých. Obrazů má spis v krásném pro
vedení skoro 100. Spis obsahuje dále zajímavý
výklad (etymologii) jmen a veliký úplný seznam
jmen svatých. Bpia jest velmi vkusně upraven a
přitom vzhledem k tolika illostracím laciný. Stojí
i 8 poštou 6 K 50 hal. Dostati jej možno ve všeb
knihkapectvích, zvláště u Jana Kotíka na Smíchové.

Zákon © starobním a invalidním
pojlšťování. Vládadalu právěprohlásiti osnova
tohoto zákona, jenž má býti projednán v následu
jicím zasedání říš. rady. Předloha tato obsahuje
upravení dosavadního dělnického pojišťování (ue
mocenského), dále pojišťování dělníků pro případ
nespůsobilosti ku práci a konečně starobní pojiš
tování dělníků a samostatných t.j. malýcu rolníků,
malých živnostuíků a malých obchodníků. Starobní
a iuvalidní ,ojišťování má spočívat na spolapůso
bení svépomoči a státní moci. Děloictvu přispívati
budou částečně i prácedárci.

Vlastenecký český šlechtie. „Český
Učitel“ tázal se dne 16, září slomyslně: „Byly
někdy momeoty, že tato šlechta.. . . světská stála
upřímoč při českém lidu, nebože projevila aspoň

někde zájem pro českou národní věa?“ Naprosto
nechválíme šlechtu, která plulu a pluje s proudem
vídeňsko-centralistickým, nevšímajíc si utrpení čes
kého lidu. Leč zlomyslnému pokrokovému orgána
uvádíme na paměť některá aspoň jména: hr. Lit
zov, kn. Schwarzenberg, kněžna Metternicbová,
hr. Kolowrat, hr. Harrach atd. Jan Nep. Harrach,
který oslavil právě 80. rok svébo věku, jiš od
mládí ukazoval vřelou lásku k našim národním
zájmům. Po příkladu avého otce jest horlivým
podporovatelem Čechů vídeňských. „Víd. Denník“
napsal: „Český život společenský, české divadlo,
čes. školství, čes. slažby Boží, čes. soustřeďování
se v „Národních domech“, čes. finančnictví: to vše
nese na čele svém jasné známky blahodárné čín
nosti br. Jana Harracha. „Slovanská Beseda“ a
„Pokrok“, „Komenský“ a „Jednota sv. Methoděje“,
„První český Národní dům v Pětidomí“, „Český
dům“ v prvním okrese vídeňském a „Záložna Pěti
domy“ zaznamenávají ve svých dějinách nesčetné
doklady Harrachovy přízně a velmi často také
Harrachova zakročení a pomoci v největších ne
snázích.“ Půjčoval a dával veliké obnosy knárodní
posile vídeňských Čechů, tak že tito jej nazývají
svým otcem. V Praze podporoval zbudování Nár.
divadla, staral Se o rozvoj železnic na Českém
jihu, podporaje literáty, jest horlivým vůdcem
Musea královatví českého, snamenitě prospěl roz
voji banky „Slavie“ atd. Všecka čest takovému
šlechtici, který užívá jmění a talentu svého ke
skutkům tak bohamilým a záslažným, jsa při všem
mušem velice skromným! Bůh mu odplat sto
násobně|

Slavnostní kamtáta k démantovémuju
bileu Jeho Veličenstva k slavnostem školním vyšla
u V. Kotrby. Text od dra M. Kováře, ladný jedno

kasý nápěv od V. Šaora. Cena 1 K. Odporačueme. —
Schůze nbsolvomntůstředních škol

ve státní službě a u e. k. rak. státních
drah se koná v neděli dne 8. listopadu 1908
přesně o 3. hodicě odpol. v Praze I, vsále velko
restaurace „Merkur", Mikulášská tř. Dostavte se
všichni absolventi středních škol!

Tmel, jímž možnokámen, sklo, kosti, rohy,
poroulán a dřevo velmi dobře a trvanlivě slepiti,
obdržíme, rozmícháme-li 4 díly sádry alabastrové
a 1 díl jemně utlučené gumy arabské v nasyce
ném a studeném roztoku boraxu tak, až jest
z toho husté těsto. Tmel tento ztvrdno teprve za
24 až 30 hodin. Pro potřebu mějme směs sádry a
arabské gumy přichystanou v jedné a rostak bo
raxu ve drahé láhvičee.

Daní ubývá — ne snad v Rakoasku,ta
se ještě rozmnožují — ale v Aoglii, kde od 1.
dubna do 17. října t. r. ubylo na daních 188,720.000.
Je vidět, že jsou Augličané stále dobrými hospodáři.

Pivo a cholera. Zajímavé pozorování
bylo učitěno za řádění cholery v Hamburka v r.
1692. Zjistilo se totiš, že po celou tu dobu z per
sonálu pivovarského nikdo neonemocněl. Věc stala
se předinětem vědeckých pozorování a tak bylo
bakterivlogicky konstatováno (Archiv fůr Hygiene
1898), že mírná dávka alkoholu a «xistonce kvas
nic v pivě je právě největším nepřítelem chole
rových a tyfových bacilů; z toho raduje se nejvíce
orgán hostinských a sládků, který vítězoslavně
konstatuje, že „mírný požitek piva je nejen do
brý a užitečný, ale i záchranný prostředek v ti
votě lidstva.“

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva (iskového

pod onhranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

ve středudne IL.listopadu1908, o2. bod. odpol.

v dieoňsním spolkovém domě „Adalbertinn“, JiHkova tř.
da 8. 300—I. v Hradoi Králové.

Váelav Uhlíř, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.
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Křesťanský kfobnon" dokonPojemkatolíkům,dnahoraříi

nutnosti katolické organisane. — Dr. Fr. Beyl:

"kalendářna 7. 1909
kapesní jeji význam. —Fr. Hetfleiš: Konsumníspolečenstva.

4 poštou 1 K. (Může se zaslat i voznámkách.) nezapomenutelného+ biskupe nemocenský. — Seznam zaměstnání pro mužskou

Katolické české . laikům, důvěrníkůmkatol i i
a Vleodbor. sdružení - "člen n ejich. KalendPato jet je jn jnoolmym Organisátor "nr 84:6

ně změ, Pracovní smloura o spravedlivé mzdě. Natnost so-.

Každý odběratel obdrží pěknou premií: nástěnný| ciálních oprav. — Fr. Žampach: Otácka bytová a

Velicelevnácena.Přiodebranýchae- |© Velký obraz i vody enídělnitruv dlnách.Otádkatoaakáméně 12 kusů stojí 1 ex.80h, 1 ex. > — P. M. Voňarka: Organisacemládeže. — Zákon

EDVARDA BRYNYCHA | mládež,—Bůsnéstatě.

Objednávky vyřídí obratem dos. Polák v Hradci Králov Adalberta aneb Biskupská knihtiskáma v Hradci Králové
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Vzácné projevy upřímné soustrasti a dojemná účast v našem bolu při smetí

vdp.Antonína Štěpánka,
bisk. vikáře a notáře, děkana v Jaroměři,

P O :“
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MDS©

nutí nás, abychom vzdali

vřelé díky
vem, kdož v hořkých těch chvílích dokázali nám skvěle, jak nezištně s námi cítí a jak ochotní jsounám pomoci. . U

Zvláštěděkujeme vdp. Antonínu Kozákovi,kons. radovi, bisk. notářia vik. sekretáři, děkanu vHolo
hlavech, za vedení průvodu, vdp. vikar, sekretáři a děkanu v Černilově Jemu Seidlovi za sloužení zádušní

mše sv., vdp. vikáři a arciděkanu dru Jes Mrá (borí z Chrudimě, ršemu důstojnému dachovenstru,pel:

n.

vojenským Eurdiim z Josefova a Hradce Králové, důst. konventu IMeesrdných Bratří v Kukae, dp. 
převora Pompejí Niebauerovi z Brma, slav. sboru důstojmickému c. k. zeměbrany v Jaroměři, svým
úřadům patronátním, stdíním i samosprárným. slav. sboru profssorskému c. k. státní školy řemeslnické,
slav. sborům wčitelským škol chlapeckých i dívčích v Jaroměři, slasným aspoléům a všem jednotlivcům,
kteří buď ústně nebo písemně soustrast nám projevili, pohřbu so súčastnili, a vzácnou radou, laskavými
pokyny neb účinnou pomocí nám prospěli. NE

Slovutnému p. MUDru Frant.Petróvi, městskému lékaři v Jaroměři, vzdáváme díky sa pečlivé |
ošetřování v době choroby. ;

©Námnelzedost,Zplna zaplať Vám vše Bůh!

V Jaroměři, 4. listopadu 1908.

| Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý dir moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a sví
tilna (4'/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje napoopárrioneprácí| | EZZ == ===

we- K podzimní a zimní sezoně “W

veškeré spodní prádlo i
|

3

Jménem přátel:

Při ol vce přes 20 K s 10%, slerou a franko.
Na dobírku, nebo proti předem zaslanému obnosu

(budit připojeno 46 h na poštovné) expedujo

- Vývesní dům

A Puirad a úzů v Jaroměři.
Dopie eio blavní cenník praktických novinek, vánoč
ních dárků s hraček,jel zdarma a franko každému zame.

Krásná kovová úprava. :
Cenaúplné svítilny K 190 S

ťa

6

í '
|+ | dámské1pánské =

i jen v nejlepšíchjakostech avcenách naprosto solidních
t
ť

u

„ baterie do zásoby „—-90

V" ©chvalněznámáfirmaklatovskéhoprádla.
' Založeno1697. Stanislav Jirásek,

| - - Hradec Krátové, Velkénáměstíčís.186.Zima je tu '| BBBZBOZI
a aprotoobraťtese sdůvěrou—kupu-| : . |

jete-li: pánské a dámské trikové prádlo
(téš pravé jkgrové),rakavice, punčochy,

pánské vlněné vesty 1 o ,

s rukávyatd.,jakoži: Díkůvzdání. |

Kněžské kolárky a Dojati účastí a projevy sonatrati, jež nás došly nad úmrtím dp. |náprsenky — farářev. v. d
na firmu: h

FejgláByčiště i| P, Josefa Tichého,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).
Kděkujeme především jeho ošetřovateli, slov. p. MUDr. Jaoa Topičovi, +

Veškeré přípravy pro šva- kaři v Přelonči, velebpémo dochovenstvu, zvláště vys. důst. p. vikářia
dleny a krejčí. arciděkanu dru Jos. Mrštíkovi z Cbrodimě za vedení pobřbu, jakož | ab
Solidní obsluha. lou vzpomínka nad brobem našeho drahého dp. faraře, vdp. vikar. sekre

Levné, pevné ceny, táři a děkanu Al. Broulovi z Heřm. SMěstce, dále dpp.: dávnému příteli' . . Váol. Kraofkovi, faráři v Bělé u Přeloače, Ant, Brdíčkovi, faráři v Jeatbo
řicích, Václ. Vykoukaloví, faráři z Choltio v. v., Aloisu Kašparovi, faráři
s Bohdanče u Pardabic, Václ. Bartošovi, faráři ze Zdechovic, Eberhardu

JO0000000000OOOG0OX Čadovi,farářize Svinčan,Václ.Vostřelovi,faráři z Kladrobo. L., Frant.
=== —výborné,zar.dobréjako- Novotnémo,admřelstrátorovis Lipoltio,Zvláštěvdp.děkanaFr.Hajzlerovi

sti,5kg.zásilkyfranco ' | sa vzácné rady a pokyny, sa pozvání a oznámení úmrtí našeho drabého
: do všech stanic,veled. | zesnulého. Dp. faráři Fr. Novákovi v. v. a vp. Xarera Svohodovi, kate

duchovenstvubez do- .: - obetovi Balcarovi za řeč ned rakví. Potom slavn. patronátnímu úřada
bírky. Suroré druhy t Choltic, p. t. pp. očitelům, všem p. t. osadníkům počestnéfaroosti lipol

= K 13, 15, 17. buď účastí při pohřbu neb projevy sonstrasti náš bol pokusil se smírniti,
PN všemvolámezegrdce:

v-elíčkách 00 příbal50, 60 haléřů. Zaplat Dámto Sán Bůh sám!
Omaníkyna:P U „autom : V Přelouči, dne8.listopadaL.p. 1908.

Fee Jelínek, Slatiňany. ; JménempřátP
Známáwlidnostnejlopšízáruka,že budetodobře| Josef Převor.

|;

K 11, 13, 16, pražené | tické a přelončské. Všem dárcům věnců a vůbec Jednomu každéma, kdo

|

|

|
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Příloha
Besídka

Praktický dárek.
- (M) „Kdo mnoho světa zjezdil, ten může
teprve o něčem hovořiti“, slýcháváme od sta
rých, zkušených lidí. Já byl nedávno pouze
v P, cestu to tedy blízká, ale moje Nanynka
(jsme teprve šest neděl svoji) vypravováním
se nespokojí; ta chtěla, -abych jí ně.o přinesl.
Byl jse opravdu rozbodont jí něco přivézti;
ale co, jen co? Nějakou daremnost, bonbony?
To nikoli, toho jsem úhlavním nepřítelem;
měj dárek wosí býti rozamný, užitečný a

moudrý.
Záležitost svou jsem brzy vyřídil 8 pre

tože měl jsem ještě půldrahé hodiny časo,
toulel jsem se po P. a vybíral jsem ženušce
dárek. Byl právě týdenní trh, a sotva jsem za
bloudil mezi bedré veakovany a drůbeží, bned
věděl jsem « bl rozhodnut, čím ženaško pře
kvapím.

„Slepici koupíš l“ rozbodl jsem se a my
šleoko tu ibned jsem vtělil ve skutek.

-7 Stál dědonšek zbrbený a jedna jediná
chocbolatá slepička už jen zdobila jeho krámek.
Libila se mi.

„Co chcete, strejčka, za tu slepička P“
„Ale — dejte mi, milostpene, zlatku a

vezměte si ji!“
. Po dlouhém smlouvání jsme se konečně
dobodli na jedné koraně, pětasedmdesáti ha
léřích.

„A jak pak ji povezu?“, vzpomněl jsem ei.
„No tak, já vám ji, milostpane, zabiju a

sabalím do papírul“
-| Hlavou mon probíhaly sice myšlenky na
dobrou slepičí polévku a nozdrami vanol nž pocit
vůně její, ale zabiti takovoa krásnou slopičkn?
To to! Až domal

„Ne, nezabíjejte jil“
„Tax jak ji milostpáu ponese?“ Mysleli

jsme usilovně, až dědečkovi dýmka zhasla.
Dobráček nějaký. *

„Víte co? Já vám přinesu za 25 krejcarů
plátěný pytlík na nil“

Souhlasil jsem, dal jsem dobráčkovi dva
cetikoranu, aby mi sáček přinesl. Drobných

jsem neměl. Zatím jsem čekal a prázdné roz
bité nůše, na které trůnila jediná, teď už moje
slepička. Dědvoš rychle odběhl. Čekám pět
minut, deset, patnáct a dobráček nikde.

Místo něho objevil se nějaký oniformc
vaný zřízenec:

„To je vaše elepice.“
„To se rozamt!“
„A kde máte cedalku ?“
„Jakoa? Nuč?“
„Na slepici.“
„Ůlověče, vy jste blázen“
„já vám okáža blázna, půjdete se mnou

na radnici; nemáte zaplaceno místo a chcete
prodávatí. Ještě k tomu děláte si ze mne le
graci. Sebeřte nůši a bybaj se mnou“

„Vždyťjá ta slepici neprodárám| Nůše
není muje. Ja slepici koupil a ten dědvujek
mi šel koapit pytlík oa nil Však už by ta
měl být! No, snad nemůže za dvacetikoranu
dostat drobných.“

„Vy jste mu dal dvacetikorana ?“
eNu, to se ví.“
„Tak 80 s ní roslučte, ten děda se už

tady putlonká kolik neděl a vždycky něco vy
vede. Nikdy z místa nezaplatí. Já ta vůši a
elepici musím zabavit, abychoru si poplatek
mohli ubradit.“

„O ne, to je slepice moje, já ji koopil I“
„C> moě je po toml*
„Nesahejte na můj majetek“
„Nezabraňojte úřednímu výkonul“
Bodrý maž, městeký strážník bez Šavle,

obopil se nůše.
Dopálilo mne to, dvacetikorona pryč —

a elepice má býti také pryč? Nedopastím tomu.
Chvpil jsem se slepice za krk, rameno 8pra
vedinosti chytilo můj kup za křídlo a tak ta
bali jsme se k nemalé radosti publika hodně
dloubo, už přišel ozbrojený strážník a sebral
mBe i se elepicí i nůší.

Musol jsem přes svůj protest natáhnoati
si popruhy vůše na ramena a zanósti corpus
delicti oa městskou policejní stráš.icí, kde se
tmnod zaveden byl protokol. Diktována mi po
kuta sa peoprávněný prodej slepice v obnoso
dvou korun a byl jsem radonosým panem ko
misařem důtklivé vyzván, abych podrohé ne
děla) hloopostí.
-= „Člověk ve vašem věku a postavení nc
musí dělat takovýchbloapvstil“

Pan komisař ai myelel pro avoji osobu,
še jsem se snad ze žertu nebo nějaké sázky
postavil na trh a slepici prodával.

Uotivě děkoje sa pokutu a pokárání, obopil
jsem se slepice a odabásím.

-Tu půši ci taky vesměte, my vám te
takovou starou raobotinu schovávat pebademe“,

sabřiněl za mnou páně komisařův bas. Já byl
nocen za pomoci dvoa policistů znova pavléci
nůši na eebe a vyraziti ven.

Posloba donesl mi slepici i s nůší oa ná
draší a požádal si 2a to zlatý dvacet. Koopil
jsem si listek a lezl do vagonu.

„Do vagono se živou drůbeží nesmíte, ta
se musí poslat jako zavazadlol“ osopil 80 na
mne kondaktér.

S úřady nejsou žádné žerty, proto jsem
poslechl. Š-l jsem k nákladní pokladně a za
platil pětašedesát krejcarů za slepici.

„Jo, milostpane, ale to musejí míti tu
nůši zavázanou něčím“, povídá mi zřízenec o
váhy, „jinak to nemohu příjmout.“

„Úli? Já tu nic takového nemám.“
„Počaaj', já jim prodám kus plachty a

udělám jim tol“
Zabalil nůši su slepici, odnesl do náklac

níbo voza. Koruna se mu zdála býti málo za
to slažb:, ale více nedostal. Bručel.

Z nádraží hradeckého nůši se slepici cd
nesl posloba za zlatý dvacet krejcarů už do
mého domova. Ten za e dtkoval. Ale nelitoval
jsero těch peněz. Ať si jednou vybodím z ko
pejtka, ať mi ta slepičí nodlová po.évka přijde
hodně draho; sspoň budu míti draboulabůdku |

Ale stalo 8e jinak. — Mojí Nunynce se
„praktický, moudrý a užitečný dárek“ tak 18
libil, že slepička nechala va živu a já měl
místo slepičí polévky k večeřicervoláty valgo
buřty.

"Po večeři otrátil jsem se mlčky ku dvc
řím. Vanynka si moe ani nevšimla, hrála si se
alepičkou, jež vesele kdákala a běhala po pc
dlaze, zobajíc kousky buřtů, jež jí Nanynka
bázela, moe si při tom pranic nevšímajíc.

Vyklouzl jsem ze dveří a rovnou čel jsem
do hostince a tam jsem si „na trnc“ dal udělat
slepičí polévku Co mně stála ta labůdka? Vzal
jsem tožku a počítám. Facit byl: Slepice i
s nůší 20 K, pokuta 2 K posloba v P. 240 K,
porto jako zavazadlo 1-30 K, zabalení nůše
1 K, pvaluba v Hradci 2-40 K, pět plzeňských,
které jsem vypil, než polévka byla boteva
1:30 K, slepičí polévka 2 K, celkem 32 K 40h.

Praktický dárek, co, ale poněkud drabýl
Moje drabá Nanyoka prokrmí se slepičkou
40 baléřů deuně, kapuje jí 20b, buřty, peče jí
zvlášť bochty 8e aunat genem a má boječnuu
radost. Slepička snesla jí už jedno vajíčko.
Nanynka, slepička a nůše, která slouží roztus
milémo pvtáčeti za byt, jsou „allianc“ —.

A já? Já časem provádím praktická cvi
čení s pobrabáčem a koštětem v ruce a těším
se, že si založím velkosklad slepičím guanem.

Není nad praktičnost.

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského Sdrušení

českých křevínnských zemědělců pro
království Č-nké. Návod jak sakládatiorg
nisase pro pojišťování dobytka i 8 organisačním
tádem lze a sekretariátu objednati zasláním 10hal.
(i v poštovních známkách) předom. — Členové,
kteří jeeu ochotoi produti žito, oves, ječmen —
dobré kvality a čistý — oblaste množství i žá
danou cenu a zašete nám vzorky. — Při zaklá
dání odboček vyžadojí politické úřady stanovy
„Sdružení“ — netoliko odboček — v pěti exempi.
kolkovaných. Za tím účelem budou tištěny stanovy
„Sdružení“ na 1 arcbu, aby mohly býti ped k-l
kem 30 bal. přikládány. Třeba jen, kdekoli poli
tický úřad o to žádá, do sekretarátu o potřebné
tiskopisy korrespoodeněním lístkem dopsati. —
Když pošle někdo zásilku na „Sdrožení“ do Prahy,
musí ji toto odeslati sase do Janovic. Proto k vůli
úspoře času radno vše adressovati přímo do Ja
novie u Votic. — Okresní důvěrníky apozorňu
jeme, že zakládání nových odboček (nejméně 15
členů) a skupin (nejméně Ó členů) mohou nemálo
uspíšiti svoláváním okresních konferencí, na nichž
věc místním pracovníkům a důvěrníkům se vyloží
a oni se k pilné práci povzbudí. Potřebné tiskopisy
zašle sekretariát, avšak bezpečně očekáváme, že
nezůstanou nikde lešeti ladem; kde by pak upo
třebení jich bránila nějaká nepřekonatelná pře
kážka, žádáme o zaslání tiskopisů spět na sekre
tariát. — Výbor výslovně žádá vdpp. dachovní,
aby čilé zakládání odboček i skupiu v hospodář
skóm zájmu svých osadníků podporovali 00 nej
účinněji; a ješto věc tato s politikou nemá co
dělat, aby sobůse ustavojící — z nedostatku řeč
níků z povolání — sami svolávali a provedli. —
Odbor nákupní nabísí své bezpistné služby ku
sprostředkování společnébo nákupu členům: hnojiv,
uhlí, masšadel, petroleje, somen, strojů atd. (vis
stanovy $ 3.) — Spolu žádá odbor všecky, kdo
mohou firmy české a křesťanské s dobré skuše
nosti doporašiti, aby to odboru edělili,

„Sekrdtariái Hoop. Sdružení“
o Janovicích wuVole.

- Jak. hospodaříme. Kde co sklidíme,
hned bledíme prodat za každou cen, jenom aby
chom nabyl: botových několik grošů. Nedbáme,
cena-li přiměřená, nedbáme, jaké jenu poměry
trliové a naděje-li neni, že 0 něco později stržíme
více. Bez rozmyslu, bez pcčítání, bes odbadu se
vším se vrháme rázem na (trh a tak sami ceny
stlečajeme, sami překupoíkům pomáháme k velkým
výdélkům sebe ochuzujíce. Později pak třeba vlastní
své plodiny z třetí ruky zpět kupujeme za drahé
peníze a tak se ocbuzujeme dvojnásobně. Své zraf
dáme za babku a kupujeme drahou mouku všeli
jakou, kupujeme drabý a špatný chléb, mlsto aby
chom sami doma Si namleli, rapekli. Urodí-li se
ovoce, neumíme úrodu zpeněžit; neurodíli se, ku
pojeme drahé ovoce cízí. A tak to chodí se vě'm.
Po žních prodáme lacino svůj oves, žito, ječmen,
s jara to draho kupujémo. K tomu všemu kde
kdo se vybýbá práci tělesné a námaze. Místo aby
chom v simě doma si pořídili dřevěné nářadí,
přístroje, tkali pletiva, p'etli košiny a koše, šili a
pletli, jeblou, sekeron atd. krátili si dloubéchrfle

zimof, povalujeme se po hospodách, po klevetách.
Nic se doma nezhotoví, neopruví, nezlepší, nezdc=
konalí. Věuk se to lacino koupí — usuzuje kde
kdo — a kupojeme všechno za hotové, i věci
takové, ješ bychom doma mohli a měli botoviti
sami. Což divu pak, že příjmy nestačí, všuds je
stále potíž o peníze, je zle na venkově a vše 86
hrne do měste, kde je pak ještě hůře. Náprava
v těchto věcech je nutoá, nechceme-li všichni ato
nout v tom novodobém babn“, jemuž se říká p:
žitkářetví a lenost tělesná i duševní.

Roinletví u Arabů Bez svolenípříbuz
ných nesmí nikdo své pole prodati. Půda naleží
celému kmenu a z ní propů Čuje se každému, kdo
má dům nebo stan, nejaká částka, aby jí ožival.
Praví Arabové, mají-li polnosti, nezdělavají je sa
mi, nýbrž dávají je v nájem. Obyvatelé z okolí
hebrooského nebo jerusalemekého přicházejí až
sem 8 dětmi a 59 svým dobytkem o žních, aby
pracovali na poli | zde mají své žvecké písně.
Pumětihodným jest tento obyčej: Když se žne,
všecko 8e požne až na malý zbytek. Potom
majitel vyzve dělníky, aby započali chvalozpěv.
A když tito píseň skončí, zavolá opět, a tu chodí
pro sebe žnou, co zůstalo státi, — Štědrost hos
apodářova V Čas žní maně na mysl uvádí knihu
Huth, a co 6e tu o ni a o Bozovi vypravuje. Děl
ník se 8 majitelem děl. o úrodu. Požaté obilí dává

se vyšlapovati na skalnaté půdě, a obilí čistí se
nástroji našim podobnými. Když se mlátí, panuje
v osadě vesel; ta dostavují de k mlatčům roze
liční kupci se zbožím, které opodál rozestavují.
Obilí se potom prodává, a v ten Čas štědrá ruka
také chudým jest otevřena. Vymlácené obi:í, po
kud se hned neprodá, ukládá se do sýpek uebo
spodem i nahoře pokrývá ce slamou A oa vrch
nabází se blína Sýpky tyto stojí o samotě a bez
dohledu, ale cizí ruka se jich netkoe; jen v nej
větší nouzi může je každý otevříti a z nich si
vsíti obilí pro svou potřebu.

-| Čajného másla v Předlitavskuvyrábí
Dejvíce M-rava, kteráž r. 1907 dodala na trh
přes 2 milivny kg z čehož v českých mlékárnách
vyrobeno téměř 1'/, mil. kg Č:chy dodaly na trh
přes 1 mil. kg. z Čebož české mlékárny pouse
323000 bg. Tyroly 707.000 kg. Vourar.berako
412.000 kg, Horní Rukousy 334000 kg Dolní
Rakousy 284.000 kg. Halič 304.000 kg Jak jsme
v tomto ohledu v Čechách pozadu!

Výtašek zeleninový na p lóvkykaždá
hospodyně si pořídí po domácku. Do třech litrů
vody přidá 8ejeden oloupaný, pokrájený miřík(celer),
drobně pokrájený kořínek petrželový, půl mrkve
pokrajené, půl cibulky a 70 g masla Vše se dá
1—1'/, hodiny povařit, pak se to procedí a k pří
pravě postní neb kmínové polévky upotřebí.

Behem d jení kolíná tmcnont mlé
ka. Četnými pokusy bylo už dokázáno, že posle
dní vydojenéméko jest točnější než mléko na
sučátku vydojení To v aejnovéjší době také da
kázal dr. T. Waldvogel, jenš v obledu tom konal
při hospodářské škole ve Strickhufa u Curychu
ve Švýcarsku zajímavé pokusy +0třemi dojnicemi,
jejiché výsledek bylopět takový, že poslední mléko
bylo lepší a točnéjší prvního, a že by mél rolutk
přísně k tomu dohlížeti, aby dojinice jeho byly
dokonale vydojovány.

Kulturníhlídka,
Pokrokářská obětavost.

Průkopníci moderního „pokroku“ jsou lidé
velice praktičtí. Slyšíš do omrzení « jejich úst
hovor o povýšení, o kvinkvenálkách, o přídavku,
přibytečném a pod. A kdyš se vznesou na křídlech

pokroku k nějaké znamenité akci, bývá to obyjaě výpad na potrostání katolíků. osvětu 50
zde jedná vlastně jen ng papíře ©Pokrokář lačné *
slídí 'po přílešitosti k rytítakémurozčilorání, -ko

keitics, k bolným vzdechům nad tím roaběsím



světem. A takový pokrok svede snadno člověk
každý. Badý učedník, „terý se sotva kale dovede
podepaati, osobuje si za soublasu pokrokářů také

vo bičovati zpátečnické brzdy pokroku; ná
čse ze Sšamého soucitu k vědě a pokroku pro

Mtost a rozčilení nemůže ee takový mladičký nad
Šenec ani podívati. Vždyť by ten tmář byl schopen
hned takovému nadějnému mladíkovi, cvičícímu8e
v rozbíjení oken, jeho osvětu ukrásti. Kdo všecko
teď chrání pokrok a kultura! Ale jame u pokro
kářů. A tu máme na zřeteli, jak tito ideální hor
Jivci bojují horlivě za rosvíšitelnost manželství.
Až prý bude zákonem povolena rozluka manželství,
bude to sdravá reforma, sňatek nebude již před
mětem nízkého kupčení, zištného kšeftu. Hezký
se to mluví. Leč podívejte se, kolik těch nsdše
ných pokrokářů si bere dívky chudé| Skoro vesměs
lačně se ohlížejí, kde by získali při sňatku co nej
více peněz © Dívají se a větší pozorností do spo
řitelní knížky než do školního vysvědčení svojí
vyvolené. Taková pokrokářská obětsvost ovšem
není spojena 8 nepřekonatelnými obtížemi.

Dne 1. listopadu uveřejnil „Čas“ v insertech
toto charakteristické nabídnutí k sňatku:

„Mladý, snaživý a intelligentní pražský na
kladatel bodlá za účelem brzkého sňatku, sezná
miti se 8 16 až 17letou inteligentní dámou z lepší
rodiny, milé a něžné povahy, jež by vládla při
měřeným k jeho postavení jměním (od 60.000 K
výše) a jež by mu chtěla býti milou družkou na
cestách jeho života a byla při tom ženou pokro
kovou, smýšlení protiklerikálního. Laskavé nabídky,
pokud možco 8 podobenkou, která se na požádání
vrátí, při čemž úplná diskretnost zaručena ctí,
račte adressovati pod značkou „Rodinné štěst“ do
adm t. lista.“
-NOx tohle jest přecepraktickánabídkav listě
kořícím se chudobě a atrádání českých bratří!
Tedy se bledá 16letá slečna, která už v těch letech
má znáti ekrz na skrz nedostatečnost a tmářské
záchvaty církve a to daleko líp než vynikající ka
tolický učenec dr. Musil, který přes svoji slavnou
světovou pověsť dále nadšeně katolickou víra vy
snává. Kdyby v tom ranném věku byla učenější
než dr. Bráf, neuznal by ji nezištný nápadník za
vzdělanou, pokud by neprojevila despekt ke ka
tolickému přesvědčení. 16 let, vyšší intelligence,
původ z lepší (rozumí Be bohatější) rodiny, něžná
povaha, podobenka (ovšem jen k vůli tomu, aby
se z očí dal vyčísti pokrok) a k tunu mimochodem
maličký přívažek — věnood 60000 K výše! Jak
patrno, drží se ideální kandidát sňatku moderně
opraveného přísloví: „Kdo 88 pro peníze žení,
bloupým ještě není.“ T. ď jen po obětavé nabídce
jedná se o to, která dívka protiklerikální nkáže
také pokrokovou statečnost a bez bledých rozpaků
přiveze hned mladému harcovníkovi aspoň téch
50009 K. Kdyby přinesla o mizerných 10.030 K
v zájmu pokroku víc, snad by ten nadšený snaži
vec dovolil, aby přinesla věnem též o dvě, tři léta
svého věku víc. A snad by i podobenku odpostil.
Vždyt — a to jest zvlášť charakteristické — bned
Dad tou nabídkou čteme insert jiný toboto obsahu:
„Prosperující nakladatelský podnik pražský hledá
kapita'istu za účelem rozšíření závodu, jejž by
učinil buď svým společníkem, neb by mu zaručil
vysokou míra úrokovou. Je třeba kapitálu 60 000 K.
Nabídku mohou učinit též banky a úvěrní 8po
lečnosti české. Bližší podmínky zábodoy. Račte
adressovati pod značkou „Nakladatelství“ do adut

„Mhm! — Tedy „Rodinné štěstí“ nebo „Na
kladatelství“, pokroková dívka nebo kapitalista,
nabídka banky nebo I6letého děvčátka, společník
nebo chof — jen když 86 Bežene aspoň těch
50.000 K1 — A ještě malou poznámku. Nakla
datelství, které dobře prosperuje, dovede si přece
pomoci e8mo a nemusí 8 tsk různotvárným úsilím
eháněti tolik peněz. Jinak by bylo, kdyby některý
odborník, nemající kapitálu, chtěl zříditi továrna.
Nu — ale když chce onen pokrokový nakladatel
obětavě ae oženiti po vyplacení na hotovosti
50.000 K, kdo by chtěl avazovati křídla, rozpína
jící se tak majestátně ku vsletu za ideálem pokroku
a osvěty? Teď se lidé obě ují pro ideály velmi
mál. a proto nevhodno klásti překážku duši ne
sištné, jemné, která jest nadto skromná jako ta
fialinka, ježto se ani nepodepsala.

Kalafunové blesky.
Povašte, sama „Osvětalidu“ najednou sponětí

hrůzu- na žiuovsko-německý tisk; kárá ostře jeho
eprostota a prolhané ostoužení úašeho národa.
Jako by o tom řádění dávno nebyla věděla, jako
by nezuala denní duševní stravu „pokrokových“
židů pardabských, bradeckých, chrudimských atd.
T.ď dne 31 řijna napsala o „Prager Tagblattn“ :l
„Na 6000 odběratelů má tento štvavý list v českých
krajích království, a kdo jej odebírají, jsou vět
šinou židé. Tím podporují lidé ti našebo úblav
ního nepřítele, a my přes svoje pokrokové smý
Šlení budeme noceni s lidmi takovými důkladně
sůčtovati. (Na to však 8e mělo poukasovati již
dávno). Na druhé straně vezmeme však zřetel na
didy k národu nušema se čítající (to rádi věříme;
kde žid nevidí vybnutí, tam markýruje českého
vlastence dovedně), s námi cítící (kolik takových
židů je i v Čistě Českých krajích ?) a pracující, a
probladujeme předem, že péro naše není vedeno
antivemitismem, ale obranon roti germánství, jež

nám jak můra na prsou leží. Obracímese na Sras
českých pokrokových židů, jenž tak resolatně za
sábl v odstraňování německých škol a 8 tak
šťast.ou (tohle není pravda; výsledky českožidov
ského hnatí jsou posud příjíš skrovné) rukou pra
cuje pro assimilaci židů k našemu národu by
všechoy páky nasadil ku odstranění německého
jedu z duší svých vlažných soavěrců. Vyzýváme
všechny naše čtenáře, by jmenovanému Svazu
(Praha, Soukenická ul. 5) udávali adressy židů,
„Tagblatt“ odebírajících, aby apolek ten jim vy
ložil, jakého bezpráví na más.se dopouštějí. Ne
pomůže-li to, sábneme sami k prostředkům radi
kálnějším.“

Pozorujte chytré slohové cvičení „Osvěty
lidu“ ! Ona přes své pokrokové (správné pož:
dovštělé) smýšlení chce důkladně s židy súčtovati |
S katolíky účtovala ihned sorovými nadávkami, i
když toho bylo nejméně potřebí. Hájila dlouhými
sloupci surového pokrokového advokáta, který
pěstí a bolí sbil katolického katechetu. Nygí „přes
pokrokové smýšlení“ chce se prý chopiti rázné
akce i proti židům. To znamená jinými alovy:
„Jako pokrokáři ovšem máme býti k židům hodně
shovívaví, ale tentokrát.. . .“ Proč jen „Osvěta
lida“ posud ge chovala k židům jako k lidem pri
vilegovaným, kdežto avejí neurvalostí, fanatickým
odporem a jízlivými pošklebky podrážela noby i
těm katolickým akcím, jež měly za účel šířiti
kulturu, ovědomění a umění bez konfessionslního
zabarvení, Dojemno, jak „Osv. L.“, aby trochu se
třela nepříznivý dojem, prohlašuje, že není její
péro vedeno an.isemitismem. Tak daleko musí sa
bati poníženost semitského sluhy, že po všech u
ctivých službách ještě považuje za nutné ohlašo
vati svůj vlídný poměr k židovstvn?

„Osv. lidu“ ku konci Hočí ostrahami: „Ne
pomůže-li to, sáhneme sami k prostředkům redi
kálnějším.“ Strachy na lachy! Kalafanové blesky,
jimž se musí židé sami útrpnoěusmáti! Uvažte,
jak dalece najednou chce „Osv. lidu“ obmeziti
svobodu toho židovstva, k jehož germanisačaím,
klerikáloím a vyssavačekým choutkám chovala se
dosud shovívavě! ©Kasá ge, že jim předepíše, co
nemají odebírat!! Toma se musí zasmáti z plných
plic každý žid, který jen trochu „Oav. lidu“ zná.
Israelité mají dosti prostředků, aby náhle vzní
cený žár svého domestika ochladili rázem. Jakmile
by si „O3v. L“ rozkmotřila jen některé židy, bned
se jich ujmou ostatoí, vypoví ge inserce, vypoví
se předplácení a — orgán „sloužící zájmům ná
roda“, najednou osiří, až běda, poněvadž skuteční
vlastenci o něj nestojí.

Dychtivě čekáme na ty radikálnější pro
středky| Israelité totiž klidně budou odebírati
„Prag+r Tagblatt“ dále; v nejzapadiejších českých
vsích budou se nerušeně dále poučovati o českém
národu s jedovatých vět žiiovsko-německého péra.
Prohlášení „Osvěty lidu“ zůstane pěkně akade
mickým projevem na papíře a půjde se dále ve
sele starou Cestou. Budou g0 nerušeně opakovati
surové nadávky na katolickou část Českého národa
a židům se nešlápne ani na malík. Jako kdyby
pověděla „Osvěta 1.“, že židovští předáci «trany
masarykovské nedovolí svoje souvěrce potrestatiI
Ti umějí nějak pěstovati beslo „Svůj k avémul“
— Prvním úkolem „Osvěty lidu“ bude čístíté hned
v samých Pardubicích. Má-li dobrou vůli, můše
tak učinítt hned bese všeho sdlouhavého prostřed
mictof. Vědyf tam dobře odběratele „Tagblattu“
sná. Tedy jen k dílu! Uvidíme, kdy kousne do
kyselého jablka.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Zase zlodějský pokladník. Pokladník

místní skupiny sucialistického evacu dřevoděl
níků v Podmoklech Karel Stassni zpronevěřil
z pokladny na 1000K. Defrandant hrál velikou
roli v hnutí rodých dělníků; v poslední stávce
radých troblářů byl vůdcem stávkařů.

Rudá vzdělanost. Vneděli dne 11. října
v Nassengrubu a Aše odbývala 80 800, demo
kratická schůze. Hovořil tam redaktor karlo
varského lista „Volkewille.“ Stavěl se protí
projektované stavbě evangelického kostela
v tom místě; jest to prý zbytečnost. Poslu
chači byli velice řečí jeho nadšení. Proti e
vapgolickéma kosteln samému ještě janáckou
demonstraci učiniti nemohli, protože nebylo
co bořiti. Zato však v téže noci učinili vý
pravu do blízkého Himmelreicha a tam po=
mazali nově vystavěnou katolickou kapli lid
skými výkaly. —Tedy přece něco „pro pokrok
kultary“! Jak bude asi vyhlížeti omění ve
státu budouonosti?

Sondruzí a jeptišky. Socialisté jsou vy
počítaví ©Ve francouzských listech jsou malo
vány jeptišky v nejbanebnějších posicích, opilé,
nemravné a pod. Zkrátka surové tiskoviny
vnášejí pa papír to, čebo nikdy neviděly. Sami
socialisté však v praksi nepřímo dosvědčají,
jak hsnebně a zámyslně lbou. Vefrancouzském

vříti; leč přes to přál si, aby v nemocnici
jako ošetřovatelky zůstaly nadále. Proč? Iou,
aby nebylo potřebí vypisovuti nové přirážky.

Obso vyměřoje 12 řeholoicímsa jejich služby
1700 franků ročně; tedy každá sestra bere
ročně asi našich 140K, čiliasi 40 haléřů denně.
Aza ten pakatel by rozhodně nikdo jiný v ne
mocnici neposlahoval. Socialista beroucí 140
K měsíčně, křičí ná všecky strany, jak jest
vyssáván. Moudří radí prácedárcí v Dreuza
však platí jedné pracovnici 140 K ročně. A
tací necitové prý připraví lidstvu ráj.

„Svobodná“ odborová sdružení. Pouká
sali jsme častěji, jak chtějí soorshsté učiniti
z odborových sdrožení nevolníckou služku
vlastních politických rejdů, jak „podpůrná“
sdrožení mají připravovati o existeaci dělníky
svobodně smýšlející. Zase nový doklad radé
svobody! Včísle 237. rodého lístu „Můnchener
Pust* (1 18. října) vytištěna jest tato noticka:
„900. demokratiokému svazu pekařů a cukrářů
bylo sděleno, že pekař Sch. jest též členem
katolického dělnického spolku. Organisaci ne
zbývalo za takových okolností nic jiného, než
Sch. dle $ 8. stanov vylončiti“ Tak to dělají
s lidmi, kteří se do rudého avaza dají zapsatí
jen z veliké bázně, aby neoyli z práce vyštváni.
Dlouholeté příspěvky radá kasa povně uzamkné

, A eného poplatníka jednoduše socialisté vyOodi. ——

Odkud zběsilost a násilnictví soc. de
mokratů? Jen čtěte jejich liety a máte roz
luštění hned. Zcela otevřeně ty tiskoviny ne
mohou k násilnostem vybízeti; byly by svízele
s úřady. Proto učelivým a dobře pochopojícím
soadrahům dá ge nepřímé znamení; napoví 8e
Jim a oni dopovědí. „Nová Doba“ 26. října
vapsala proti katechetovi z Doubravky: „Zmí
něný katecheta asi chce, aby se 8 ním soci*
álně demokratičtí rodičové osobně vypořádali.“
K toma poznamenává „Čes. Západ“: „Kdo sl
vzpomene, jak svého času „Nová Doba“ štvala
proti katechetovi v blízkých Lobzích, načež
následoval jedné noci útok na jeho dům, ten
také pochopí, že slovy výše avedonými vy bí
zejí k násilí hlasatelé heslu: „Rovoost,
volnost, bratrství l“ Iou: Kdo nectí tu barvo,
rozbijem mu blavu!“

Znamenité zpravodajství. Zarytá zášt
socialistická nezná mezí. Ve Vídni byl odavu
zen Marcel Veith, který si pomáhal k velkým
penězům tím, že naváděl dceru k špatnému
života. Vydával se též za římského hraběte,
ačkoli tento titul ma udělen neby:. Liety po
krokářské však s průzračnoa tendencí za soud
níbo řízení zvali jej dále „papežským hrabě
tem.“ Ale tohle bylo radému tisku málo. Touží
po něčem šťavnatějším. Mor..ský „Hlas lida“
dne 21. října napsal, že byl odsvuzžen Veith,
popelský nuncius. Co říká česká veřejuost toma
zurytému vzteku, který dovede udělati obratem
ruky z vyžilého avětáka vídeňského vysokého
cirkevního hodnostáře?

Zase důkaz rudého vlastenectví, Rudý
poslanec Němec pravil na schůzi pražské: „Ná
rodní dohodu může provésti jen 80c. demokra
tické zastupitelstvo; potom ovšem dorozumí
vající řečí by byla němčina““ A tam, kde pro
neopatraý výrok Čecha strhl s6 veliký rámus
proti „straně státní němčiny“, jest nyní klid.

Socialistická prakse v životě. „Ba
nácký Kraj“ doe 31. říjau napsal: „Svadrazi
křičí: Bhudinová práce, ale v Plumlovské ol.
v Prostějově jest možao zříti u moohbých soc.
demokratických mistrů, jak ještě i o 10. hod.
v noci vesele ge pracoje a v oeděli obyčejně
ještě dopoledne. Jinak v thoorii, jinak v praksi,
myslí si Červení mistři, jenom «dyž ten švindl
jde. A pak věřte těm „zásadam“ soc. dem.“

Pro nesmysl — plno násilí. Známo jest,
jak surově si pučínali rodí vůči těm dělníkům,
kteří se odvážili pa 1. května pracovati. Celá
velká kniha by se dala napsat: o bezcitných
násiloostech,pácbanýchv tea den na dělnictva
pracujícím. Teď však najedaou radý pvsluneo
Hue v Essenách prohlásil: „Oslava prvního
květua jest nesmysl.“ Tedy pro nesmysl radí
otrokáři vlekli vzpirající se davy z dílen. Ko
likkrát se ještě „hluboké přesvědčení“ sociali
stické promění? U oás zatím rudí pohlaváři
vědí, že tea den je výhodný aspoň ke ždimání
dělnických kapes.

RNPRHRNNĚNPRARNAAN

Sklo do oken
pařenišť,skleníků a jiné za kartelované ceny nej

levněji, franko na knádoa stanici a obal sdarmaodává

K. V.SKUHERSKÝ,
©.s k. dvorní dodavatel Hradoo Král.

Zaručeně dobrý oklenářský tmel 20 bal. 1 kg,
diemanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kus.

Zvláště výhodné pro p. t. aklenáře a truhláře,

KARHPRANINNGEN



Zimní barchety
a flanely, stálobarevnékanafasy,
zefíry, sypkoviny, krádie,
dámské látky = jiné tkaniny
strukoy, mančeatry atdŽádejte

vzorky fraoko.

9[. Č
Velkorestaurace

Choděra-Vacek
2242VPRAZE,+2.

na Ferdinsndeké třídě a na Jubilejní výstavě28eee.MĚ
P 9

Jest stálým dostaveníčkem
hostí z vemkova a depo

roněí se jim co mejlépe.

+ ě

Postaí pokrmy vždy jsou
s pohotově. 1“

TU
Josef Štěpán,

odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnémo ducho
vemstvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se vale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úpltě bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mooho pochvalných uznání po race a krcozová

státo: medsilie z výstavy v Dardabicích.
ORP*Závod založen r. 1898. "g

TOO0 DOPORDONKD0D00

AEZ.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů
praperů a koyového náčiní.

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

Debtp88

ERa2501370003Edněějnín

Nejlevnější a nejyiusnější

dětské vozíky
u velkovýzobce firmy

v Hradci Králové.

Žádejko oomaíky.

Phi
i
i

kri+é

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.

bř

:
|
|

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, nebot
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest, VIII. ker József.
krát 16 =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. — kn z 8
Videň-VIL.,Mariahilforstr. Arx 1

franko.

Nejnižší měsíční | em ÚDEsplátky. oka ně
P. T. duchovenstva zvláštaí výhody.a

(PODOOOCKXIOCX

C. k. místodržitelstvím konceseovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd,

Veškeré předběžné práce jak techaické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl«,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Fiiěhýh
PB

KGzčií E
a . Š
Spit i

wl-etníhozpůsobu,kterénejenwzezřeprofagadyidekoracívnitřní,nejnovějšího,
OE“sklenné"jj

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

Jskovýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
, v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
kal jehlyajiné zlaté a stříbrnéskvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Málbu

oken kostelních,
PRAHA-I,

8. 145 ut., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíše Ma
lého náměstí, dříve přes
80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šťho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice ( se čelegným
rámy, sílčmí osazením.

Vefkeré , 1 odborná rada bespi beze
ví ntravzvstík definitivníoklodnáre.

SBD“Nesčetnájvořejná1plsemná pochvalná 'nanání,<iž
Založene roku 1896.



Doporučujeme===

Kde L ohjhanéhodřeva.

Židle z ohýb. dřeva © Křeslu houpací
v různých úpra- od . . K20—

rách od K 370| O PA

Stojanyvěšáky KřeslanAom +—
s obýbaného "Sedátkanašroubu

dřevaod K 30— od... Kl2—
a jiné, v nejmodernějším provedení

WB“a v cenách nejlevnějších"08
nabízí velkozávod fy. "3

Jan Stoupa v Praze,
Jindřišská ulice 1.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranoou známkou. .

E 88
5 ob$ a« -oa

= NŠ
© By
B s z
4 2 ©S

Videň 10086 Zlatá medaile..
-| Antverpy 1808. 'Zřatá medaile
Praha 1905. I. cena: Diplom čestnéhouz 1

které jedině kupujte a„ýdejte„MONOPÓL-“
akciová svíčkárna a voskárna v EL 1; leslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranou obnosem K 30000.

OVOVv © načimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

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

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboší
k výběrufranko. n

Adregování vždy doslovné 6e vyprosuje.

a mmy
stromovité a kožovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourok,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-8 Palmy keřovitě 1—8

metryvysokékus za 6, mely, r: l s 2,8, 10—15 sl,

XGB) X BI XEOIX UBI XGPDX

ÉJan Horák, ?soukenník
v RychnověnadKu

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
** nejnovějších druhů- pravých

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

3
SE

i
i
M

:
4

|

|

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- MX
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, melou objednávcu na

+ zkousku. xVelejemnélátky na taláry.
Též na splálky bez zvýšení cen!

Veledůstojnému

duch vvu!uchovensovu.

Praha-l, n!.
Jan Slanék, 3238%
Konviktské ul., 3 čís. a" rob

onviktskéu vy P eolelné na koste náčiní, dovolu'e
i doporučiti svůj hojně zásobený

Za sklad ve vlastní dílně račně pruco
vaných kostelních mádobanáčini,
jako: roretrence, kalichy, ciborit,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, onen nádobkyat d, všeém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intenci a jem o ohní slaří a stříbřá. Na požádání hotové

práce na ukázka rozpoče nákresy neb cenníky fraako.a veškeré výrob slacené ručím. Největší výrobu a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej

jednodnášího do nejstkvostnějisho. Cnám kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresvvané vý
| robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Ro- šiřujte

|Časové úvahy!ETKET VOC TYOUIT S
r—| WCS

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medallil.

Veledůstojnému duchověnstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých k
stelních nádeb ze stříbra,

bronzu andných kovů, od nejjednoduššího do nejak vostněj
lího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesné, čistě a důkladně

shotovaje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckou su ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biskupskou Milestí rovido
vány.

Mešní nádoby jez v ohml
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
, stelních so ry.le, řádně a

levněvyřizují.

VanasílánjenPrvzpošty,
hotovétané nlošt na ukázku

. se zašlou.
Chudšlm kostelům móžnosplácet bez přirážek.

SRB“Bínaodporačeníačestaýchuznáníporace."ij
Prosím veledůstojné duchovanstvo o laakavou příseňa důráru závodudomácímu,

Spolkémdoporučy ryshié tavné provodoníopolko

JP

P, pp. truhlářům.
odporučoji

svoji výrobu

as intarsií
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezavé

práce nábytkové,
: | řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Jos +.

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

wHradci Králové,
= (proti Grandhotelu):

přijímá vklady na knížky

= za49 až5"»=
úrok a to dle výpovědi.

O8“ Složní lístky na poddání zdarms. “8Uhlí

(renoiny
fonografi

desky a válce
nejsolidněji koupíe

v elektrotecha. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Elektrické
vw= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrioké ventl=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechmických potřeb.

úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
„„diříkovatřídač. 254.
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Obmovavychášív pátek v poledne. | Ročník XIV.

A drobá náruč vine jej zas něžná:
V tombolském chrámu stojí u oltáře,

kol hlavy chví se anděl peruťsněžná
a v rukou Těla Páně bílá záře:

„Tvůj býti chci, Beránku Boží, Kriste,
mou přijmi oběť, srdce láskou čisté!“

Ten obraz mizí — hrdé kathedrály

zjev velebný před zrakem k nebi roste:
Mantova v slavnostní se roucho halí

a vítá pastýře — kdys dítě prosté —
a nyní biskupa, jenž jménem Páně
jde láskou lidu vítán. k města bráně.

Jde tichý, pokorný — syn matky z lidu,
tombolský kaplan, farář ze Salzana,

kněz Ježíšův, jenž neznal v práci klidu,
by duše všechny přived' v náruč Pána

a srdce lidu na svém cítil bíti,

jak lásky Boží svaté vlnobití.

Své slávy nechtěl — v Kristu obroditi
jen toužil srdce, duše zmírající. — —

Zář pravdy Kristovy mu v cestu svítí
ve příboj vášní lidstrem zmítající, —

on cestu k Němu ukazuje nocí,
zachvácen lásky Boží čaromocí.

A vlna života jej výše zdvihá,.
porpurem rudým rámě jeho halí;

Mantova, Benátky — zrak v slzách stihá
tichého Sarta až Ke sklonu skály,

kde Petr zarazil svůj kříž a v muce
ku Kristu rozpial zbodené své ruce.

Dnes trůní tam — tak pokorný a tichý,
tak milující Krista duší vřelou,

jak před lety když v rodné líchy
Riesy drahá s duší rozechvělou

šel mladý kněz pro matky požehnání,
jež bolest hojí, která srdce raní.

Let padesát do hlubin věků létlo,
dnes opět k oltáři své skráně chýlí:

Beránku Boží, Lásko, Pravdo, Světlo,
Živote duší, Zdroji věčné síly,

chraň církev svoji v světa bonřném víru

a lidstvu pošli holubici míru!

„Ecoe sacerdos!“ — z věčného zní Říma,
ze skály Petrovy a hymna jásá,

nadšení svaté duši lidstva jímá,
boj utichl, jenž tělo církve drásá

e z duší tisícův zpěv k nebi vane:
„Nám Otce Pia zachovej, ó Panel“

On „oheň žhoucí“ — majákem ať svítí *
v mrak těžké doby,která v loď Tvou bije ©

jak pekla bouřící se vlnobití! ©
V něm oheň pravdy Tvé af svatý žije.

a v síle nové nade světem splane:
„Nám Otce Pia zachovej, 6 Pane !“ 

| Vladimír Hornof. ©
a hM



PIUS X.
Dne 18. sáří r. 1858 byl vysvěcen va

kněse nynější av. Otec. U nás oslaveno bude
slaté jabileum kněžské vznešeného nástupce sv.
Petra, dne 15, t. m. Všichni lidé dobré vůle —
i jinověroi — hledí k tomuto lidovému, šle
chetnéma papeži s velikou úoton. Pius X. v mládí
zakasail hojnou měrou svízelů cbudoby. Ještě
jako studojící chodil do školy často bos, neca
ei na oběd kus sachého chleba. Doma vyko
nával namáhavé práce hospodářské. A při tom
všem přinášel krásná vysvědčení. Jako chu
dičký kaplan musil si přivydělávati kondicemi.
Jako kaplan a farář požíval veliké úety neto
liko pro svoji velikou zbožnost, ale i pro
činnou lásku k chuďasům. V Salzaně založil
selský spolek s podpůrnou pokladnou. Jednou
prodal vůz i s koňmi, aby zaplatil dloby, jež
učinil pro chudé. Čím výše postupoval, tím
jovil větší skromnost a rozsáblejší lidumilnou
Činnost. Když se stal patriarchou benátským,
projevil žádost, aby při jeho visitacích neděla
se žádná vydání k účelům světským nebo na
vnější oslavy. O visitacfch kázal několikrát

denně. o Dornova)vydatně katolický tisk, orgapisoval mládež. Několik dní po prvním štědrostí
se vyčerpával ze všech poněz, i od úst ai
otrhi, aby naeytil choďasa. Damácnostjebo byla
nejskrovnější. Když ae etal papežem, řekl skro
mně lombardským gratulsntům: „Modlete so
všichni za mne; vzal jsem na sebe kříž, který
je příliš těžký mým ramenům.“ Jeho heslem
jest: „Napraviti všecky věci v Kristu.“ Daše
jeho, obrněná věrou žulovou, nemobla snésti
nevšímavě blady, tiše se vkrádající pod pěkoou
ronškon do církve. Proto promluvil rozbodné
elovo, při tom však problásil, že náboženství
nebojí se vědy, že raduje ge z pravého pokro
ku. Zreformoval církevní poměry římské, dbá
dále o reformu sociálních poměrů, povzbozaje
slovem i příkladem k svatosti. Neozt ještě
dlouho Bůh nám zachová lidového, vroucně
zbožného papeže Pia X|

Sjezd důvěrníků diecése
královéhradecké.

(M) Máme štěstí se svými pracemi. Bůh
atojí při nás a sílí skrovné efly naše, takže
dílo ae daří. Hořčičné seménko vzrostlo a
smobotnělo, mladý peň ještě před lety slabý
aesílil do infry podivobudné; strana naše z po
čátku tak nepatrná vzrostla do velikusti ne
tošené. Ale není na tom vzrůsta nic nepřiro
seného, nic uměle vyhoaného; strana katoli
ckého lida proto tak rychle roste, poněvadě
má zdravý základ, chuf k života a všecky
dchopnosti k rychlému, závratnéma vzrůstu.

Když loni © sjezdu důvěraíků rokovali
jsme v dolejších místnostech Adalbertina, zdál
ee nám počet důvěrníků imposantní a ejble

tos, právě po roce sotra stačí nám prostranná
vorana se svou světlou síní s galerií. Se všech

dtran diecése i z těch nejzapadlejších koutů
přijeli delegáti a důvěrníci, nedbajíce námaby
cesty a úlrat; přijeli mužové i ženy, laikové
i kněží, aby složili účet ze svého čestného

řadu' aby zároveň slyšeli povšechnou zprávu,
by nadšenými řečmi svých přátel daševně

jsouce posíleni, vrátili se zas do svých do

FEUIULETON
Starostiivý oteo.

(M) Pan rada Chmelík se probudil, Natáhl
bvé babené dlouhé údy, až v nich praskalo, sáhl
po dýmce stojící zrovna vedle jeho pohovky a
vzdychl si: »Zase do prácele«

»Ty se toho naděláš«, zabručela jeho sladká
polovice, hovící si na druhé straně pokoje na
pttomanu; »co jsi nastoupil do pense, neděláš nic
iného nežli hlouposti. Udělá si hromosvod, který
e nebezpečím na půl míle cesty. Nejmíň Bestnáct=
rát chtělo letos do villy naší k vůli tvému hro
osvodu uhodit, Lakuje plot tak křiklavě červeně,

hž sousedův krocen z tobo dosta) zimnici. A teď
zas elektrické zvonečky| Do kuchyně jich vede
osm. I s půdy vede dolů zvoneček(s

sAspoů nás nikdo neukradne.c
eTo ne, ale nervosní jsem už z toho neu

stálého řinčení; zvlášté ten domovní zvonek je
k zbléznění svým pronikavým ječením |«

Jen spi dál, Anna«, upokojoval pan rada
svoji choť a zapaloval si dýmku.

»Ja vím, jen spi dál, jsko ty, ospalo. Kdy
bys byl pořádný otec, už dávno bys se postaral

ofince o ženicha. Takble o hromosvod, kralíky,
plot, zvonkya tisíceré hlouposti se starat dovedeš,
ale o ženicha abych se jt Žofinze starala sama. A
je jí už devatenáct let. To já, když mně bylo
16 jet, už jsem měla ženicha, pamalujeb se přece,
Vincenci? Tatínek mi tebe sóm opatřil. Ale ty,
ty jsi takový nesvědomitý, bezcitný, kravčí otecle

3Co — já krkavčí otec? Poslouchej, Anča,
mně se zdě, že jk všemi svými hloupostmi více

movů apoštolovat. A je letos těch rázovitých,
svazovitých postav laiků poměrnědaleko více
než kněží, Loni bylo knětí asi v poměru 2:5,
kdežto letos asi 1:45. Počet všech delegátů,
čital se při sapočetí schůze na 299. Pak ještě
přicházeli noví.

V neděli dne 8. listopadu přesněve 2ho
diny odpolední zahajuje dosavadní předseda
diecésního komitétu vedp. dr. Šole schůzí vzne
šeným: „Pochválenbuď Pan Ježíš Kristas.“ Hlas
jeho jako zvon jasný zní sálem, do něhož vniká
plné odpolední slunce, jása.č a hluboce dojí
má mysle posluchačů. Sobůze béře se formali
tami rázným krokem vpřed. Do předsedni
ttva zvoleni: za předsedu vadp. dr. Šolc, za
mlstopředsedo říš. poslanec Prokop, za zapiso
vatele dp. katecheta Jakl.

Slovo uděleno slov. p. poslanci dra- Rud.
Horskému. Svým sympatickým hlasem, pro
vázeným potleskem, počíná svoji řeč. Miaví o
„Politické situaci v Rakousko.“ Náš předseda
výkonného výbora má rozhodný řečnický, po
litický a státnický talent. Důmyslné vývody,
pronášené formou stkvělou a při tom čistě li
dovou, dovedou přesvědčiti, dovedou sitaaci
objasniti, temné body vysvětliti; p. dr. Horský
dovede dojmouti, strunouti a nadchnouti. La
pidárními rysy vysvětlaje slovatný politik
politiku rakouskoua sitgaci, v jaké se Rakou
sko octo annexí Bosnya Hercegoviny,jak bur
šácké bumly, kotvící ve sporo mezi Čechy a
Němci, dovedly rozraziti nedotknatelný Beckův
parlament. Poutavým způsobem a jasně vede
myslí posluchačů i přes nejobtížnější otázky
politické, takže hromový potlesk, jenž mu za
odměnu a poděšování hřmi sálem, jest zcela
zasloužený.

Neznámý dosad širšímu obecenstva kato
lickému p. zemský poslanec Josef Adam, rolník
a starosta v Čachotíně, představil se výborně
svojí řečí o politické situaci v království Če
ském. Jeho elegantní zjev, sympatický hlas,
nehledaná, a:e břitká slova zaujmou ihned pro
něho všechna srdce. Osvětlil rozpuštění zem
ského sněmo z nejednobo ohledu a prostý
spůsob jeho vyjadřování přispěl k tomu, že
posluchači ústy jeho dýchali, že byl; e ním
jedna doše.

O hospodářské činnosti strany promlavil
vždy horlivý, činoý a bdělý bojovník, pracoc
ník a organisátor vldp. Ferdinand Vlček, farář
v Nové Vsi u Chotěboře. Známý mož všem.
Dovede úžasnoo rotinon sucbopárné vývody
národohoapodářské naaky kořeniti takovými
vtipy, slovními obraty, že poslachačstro nevy
cbází ze zájmu a bez únavy 8 nadšením vy
slechne vše. Tak i v neděli. Návod jeho, jak
zakládati hospodářeká sdružení, přijat mohut
ným potleskem.

Provázen potleskem vstoupil na řečniště
p. říšský poslanec Václav Myslivec, poslán vý
konným výborem z Prahy. Výborná jebo řeč
byla doplňkem, očkde snad i opravoa, ply
noucí z jiného názora k neméně výborné řeči
poslance Horského. Poslanec Myslivec zmínil
se o příčinách pádu Beckova. Tragickou vinou
barona Becka byla nerozhodnost, váhavost a
ueodhodlanost všade tam, kde vládla anarcbie,
vzniklá za židovského ministra Kleina přičině
ním německých soudců, tedy tam, kde třeba
bylo cejvětší rozbodnosti. O zemské volební
reformě pravil p. poslanec: Návrh vládní je
dílem kompromisu agrárníků s Miadočechy u-=
se starem O Žufku nežli ty svýma sbáněním že
nicha. Aspoň bych Žofku spíš provdal nežli ty le

»Jak toda
oTakl«
»Poslouchej, Vincenc, já mám pro Žofku

ženicha.«
»Vím, tobo plešatého pana starého z Pálčel

Ale věř mi, Ančo, tomu Žofku nedám, pokud
budu na světě. To tak, starému dědkovi, staršímu
o deset let nežli jsem já, dám svoje nevinné poupě!
Já mém to mínění, že Žofka má na vdávání času
ještě dost a že nemá ani pomyšlení na nějakého
ženicha. Teda ji nech na pokojil«

»Vidíš, jaký jsi starostlivý otece, píchla paní
radová svého muže; »ani to nevíš, že se Žofka při
posledním výletě »na Hvězdue spřáhla s tím hej
skem, adjunktem Srbem a že se s ním setkává la

»díáš pro to důkazy ře

«Nemém, sle cítím to, předvídám to. Žofka
se tváří, jako by si ho nevšírmala, ale kdykoli se
jeho jméno vysloví, začervená se jsko pivoňka.
A ten floutek tady stále obíhá kolem domu aciví
do oken. Ale já bo přeženule

»No, víš, Anas, ten Srb by se mi lépe líbil
pro Žofinku nežli ten plešatec z Pálče; je to ho
šíček jako vymalovsný. Uhlazené jeho chování a
vůbec celý jeho život svědčí o dobrém vychování,
Nic zlého na něho není slyšetile

oTedy i tebe, sterý blázne, ten loutek osle
pil? Ja mu Žofku nedám, protože se o ní ani
ucházeti nebude, Je to takový panák opetlý, žád
nou holku v okolí nenejdeš, aby do něho nebyla
zamilována. Jen se bo drt, on ti bolku poblézní
a nechá ti ji pak sedět. Jsi nesvědomtitý otec.

sooiálními demokraty. Reforma ta by nebyla
žádnou volební reformou, ale ještě větším
zbahněním nynějšího volebního řádu zemského,
Pryč s ní! Spravedlivé volební právo do enčina
zemského chceme a nedáme ge odbývati jako
Popelka. Český oněm má větší význam, nešli
zems. sněm dolnorakoaský, který přece du
stal volební reformu spravedlivější prolomením
zájmovéhozastoupení v keriícha tím učipil
mocný krok ka předu ka pošadavko, který
Í my pro český zemský sněm chceme t. j. vše
obecné rovné a tajné hlasovací právo. Vyzý
vaje ku svornému postupu a usilovné práci,
končí rozený řečoík svoji asemenitou řeč pro
vázen jsa potleskem.

Poté přistoupeno k volbám do diecésního
korřtétea, po jiché skončení ukončil vřelým
doslovem p. dr. Šalc tuto zdařilou konferenci
a účastníci rozešli se ku svým domovům. Na
kooferenci byli přítomoi pánové: říšští poslanci
bratří Myslivcové, dr. Horský, farář Záraba,
Prokop a zemský poslanec Adam, vsdp. dr.
Rey), redaktor Vonkovana Adámek, sokrotář
výsonného výbora Em. Jaogr, JUDr Petr, dr.
Mrštík a iiní.

Koupě | Obstarávání

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DURANMl LÁŘ
knihkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát
v.Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma. (l.nh

Dopis z Prahy.
Po doplňovacích volbách do sboru obeoních

starších král. hlav. města Prahy. Každoroční do-
plšovaci volby do sbora obecních starších
v Praze jsov jakoosi přehlídkou šiků té které
strany, ješ zkouší, jaké důvěře so těší a s jakou
sympatií v rozhadojících voličských kruzích
může počítati. Pro obě vedoucí strany na rad
mici Staroměstské dopadly doplňovací volby'—
díky kompromisu — Jetos ne sice bídně, ale
nepěkně, Skompromisované strany utrpěly po

| Prodej

kdyby protikandidáti byli uměli agitovati a
'organisovati voličstvo, „teréž mimo velmi ne
patrné zlomky vesměs těžce neslo, že se dops
račuje kompromis po skandálních přímo udá
lostech s roarovou dodávkou pro pražský ve

Ženeš své dítě v záhubu a posiluješ je v odporu
proti matce. Styď sele

Pan rada Chmelík už svoji rozhorlenoa chof
neposlouchal, Vzal kladívko, isolované dráty, roz
todivné šroubky, sponky, zvonečky na prkně roz
ložené a vyšel ven. Zařinčel zvoneček z kuchyně,
jak otvírel domovní dveře, utichl opět a paní ra
dová vzdycbojíc, ulebla k dalšímu svému odpo
lednímu zaměstnání.

Ani klerání jakési, nejspíše páně manželovo,
ze zahrady sem tlumeně zaznívající, jí neprobudilo,

Večer vstoupil pan rada do kuchyně, kde
se jeho Aninka uš otáčela.

»Tak — už jsem hotov, Aninko,c
»Copak jsi zas provedl, Vincence
sAle, v besídce jsem zasadil na roh stolu

tlačítko elektrického zvonku, který jsem tuble
včera pověsil v předsíni. Když budeme sedat
v sltánku, stačí jenom zmáčknout a služka bned
bude vědět, že je voléna.«

sZase jedna hloupost; vždyť to Kačka ne
uslyší, je hluchá jako poleno.«

»Ba ne, stará, ten zvon by slyšel i mrtvý
v zemi, ten mé zvuk jako Rolandův olifant.»

»Pro Pána, co% to zas udělej, Vincenc? Já
se sblázním už z těch osmi zvonků a ty mi na
sadíš devátého křiklounale :

»Ale, Anna, ty jej přece nebudeš slyšet, když
budeme v zahiadě.«

>To ještél Ale, Vincenc, s tou Žofinkou a
panem aterým z Pálče si to muslš důkladaů u
vážit. Kdepak ten Aloute', proti tak vášoému
mužile = — —

Tloukla deváté, Na nebi. plno bvězdiček
dívalo se zvědavě na sem. ŽofinceChmelikově6e



dovod. Ostatně z protikandidátů protikompro
misních nikdo oevyoikal nad prostřednost, o
kandidátech malostranských s někdejším ředi
telem zaniklé „Záloženské a úvěroí banky
pražské“ Em. Balcarem u policejním lékařem
drem Lenzem, rodem Němcem, aci nemlavé.
Přímo nepatrné účastenství voličatva pří letoš
bich doplňovacích volbách bylo jen špatným
důsledkem ujednání kompromisu mezi stranou
dra Groše a Jednotou občavů pražských, která
ve jména straoy národníneb. li staročeské
kompromis uzavřela. Tím si také zadala pro
budoocnost ránu vsodnou, ježto ti, kdož straně
národní does v čele stojí, prokázali až příslc
večnou neproblédavost a povrcbnost při nazí
rání na věci budoucí, dělajíce podle prašpatných
vzorů politiku zu včerejšek, zítřejšího dno
zcela powíjejíce. Politika podobnébodrabu jest
sebevružedná a neobstojí před sebe mírnější
kritikoo.

Ještě jest čus, leč nejvyšší, chyby na
pavitil — — "

+ +

Jak prašská obeckupuje reality. Návrb ua
zakoopení velkostatku Ovence v Bubenči,
s nímž městská rada pražská nedávno přišla
před sbor obecních starších, nedá jistým hlu=
vám v městské radě spáti, a proto s ním
přijdou opětně, aby stůj co stůj pokusili se o
jeho schválení. Jak výhodnou tato koopě, dojde-li
k ní, bude, vidno z následujícího. V dubnu
roku 1889 třetina velkostatku s nedeskovými
pozemky byla odprodána, při čemž celý velkc
statek byl úředně odhadnut na 143.133 korun
20 haléřů. Od měsíce dubna 1889 do roku
lonského 1907 bylo odprodáno 69 parcel —
klesla tudíž cena velkostatku velice značně.
V červnu lonského roka koupil Moric Schlócht
dvě devitiny tohoto velkostatka i s nedeskc
vými pozemky za 210.000 koran, což odpovídá
ceně celého velkostatku 945.000 koran. Od mě
síce června lonského roku byly však od toboto
„velkostatka“ Ovence odepsány jestě další par
cely — a dasni evěte| — majitelé velkostatku,
kteří dali jej lonského roka 1907 vdhadnouti
ai ne Da jeden wiliou koran, nestydí se nyní
žádati od obce pražské 5 milionů 74 tisic
koran — —

Však nejen to — najdou se ještě v re
presentaci obce pražské lidé, kteří nestydí 8e
doporučovati tohle ke schválení — —

Kam to Praba spěje? V jakém to světě
žijeme, čeho se ještě dočekáme? Leč to néni
jestá vše. Sbor obecních starších v poslední
své echůzi schválil neméně podivuhodný návrh
pa zakoupení usedlosti „Zátorky“ za 1 milion
a 700 tisíc zlatých, Usedlost „Zátorka“ byla
však v roce 1906 soudně odhadnuta na celých
179.784 korun! Jaké to tudíž úžasné mrhání
peoězi z kapes poplatnictva, jaké to hospoda
ření na pražské radnici! — Na jedné straně ta
velkostatek, který nemá ani jeden milion koran
ceny, chce dáti Praha, to jest její městská radu,
přes pět milionů, na drohé straně pak za U
sedlost, která nemá ceny ani dvou Set tisíc
korun, mrhá pražská obec přes Šest čtvrtí mi
liona koran — —

Tážeme-li se, proč tyto úžas vzbuzující
věci se déjí, nedostaneme od povolaných krabů
žádné odpovědi. Více se povídá mesi zavřenými
dveřmi, více se šepce mezi snámými, více prc
niká do veřejnosti okny radnice, čeho nelze
jen tak zbola opomíjetí. Jistý advokát potře" O a
zdálo, jako by se na ní všechny úsměšné dívaly
a jako by ta zabrádka, dýchající říjnovou vůní
odkvetlých růží a tlících listů, naplněna byla vý
směšnými blasy jejich. Bylo jí tek úzkol Ne,
vždyt to přece není možné, aby ji Venouš tak
klamel, jak jí to dnes řekla meminka. »Pomiluje,
nechá take, byla její závěrečná slova. A tomu
nechtěla Žofinka věřit. Vždyť ji mé Venouš tak
rád! Tuble ji zmáčknulve svých pažích,až dechu
popadnout nemohla. Ale přece! Možná, že má
memioka, spokojeně už chrápající, pravdu, vždyť
on Venouš je tek hezký, děvčata se na něho jenom
lepí a on s děvčaty také rád. postojí, promluví,
a nimi se pobaví. Slzičky, z očí Žofinčiných ka
pající, div nezvonily.

Pojednoubapa skok, oěkolikrychlýchkroků
a před Žofinkou stál, k ní se skláněl a ji bal
hoch vysokorostlý, jsko panna pékný.

»Proč pláčeš, moje srdíčko alaté?«
»Neptej se, Venoušile Ikala dívka a pláč u

sedavý brozil zalknout její něžné hrdélko.
»Vidfi, Žolinko, ty mi nevěříš, nechceš mi

nic řície, bněval se urežený, ale 0 svoji dušinku
strachující se Venouš.

»Maminka řekla, že si moe nikdy nevezmeš,
že pomiluješ a necháš takle

plá, já že bych si neměl vzíti svoji Žofinku ře
vzkřikl vášnivě a ruka jeho stiskla mocnou silou

pob tel Ačse mu zdálo, še tredé dčevo povoilo p dovnitř te zbortilo.
Úchvátil Žoficku ve svou néru:“ a líbaje ji

vášnivě, sliboval jí — — —
, »Kýboli kakrabojte, nechte uš tp svaníško

a nemačkejte ho, když drobou rukou tisknete

boje pro svoji kancelář více práve; teď snad
bude vřelému přání jeho vyhověno. Leč děj se
cu děj, doufáme, še návrh na zakoupení 0
vence zamítnut bpde také potřetí, a sice de
finitivně, aby přestal obrožovati zájmy poplat
níků pražských.

Jsou-li toto výsledky radničního kompro
miso, pak s podobným zřízením notno zatočiti
po zásluze, neboť faklo poplatnictvo pražské si
nepředstavuje kompromisní hosp dářství!

UMĚL PŘEDMĚTY AOBRAZY8RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu

v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví ©

B. E. Tolmana
v Eradoi EKrálové.

(Založeno r. 1862).

Nové jízdní řády.

ODODO

Obrana
Kde jsom činitelé nejvlivnější? Soad

nikdy nevystopováno proti našemu národu tak
troufale a okázale, jako nyní za éry mlado
českc-agrárně-pokrokové, za éry českých mi
nistrů Za agrárního ministra-krajana němečtí
soudcové zřejmě jednali proti platnému zá
konu, 929, obyvatelstva pražského jest drá
žděno na nejvyšší míra hleačkem německých
buršáků. Tážeme se, kdy a kolikrát p. ministr
krajan šel v tek pohnutých chvílích k místu
nejvyššímu, kdy intervenoval osobně a trůno
spravedlivým vylíčením zbědovených poměrů
pražských? Kdo má jíti k trůnu na předním
místě? Kde zůstali čeští tujol radové? Na u
lici se boj politický ve prospěch náš neroz
bodne. Jest potřebí, aby pracovali všemi záko
nitými prostředky přední zástopcové. Věru
v horší sitoaci už těžko můžeme býti. A teď
v tak trapných chvílích zuámé listy „vlaste
necké“ tiomočí stesky židovsko-němeokého ob
chodnictva na špatné kšefty. Různým způsobem
se snaží, aby německo-židovští obchodníci,
kteří nikdy pro náš oárod neměli kusa 80u
citu, ač z tébož národa tyli, nad výdělkem
z bumlů o plakali. Jsme rozhudné proto, aby
netrpěli lidé zcela nevinní pro nepřístojnosti
jiných. Proč však v tak vážném okamžiku ne
dodaly listy české, jak titéž plačtiví obchod

né protičeské štvaní židovských listů? Vědyť
štvaní to trvá již tak dloohou doba. Proč si
vepředpláceli židé „Politik“ místo „frager
Tagblattn“? Natí rozbodně k vážné úvaze ve

(O
Žofinku«, zabřměl na nic netušící párek pan rada
Chmelík v županu. — Tak klidné spal! Tenor
chrápání jeho dle taktu mísil se s basovým nosním
chrapotem jeho paní, když tu pojednou jako Ro
landův olifant zahřmí domem obrovský hlas zvonku
z besídky. A hlas zvonku neustával. Hřměl, duněl,
tříštil své zvuky v tisíceré záchvěvy a ty rozdíraly
sluch, nervy a mozek svou pronikavostí. Zvonek
zrádný hřměl, neboť pan Venouš v besídce v roz
čilení svém roh stolu nepustil, třímaje jej ve své
pádné pravici, Pan rada s paní radovou vyskočili

do besídky, kde překvapil ohromený párek.
»Pane rado, račte odpustit, ale odvažují se

prositi yás o ruku slečny Žofinkyl«
»To jste si nemohl nejíti jinou dobu než

v půldesáté v noci, filutoře smál sc pan rada a
obraceje se k choti, přicházející ae smetákem a po
brabéčem v rukou, pravil: »Tady ti, meminko,
představuji pana Srba, ženicha Žofinčina. Zvonil
na nás, chtěje nás přivolati a o ruku Žofinčinu
požádati.«

Paní radové nezbylo, než párku požehnati a
bnáti pak Žofinku domů na kutě. Venouš loučil
de s ní vroucím polibkem.

vice, pše svými hloupostmi dovedu se o fioku

a ženicha poster lépe než ty. To jsem nesvědomitý táta, vidle
" hd nenechášženu

nečky vyspat..9ani pořádně svými zvo

liké rozšíření „Tagblattu“ a sánik listu ně
meckého, který podporoval vědy jen spraved
tivé požadavky české. Jenže o nás, kde se na
české katolíky plivá, kde 8e za nimi mečí po
způsobu zvířecím, kde jsou nazvání universit
ním poslancem zcola nespravedlivě „černou
bandou“, jest ukrutný strach před roztrpčením
Sidovstva vůbec. Vždyť české listy plazily 8e
před židy (oa př. před zemskými volbami) tak,
že ibned židům denancovaly takové české kam
didáty, kteří o židy něčím zavadili. Katolík
však měl voliti bez přijmutí všelikých zárak.
Za takových poměrů ovšem naši protivníci
okázalému rozčilení jen se mohou osmáti. Po
litika česká vázne čím dál více v babně.

„Cep“ v čís. 41. lže, že mu odpověděla
v „Obnově“ hierarchie, lže, že náš list obracel
se ostře proti dru Řezníčkovi, at.d. Ta jest
ovšem polemika naprosto zbytečná. Tak se mstí
„Cep“ zu to, že jsma dokázali jeho úmyslnou
a zlomyslaoa prolhanost. Co jsme napsali v č.
44, jest do poslední písmeny pravdoo. Jest
zřejmo, proč „Cap“ nejraději míří oa hierar
chii. Při volbách se katolictva vyčítalo, že ne
může svobodně jednati. Teď však agrární tisk
chce svými úto«v Aajiným způsobem docíliti
u bierarchia toho, aby začala ve prospěch a
grárníků vázati volců ruce skutečně, Taktika
jest zde zcela průzračná, Leč hrozny visí
hodně vysoko. Holenkové, s takovou „svobo
don“ si zůsteňle domal

Svobodné umivorsity — světlem a
spásou márodů. Tak soudí pokrokáři. $v0
boda aniversit — nejdůležitější podmínkou kul
tarního rozvoje národního. Taková zásada cg
svítala z fanatického hájení pamfietáře Wahr
monda. „Nene freie Presse“, která nestydatě
ostouzí náš národ za tím účelem, aby naše
svobodu byla svázána, horlivě hájila svobodu
zlovůle Wahrmundovy; Masaryk byl jako na
koni, do téhož lista psal článek, aby Wahr
mandovci pokračovali, řadil české studenty
v jeden Šik ge řvavými a násilnými boršáky
židovskými, bájil v parlamentě násilné buršáky
židovské, kteří obrožovali »vobodu říšské rady.
To všecko pro -- svoboda. A teď důvěřivé du
šičny čekaly, jaký nádberný květ svobody a
osvěty vzroste z toho „koltarního boje“, pro
bojovanébos polovičnímvítězstvím.Akvětož
jest to. Universitní kultara řádí jako černoši
v temné Africe. Kdyby takové rvačky, taková
spílání prováděl zcela nevzdělaný pastvec, byl
by důkladně potrestán — a to právem. V Praze
plní buršáci svobodně svůj osvětový úkol pro
vokativním lajdáníra po Příkopě, siloými ho
lemi a veselým životem v kasiné. Tam je hlavně
jejich „universitní sbromáždiště.“ A professoři
německé university je ke karáži povsbuzují,
profossoři něm. techniky ke všema zaslali dne
9. t. m. resolaci ministerskému předsedovi,
v níž jest výzva k energickéma opatření proti
— roztrpčeným a drážděným Čechům. K tomu
všemu v resolaci jsou obsaženy křiklavé ne
pravdy. Buršáci říšskoněmečtí v pondělí sešli
se v Lipsku k rokování o bumlech a zaslali
kulérovým kollegům pražským výzva k vytr
valosti. Toble je hodně důkladná odpověď ač
mecké intelligence na návrh Masarykův, aby
byl zřízen k odstranění národnostního úporného
boje českoněmecký vyrovnávací výbor. Odpo
věděla na to sama nejvyšší intelligence ně
mecká jak rozbitím sněmovaího zasedání tak
nyní za óry horlivých bumlů.

A ve Vídni? Housno psáti, jak šÍřÍosvětu
a hbomanitu studenti, kteří dříve „v zájmu
vzdělanosti“ tolik bájili Wahrmanda! Wahr
moodovci, kteří šli na potrestání efrkve v svor
ném šiku, porvali se teď několikrát jako koně.
Rvačka mezi nacionalisty a židovskými stu
denty byla dne 9. t. m. Surová rvačka opako
vala se drobý den, při níž židovští bnršáci
dostali krvavých ran bez počto. Ve zvířecím
boji bylo poraněno na 70 osob. Předák všeně.
meckých studentů pravil pak ve své řeči:
„Podařilo se nám dnes ahájiti německého rázu
university.“ Slyšíte to, pane Masaryka? Naci
onální baršéci mlátí dokrve svoje národnostní
pomocníky, kopou do těch, kteří s nimi hou
ševnatě udržají německý ráz Vídoč. Yóra ve
liký nevděk! Leč věc má přece svůj háček;
dobře se ví, že židé negermanisují zadarmo,
s čisté lásky. A a nás? Drahá vývtřednost;
přihlásí-li se v české Praze některý žid kná
roda českému, přijímá se to jako vzácná milost
s velikým nadšením. Zeptejte se včsk, kolik
židů blásí se k naší národnosti v úšemí smi
šeném — a to i židů těch, kteří jsou zrození
a vychování v čistě českém krajil

Svobodné university spásou národů! Už

vají. A Masarykovo „spravedlivé roztrpčaní“,
tak často projevované proti vlastní krvi, Ba
jednou v těcito chladných dnech semprálo. A
Snad roztaje teprve tehdy, až se udá příleši
tost sešlehati sase české katoliky; tu jest po

nější. Násilnikovi židoveko-němockému vak

a)



Politický přehled.
Minister. předsedovi bar Beckovi vypadlo

vládní kormidlo z ruky. Ještě z Pešti dával o
sobě věděti, že jest dosti siloý, aby překonal
obtíše v cestu se mu uavalivší. Jest pravda,
kormidlem vládaím oměl vždycky pro sebe
dobře zatočiti ale otázka česko-německá pře
sahnje jeho sfly. Zde ai nevěděl rady a proto
celé ministerstvo podalo žádost za propuště
pou, jež byla také olsařem přijata, ule až do
jmenování nového ministerstva musí úřadovati
dáje. Ministra vnitra bar, Bienerthovi bylopak
císařem uloženo, aby sestavil noté ministerstvo;
ale týž při snaze Sestaviti koaliční minister
stvo naráží na velké překážky a to především
se strany Němců z Čech. Ti totiž mermomocí
na úkor Čechů chtějí si vynutiti své požadav
ky obsažené v chystaných dvou předlohách a
Bice v jasykovém zákonu pro zeměpanské ú
řady v Čschách a v sřízení krajských vlád. A
tak jeat zase zjcvno, že právě Némci z Čech
ohrožují nejdůležitější zájmy říše, že nedo
pouštějí říší klidu ani v poměrech nejkritičtěj
ších, jen aby mohli v Rakousku dále vládnonti.
Němci chtějí dále ještě udržeti své bezzákonné
a protiprávní nadpráví, ale Čechové nechtějí
nic více, než aby v Rakonekn platily zákony
pro všecky. Němci z Čech přičítají si důloži
tost, které jako nepatrný zlomek nikterak ne
mají, šádajíce též, aby při sestavení minister
stva byl zachován poměr sil, v dosavadním
ministerstvu ničím neodůvodněný. S platným
ohledem musi si bar. Bienerth věšímati přání
něm. strany křest. sociální, která problásila,
že se má setrvat při myšlence koaliční a že se
má požadovat, aby bylo vstoupením křesť, 80
ciálních členů do ministerstva aspoň Pro do
hlodnoa dobu zabezpečeno spolužití Cechů a
Němců v parlamentěa tím i dělnost sněmozny.
Straně křesť, sociální mají 68 8 ohledem na
Její počet poskytnoat aspoň dvě hospodářsky
důležitá místa v ministerstvu; touží prý po
po ministerstvu obchoda a fioancí. Čechům prý
pak se dostane ministerstva orby, veřejných
prací a ministr. krajanského. Čeští poslanciprá
vem naléhají, aby se dříve spravedlivě rozře
šila jazyková otázka v Čechách, zřídila česká
universita na Mcravě, pak že ochotni jsou vláda
podporovati. Lhůta pro sestavení koaličního
ministerstva dána prý do 12. t. m., Jinak bude
jmenováno ministerstvo úřednické, které by
žádalo povolení prozatímného rozpočtuu ji
ných státních nezbytností. Odepře-li to sně
movna a bude-li třeba použiti © 14, bude oně
movna poslanecká rozpuštěna.

Ke krisi v Předlitavsku přidrožoje ge po
věstná volební oprava, která podána právě na
sněmu uberském. Jednodachý hlas má každý
24letý psaní a čtení znalý uherský státní ob
čap. Dvojnásobné volební právo má míti ten,
kdo odbyl aspoň 4 nižší třídy střední školy
neb podobné a má zaměstnání vyžadující tyto
školy. Kdo dosábl 37. roka stáří, atd. Trojna
sobný blas má míti, kdo odbyl aspoň celou
střední školu, kdo má postavení vyžadující celé
střední školy anebo platí ročně aspoň 100 K
přímých daní. Ženy jsou z volebního práva vy
loučeny a to prý 8e stanoviska praktického;
také že ideální povolání ženy vyžadaje, aby
se politického šivota nesúčastnila. V předloze
odůvodňaje se zavedení pluralismu, kterým
prý má býti zabezpečen vzdělaným a zámoč
ným třídám větší vliv na státní záležitosti.
„Rytířští“ Maďaři všelijak odůvodňojí tuto
největší nespravedlivost.

Srbský princ Jiří vrátil ae s Petrohradu
a dle všech znamení valně oepochodil. Uklid
ňují se v Srbsku, podobně i na Černé Hoře,
dychtivě očekávajíce konference velmocí, od

kudžpri jim bude dáno po práva (I). Srbovéa Černohorci stále mají chuť kliditi bez práce
8 pole, na němž jiný těžce pracoval.

Tentokrát zase upoatal k sobě pozornost
říšský eněm něm., na němž podána řada interpe
Jací stran známé rozmlavy císaře něm. se
žurnalistou angi. Projeveno tu přání,aby zahra
niční politika něm. byla řízena jedině tím,
kdo zani nese zodpovědnost, a tím Jest říšský
kunoléř. Politika něm. masf býti příště vedena
věcně a střízlivě; proto musí sněm žádati zá
raku, že císař více do ní osobně sasahovati
nebude. A říšský kuneléř nato problásil, že
císař napříště také v soukromých hovorech
uloží si onu sdrželivost, která jest nezbytna
v zájmu jednotné politiky a v zájmu autority
koruny. Kdyby tomu tak nebylo, psk že ani
on avi nástupcové v kaneléřetví nemohli by
převsíti zodpovědnost. Tak politika ojsaře
Bům. veřejně odsousena.

»OBNOVU« V PRAZK
dostati wo vimihlupoviví p. Františka: Hovorky

oJitné ušlni a vprodajínovin p. M.Vlka na
Přílopech.
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Z činnosti katol. spolků.
Z Opočna. V neděli dne 22. listopadu t. r.

pořádá zdejší křesťansko-sociálof epolek akademii
Da počest jubileí J. Svatosti papeže Pia X. a Jeho
Veličenstva císaře a králo Františka Josefa I.
Slavnostní řeč o výsnamu obou jubilel přednese
říšský poslanec p. Tb. dr. R. Horský. Hlavnost
koná se v Kodymově národním domě. — Program
akademie uveřejní se později.

Katolická márodní jodnota v Nev.
Bydžově pořádá v neděli 15. listopadu 1908
„U zlatého anděla“ divadelní představení: „Lu
cifer, aneb: Starý ženich. „Národní operetta ve 4
jednáních od V. P. Stěžerského, hudba Macha a
Slavíka. Začátek o půl 8. hodině večer. Ceny
míst: sedadlo 60 b, člen 40 h, k stání 30b, člen
20 b. Připravuje se: Mikulášská zábava 8 pestrým
programem. — Dae 29. listopadu, 8. a 13. pro
since o 4. hod. odpol. konati bude „U zlatého
anděla“ veřejné Jpoučné vědecké přednášky vidp.
dr. Jos. Kašpar, c. k. gymn. professor.

Z Pelice m. M. Dne 31. října přednášel
v katol. spolku našem dp. Alois Roudnický, ka
techeta ze Žižkova,o tisku a ukázal na mnobých
vhodných příkladech, jak nepřátelský tisk zhoubně
působí a jak pravdu zamičuje; dovodil ztoho, že
nutno jest, aby katolíci podporovali katol. tisk!
Pojednal o pů:obenf blahodárném spolku av. Bo
nifáce v Praze a vylíčil zásloby vsdp. opata Alb,
Bohachleilnera z Emauz o spolek sv. Bouifáce s o
katol. věc v Čechách. Přednáška ta velmi se lí
bila jakož i obě kázaní, jež měl a nás v kostele
dne 1. listopadu. Dp. katecheta ukázal, že je nejen
dobrým řečníkem na schůzí, ale i dobrým hlasa
telem slova Božího! Sv. Vojtěcha rozdáno téhož
dne 900 čísel a na stavbu kostelů v Čechách vě
nováno 15 K, z nichž 3 K věnovala velmi chudá
žena. Za laskavost vzdáváme dp. katechetovi u
přímné díky a těšíme se, že o vánocích, jak slíbil,
Jistě k nám zase zavítá.

Z Kolína. Dne 35. října t. r. konalspolek
křesť. sociál. členskou uchůrzi, na níž přednášel
dp. V. Sixta na theme: „O emancipaci žen.“ Dp.
řečník dokonale rozebral thema toto na základé
sásad křesťanských. Řeč tato byla od přítomných
dam, jež zvláště tentokráte v hojném počtu se
dostavily, a náležitou pozorností vyslechouta. —
Ve dnech 1. a 2. t. m. pořádal spolek 2 divadelaí
představení a sice: „Modlitba na hřbitové“ a „Mly
nář a jeho dítě “ Obě představení, ač úlohy téměř
všechny byly obsazeny mladými silami, byla skvěle
sehrána. Zásluha o skvělé sehrání náleží neunav
nému a routinovanému režiséroví p. Janu Ma
jorovi, jenž s nevšední ochotou v úkol tak těžký
Seuvázal ; ovšem práce jeho byla odměněna skvělým
výsledkem. Účast při obou představeních byla tak
neobyčejná, že celá řada návštěvníků, jež předem
místa si nezajistila, musela s nepořísenou odejíti,
ježto divadlo, ač dosti velké, bylo v pravém slova
smyslu přeplněno. Jest viděti na účastenství ať
přednášek nebo zábav, jež pořádáme, de spolek
těší se pozornosti veřejnosti zdejší. — Dne 99. t.
m. pořádá spolek akademiina počest jubilejí Jeho
Svatosti a Jeho Veličenstva s bohatým programem.

Zprávy místní a z kraje.
Nejdp. biskup Dr. Jos. Doubrava

u sv. tee. V pátek dne 6. t. m. o 19. hodině
polední přijat byl nejd. náš arcipastýř vsoukromém,

půl hodiny trvajícím slyšení od av. Otes,
enž uvítal příchozího nejdp. biskupa Jaskavými

Slovy: „dovede, oarissime fraler —přístup, mílý
dratře“, a pokynul, aby usedl poblíže něho a psa
cího stolu; roshovořil ee sv. Otec o poměrech a
sájmech diecése královéhradecké. Než počalnejdp
blskup svoji zprávu odiecéci prosil sv. Otee, aby“

přijati ráčil svatopetrský halíř, jejš jako jubilejnídar svůj a diecémníhoduchovenstva i věřícího lidu
v důstojné míte přinesl, a dále zásilku [různých
jemoých pláten, © věnovaných z přádelen a
obchodů v dieedsí. — Potěšen děkoral sv. Otec
sa dary tyto a uslyšev, že přáním dárců plátna
jest, aby bo použito bylo pro vznešenou jeho o
sobu,. s blabovolným úsměvem učiniti tak slíbil.
— Be živým zájmem vyslechl správa Jeho Bisk.
Milosti o diecési královéhradecké a mimo jiné
a vřelou pochvalou vzal na vědomí borlivé snahy
katolické organisace. Uroživ pak nejdp. biskupovi,
aby apoštolské jebo požehnání donesl celédiecési,
k žádosti jeho dovolil, aby mu představil své prů
voděl, vldp. Jana Řeháka, děkana opočenského,
pak svého sekretáře a alumny Českékoleje, dio
césány královébradecké. Nejprve představil nejdp.
biskup Jeho Svatosti vldp. děkana Ř-háka jako
zusloužilého duchovního správce. Láskyplně. položil
8v. Otec raku na hlavu p. děkanovi a žehnaje mu
pravil, aby požehnání toto donesl a vyřídil i všem
svým drahým a všem věřícím své faraf osady. Pak
představil nejd. arcipastýř sv. Otci svého sekre
táře; i jemu položil ev. Otec ruku na hlavu a u
dělil mu i všem jeho drahým své apoštolské pa
žehnání. Konečně obrátil se k přítomným boho
slovcům 8 láskyplným povzbuzením, aby pilně se
vzdělávali ve vědě i ve ctnosti, aby tak jednou
byli kněžími dobrými, radostí i oporou svého
biskupa. Zeptal se i na představené kolleje a byv
nejdp. biskupem upozorněn na alomoy nejmladií,
nově do Říma poslané, řekl jim: „Mnobo práce
vás čeká, abyste se stali dobrými kněžími, ale
Bůb vás posilaj!“ Na konec podal sv. Otec ještě
Jednou všem přítomným raku k políbení a udělil
jim své apoštolské požehnání, dodav, aby je do
nesli a vyřídili všem svým drahým ve vlasti. —
Povzbuzan vřelými slovy a něžoou dobrotou Ná
městka Kristova, poděkoval vldp. děkan Řehák
av. Otci pohnutým hlasem a ardečnými slovy za
požebnání. — Dojati a plni radustného a oblažu
Jicíbo nadšení odcházeli jsme od av. O:ce, odná
šejíce si v duši nezapomenutelný obraz vznešeného
Náměstka Apoštolského, kmeta jabilára, jenž s ta
kovou láskou a otcovskou dobrotou něžně přijal
nás a přijímá tisíce věrných svých, zvláště v tyto
dny elavnostní a památné ke stolci Petrovupa
tujících.

Schůze městské rady dne10.listopadu.
Jeho Bisk. Milosti Th. Dru. Josefa Doobravovi
vzdají se díky za příčinou zastání zakládací listi
Dy „Jubilejní nadace“ 8 kapitálem v obnosu K
2000 pro chudé zdejší dítko. Listina uloží se v dů
chodě. — Technické kanceláři se uloží, aby ozna
čila příští řečiště regulovaného Labe od mostu
siloičního k mostu železničnímu, aby se zjistiti
mohlo, která stromoví a křovínutno odstraniti.—'
Žádost správy jatek, aby městského jateckého ne
bylo řezníky používáno při porážení dobytka, po
stoupl se společenstvu řezníků a uzenářů, aby se
v té příčině vyjádtilo. — Svoleno bylo, aby p. F.
Plesnivý, stavitel, uložiti mohl stavební materiál a
lešení oa rohové parcelle na nábřeží Eliščině. —

Vyvolá se komissionelní řízení ve příčině prová
dění oaeypávky v sousedství vojenského parku u
nového jezu a ve příčiné úpravy nábřeší v okolí
nového erárního mostu přes Labe. — Stížnoat p.
Jos. Novotného, stavitele a goudr., do usnesení
měst. zastupitelstva ze dne 27. Hjna 1908, ve pří
čině zadání stavby budovy vodárny a elektrárny,
předloží se okresnímu výboru a polit. úřadu. —
Okresním výborem zde vrácená a zem. výborem
schválená pravidla o vybírání dávky s liaovin
dodají se na vědomí zájemníkům a měst. důchod,
úřadu. — Žádost c. k. okres. bejt. o sdělení, jak
velikého nákladu vyžadovati bade stavba nové
budovy chorobince, dodá se techn. kanec. k dobro
zdání. — Návrh lesního odbora. aby přijata byla
offerta p. G. Steina na dříví ušitkové z měst.
lesů, postoupí se měst. zastupitelstvu. — Policií
se uloží, aby kontrollovala, jsou-litsávady, při pro
hlídkách domů sborem dobrovol. hasičů zdejších
nalezené, ve lbůtě lddenní odstraněny, a aby
ve příčině tě podala městské radě zprávu. —
Vzato bylo na vědomí oznámení c. k. okresní
Školní rady sde, že c. k. zem. úkol. rada svolila
k otevření pobočky při měšťanské škole dívčí zde.

Politický křenť. demokrat. klub
pro hejtmanství královéhradecké pořádá
od 15. až do 29. listopadu t. r. v Adalbertinu
kurs živnostenských přednášek. Program: V neděli
dne 15. listopadu: Dr. Fr. Reyl: „O živnostenské
otázce se stanoviska kat. strany lidové“. J. Mužík:
„Historie a vývoj řemesel“. Počátek ve 2 hodiny
odpol. Ve středu dne 18.listopada: Jindř. Mušík:
„Živnostenská movela“, „Počátek v 8 bodin večer.

Jindř. Mužík: „O
komorách a společenstvechživnostenských“ | Po
Čátek v 8 hodin večer. V neděli dne 29. listopadu:
Jindřich Mušík: „Mimovládní reformní boutí své
pomocné“. Počátek ve 2 hod. odpol. Po přednáš
kách možna pouze věcná debatts. Důlešité pro
Šivnostalky. Vstup volný. Případné informace podá
J. Mužík, eekretář v Adalbertinu.

V otadontských představeních, jež
sabájena byla vKlioperově divadle ve středu dne
4 t m., pokračováno bnde v sobotu dne 14. a
21. t m. Tato sobota hráti ve bude Smetanova
„Hubička“, následující pak Shakospesrův „Othello“



sačátek vědy o půl 4. bod. odpoledne. Před kaf

dr. Pešek. Prodej lístků sa ceny sníšené obstará
ochotně p. Frant. Plša, koihkupoo Llstky pro stu
dající prodávají školníci. Jelikož čistý výnos těchto
ber připadá spolka na podpora chudých studujících,
žádá se P. T. obecenstvo, aby jako vědy i tento
kráte četnou návštěvou divadla přízeň svojí smí
něnému spolku osvědčilo.
77 Divadlo v Borremaen. Dne 15.t. m.

-o půl 6. bod. odpol. sehrají chovancí Borromaes
proslalou veselobru Gogolovu „Revisor.“

Z městského průmyslového musea
v Hradci Král. Čítárnu a knihovnuprůmyslo
vého musea v měsící říjnu navštívilo v I1 vé
-čerech 829 osob. V čítárně vydáno ma 249 žá
danek, 185 předlohových děl s více než 9350
předlobami a 197 svazků kvih. Domů od 222
osob vypůjčeno 211 svazků knih a 1207 předloh.
Do okolí 14 osobám 22 av. knih a 485 předlob.
Běbem měsíce říjoa zařaděno do koibovoy mnobo
ových spisů. V úterý dne 8. list. byl ukončen
kurs elektrotechnický za přítomnosti 36 poslu
chačů, kteří v plném počtu se zúčastnili všech
přednášek. Drubý kura elektrotechnický pro děl
pictvo, udrožené v místní skapině rakouského
svazu kovodělolků, uspořádán bude během lsto
padu. Přednáška p. Z. Wirtha, c. k. konservátora
v Praze: „Město jako dílo umělecké“, odbývala se
v pondělí dne 2. listop. v sále Živn. čten Jednoty
za četného účastevství obezenstva. Druhou bude
přednáška „Malý "dům a malá zabrada“, třetí
„Dělnické domky“. P. inap. L Weigner předná
šeti bude o zkouškách tovaryšských a mistrov
ských, p. uč H. Pávek o ukládání dopisů ob
chodních v malých živnostech. Ve skříni výstavní
tržnice na Malém náměstí vystaveny jsou nálezy
předhistorické i bistorické poslední dobou v Hradci
Král, a okolí zdejším hist. museem učiněné. Pak
následovati bude výstavka krajek a drobných před
mětů textilních. Zprávu o darech dlužno opraviti.
Přístroj kloboučnický věnovala museu el. M. Tika
lová zde prostřednictvím p. řed. Paulusa. Za při
spívající členy (mnsea přihlásily se sl. M. a B.
z Koechinů a p Oldřich Liška, architekt zde.

Divadle. V sobotu 21. t. m. jest čestný
večer p Adolfa Krejčího; hraje se komická ope
retta od Offenbacha„Orfeus v Podsvětí.“

Francouzské kursy, pořádanéodAlliance
Francaisev Hradci Králové,zahájenybudouvpou
dělí 16. listopadu v 7 hodin večer v Obchodní
akatemii. K tomuto zahájení zvou 8e všickui, kdo
přejí si jich zůčastoiti, za příčinou zápisu, rozdě
Jení na oddělení, stanovení kniha rozvrhu. Kursy
pro začátečníky budou v úterý 8 ve čtvrtek, pro
pokročilejší v ponděli a ve středu vády od 7 do
8 hodin večer v budově Obchodul akademie. Svy
učováním počne se již v úterý 17. t.m. Vyučovati
bude prof. Obchodní akademie p. Isnard. Aby 8e
vyučování zbytečně nesdršovalo, jest záhodno, aby
se pp. kandidáti včas dostavili.

Motýl. Včera při mrazu poletovala před
finaně. ředitelstvím babočka; vlétla do okna, kdež
zachycena p.offcisntem Piroutkem a nám ukázána.

Cesta pe Šumavěs problídkouzajímavých
partií bor s tmavými bvozdy a Černými jezery,
8 návštěvou malebných zřícenin českých bradů a
starobylých měst pošumavských pohodlně vykoná,
kdo zavítá ve dnech od 14. do20. listopada 1908
do panorámy Národní Jednoty Severočeské v Hradci
Králové za Bílou věší.

+ Jam Šourek, farář bronovský,dokonal
životní pouť 10. t. m. Pobřeb dnes o 10. hodině
dop. Po sádušních službách Božích oslatky zesnu
lého převezeny budou do Nebovid u Kolína, aby
v sobotu byly uloženy do rodinného hrobu. Báb
příjmi duši věrného sluby do věčné radosti!

Z Král. Dvora. Bolestnouranou dotčen
byl horlivý předseda našeho křest soc. spolku,
obchodník p. Malý. Zesnula mu v Pánu choť pl
Anna Malá 1J. £. měs. Pohřeb koná se dnes
13. t. m. o 3. hodině odp. Zádušní mše av. salou
žena dne 14 t.m. o 8. hod. ranní. Dobrotivý Bůb
-dej balsám na srdce raněné|

Z Gelč. Jemikova. V neděli dne 15.
listopadu ve 2 hodiny odpoledae odbývati se bude
ve Frýdnavě velká schůze za příčinou organisace
mládeže okresu baberského. Důvěrníci, konejte
svou povinnost a pošlete s každé obce naši m

de ghojího poblaví 14. rokem počínajíc k táto
Oslava osmdesátých narozenímJena

hrab. Harracha v Hrádku. Ačtentočeský
Alechtic všechny hlučné slavnosti si zakázal, přece
láska a oddanost všech krahů, všech tříd k němu

"tek mocně se osvala, še sjev tento nazvati lze
ojedinělým. Nejen s celého. Rakousko-Uhoraka,

-ale i z Bavor, Bulharska, Italie zasláno veliké
množství telegrafckých i plsemných blahopřání.
Poštovní úřad v Nechanicích měl zajisté od 31.
Híjna do 4. listopadu letos nejparnější dny; slouží
mu jen ko cti, še celá ta spousta telegramů ado

plesů Ole rychle a správně dopravena. Mezi prvními, kdo telegrafcky jubilárovi blabopřáli, byl
„J. V. císař © krél František Josef I, který S

em gener. jísdy bar. Paurem zaslal dne
. t m. tato dopeši: „Jeho c. a k. apošt. Veli

„Šenstvo,živýbera podílnaoslavě osmdesátéhodno
„narozeníVaší Osvicenosti, nařídil mně, bych Jebo

Veličenstva nejvřelejší blahopřání sdělil. Jeho Veli
čenstvo doufá, že Bůh v plnosti své milosti Osví
cenosti dopřeje, by v neztenčené síle po dloubé
léta činnost v tak mnohých směrech požebnanou
ještě dále vyvíjeti mohia.“ Blabopřejné telegramy
zaslali dále: král bulharský Ferdinand, princ
vladař bavorský, princeznu Gisela bavorská, arcivé
vudkyně Marie Josefa a Marie Terezia, arcivévodové
Rainer, Leopold, následník trůnu František Ferdi
pand, František Salvátor, K+rel Ludvik; princ
August koborský, místodržitel Coudenbove, min.
předseda bar. Beck, ministři: dr. Fiedler, Prábsk,
Bíenerth, Gessmann, téměř celá Šlechta rakouská,
četní poslanci, politikové, purkmistr vídeňský dr.
Lueger. Velikou radost měl jubilár z krásného
dopisu Jeho Bisk Milosti dra Josefa Doobravy,
v němě týž oceňuje jeho veliké záslaby o vlaat a
o patronstní kostely. Nadšené dopisy zaslala také
nejd. kathedrální kapitula a biskupské konsistorium
v Hradci Králové, rovněž vadp. vikář hořický J:6.
Procházka za vikariátní duchovenstvo, patronátní
knéží z Jilemaicka, patron. duchovenstvo z Nové
Vsi a Pandorfu v Uhrách. ZKrálové Hradce přáli
ještě: místodrž. rada, c. k. okr, hejtman Stein
feld, c. k. soudce Macák. Městská rada zaslala
tento opravdu krásný telegram: Městská rada
v Hradu Král. projevuje Vaší Osvícenos.i v den
80. nerozenin své nejactivější blahopřání a srdečně
vzpomíná vší dávné vzácné přízně, kterou, vysoko
rodý p=ne hrabě, městu Hradci Králové věnovati
jste račil. Kéž Vaše Oavícenost ještě mnobo let
ve zdraví se dožije a zachována zůstane národa
českému, k němaž v časech dobrých i zlých vždy
brdé a neohrožené se hlásila, a jehož snahy smě
řající k dosažení jeho polit. práv a k rozvoji
kulturnímu horlivě podporovala. K ucténí 80. na
rozenin a v intencích Vaší Oavícenosti městská
rada věnuje 200 K spolku „Komenský“ ve Vídni.
Dr. Ullrich, starosta. — Z dara tohoto měl jubilár
upřímou, velikou radost. Také okresní zastupitel
stvo zaslalo blahopřání. — Nádbernou adressu
věnovalo král. hlav. město Prahu. Nelse uvésti
všechny spolky i jednotlivce z Praby, kteří osla
venci blabopřati. Uvádíme jen některé: Výkonný
výbor strany národní, Národní rada česká, Sbor
granátníků měšť gardy pražské, Spolek přátel
katol. škol bratrských, banka Slavia, Moderní ga
lerie, Český klub, býv. ministři ryt. Randa, Pacak,
MUDr Ot. Srdívko, prof, F. A. Šubrt, dv. rada
prof.dr Out; Společnost pro průmysl cakerní,česká
banka obchodní, Jednota českých střelců na Smí
chové, Spolek Českých spisovatelů belletristů Máj,
Ústřední Matice školská, Česká Matice, Jednota
soukromých úředoíků v král. českém, Vykonný
výbor národní strany svobodomyslné, Výbor čes.
taristů, VývozníspolekproČechy,Moravaa Slez
sko, konservativní velkostatkáři a přemnozí jiní. —
Z Vídně zaslali nádberaé adressy, díla vskutko
umělecká: Slovanská Beseda, Spolek sv. Methodéje
s všechny jeho odbury, spolek Ludmila, Český
národní dům ve Vídni, místopředseda Besedy dr
Lenoch krásnou dedikační báseň. Dále blabopřáli
z Vídně: Divadelní spolek Pokrok, Dolnorak. od
bor Národaí rady české, Dolnorakouský Svas
osvětový, Vídeňská Matice, Slovan. obchodní spo
lek a četné jiné spolky. Milou vzpomínku věnovali
dále jubilárovi: P. Richter rytíť z Burgbrůckenu,
bejtman m.al. a velkostatkář v Humburkách,spolek
vojen. vysloužilců v Novém Bydžově, okres. výbor
jilemnický, Odbor národní jednoty severočeské
v Novém Světě, Spolek pro povznesení boapodář.
sájmůDalmacie,dr. Hrubanz Olomouceza katol.
národní klab poslanců říšských a katol. poslanci
čeští, Česká hospodářská akademie v Táboře, Mu
seum v Hořicích, Komité pro postavení Riegrova
obelisku v Hořicích, četná szastupitelssva obcí,
měst, okresů v Čecbách, na Moravě, ve Slezsku,
v Dol. Rakousích, Cborvátsku, Přímoří, Dalmacii.
Ztýchž zemí veliké množetví vlasteneckých, vzdě
slavacích, hospodářských, lesnických, hasičských
třeleckých a podpůrných jednot, spolků, správ-,
ních rad. Dny 31. října, 1., 2. a 8. listopadu 0
čekávány byly v zámku Hrádeckém s nemalými
obavami, by snad přílišná námaha zdraví slavného
jubilára nepoškodila. Přiblásily se totiž celé řady
deputací, spolků i jednotlivců, kteří přání svá
ústně přednésti chtěli. Boba díky minaly dny ty

šťastně, všichni návštěvníci obdivovali se jubilá
rově Čílosti a svěžesti jak duševní tak tělesné.

(Dokouč.)

K odchodu jeptišek z okr. nemoc
mice v Pardabieich. Chtějícepředejíti ja
kémokoli nedorozumění, podotýkáme ku svým
správám v této příčině, že duchovní správce ne
mocnice nestojí s dopisovatelem naším v nišádných
loformačních stycích a že zprávy svoje o poměrech
v nemocnici v Pardubicích jakož i zmínku o osne
sení okres. sastapitelstva dostali jemes míst kom
petentnějších, nežli v takové záležitosti může býti
administrativní personál nemocničaí. | Jeptišky
skrátka výpověď daly a še měly k tomu důvody
vášné, jest přece na bíledni.

Jindní spert v Pardublcich. Kožské
dostihy v Pardubicích odloženy byly oa neděli
dae 15. t m. Zmrzlá půda na závodišti brosile
eklouznutím koní při běhu a ještě více při skoku
a proto většina majitelů závodních koní závodění

„pro tuto dobu odřekla. Tisíceúčastníků, kteří při

Ju do Pardubic as podívanou, musely se vrátit

s vepořísenou domů. — Závodní český klab měl
v ten den porada, mají-li býci snova koňské do
stihy zavedeny v Karlových Varech.Purforsní bony
byly pro tuhou zimu prozatím přerašeny. Většina
Blechty dlící v Pardabicích odjela na hony k hrab.:
Leop. Sterabergovi do Častolovic.

Úmrtí. V Litětinách u Rovné zemřel dne
B. t. m., ranén jsa mrtvicí, tamější řídicí učitel
Jos. Faksa ve stáří 44 roků. Pohřeb jeho konal
Bo za veliké účasti učitelatva s okolí dne 10. t. m.
na břbitov Rovebský.

Z Nového Bydžova. V nedělidne 8. li
stopadu konal zde schůsí voličů zemský náš po
slanec dr. Ant-Schaner. Líčil zoufalé postavení
naší delegace a konečně pravil, že nezbývá českému
klabo než -opustiti dosavadní taktika na říšské
radé a vstoupiti do oposice, Snad vláda si dá říci,
usadí Němce a postará se sama o dělnost říšského
i zemszého našeho aněmu. — Bade-li to opravdu
oprávná taktika, nkáže ovšem budoucnost. My pra
víme, že dnes nemůže avi nejlepší český politik
dobrý výsledek oposice svým voličům zajistití.
Může se státi, že obstrukcí na říšské radě přek!e
neme zející dosud propast mezi dominajícími kteať.
gociály a soc. demokraty a jinými oěmeckými li
berálními stranami a posílíme německé Bouručen
ství, zvláště budoa-li nám v oposici pomáhati i
čeští soc. demokraté, v jichž vlastenectví a pomoc
náš p. poslanec snud až příliš důvěřuje a jež ve
své řeči až příliš akcentoval. Nebudou-li s námi
všecky slovanské strany za jedno, bude obstrakce
jistě bez výsledku a nám asi nezbude než naston
piti polskou politiku oportunismu, nebo konečně
jako » alpských zemích savrhnouti pakt oašich li
berálů se 8uc. demokraty, postaviti 80 na stano
visko křesťanské politiky, učiniti nemožoým 80u
ručenství německých stran, říditi se dle hesla:
„Divide et impera — rozděl a panuj“ a (ak zá
jistiti dělaost sněma, jež musí býti konečným bo
dem a cílem naší české delegace. — Katol. ná

rodní jednotě v Nov. Bydžové daroval na spolkový
prapor vdp. Václav Břeský, farář v Probluzi, 4K,
Nejmenovaný 2 K. Uctivé díky vzdává výbor.

Z České Skalice. Veřejnostijest zajisté
dobře snámo, že časopis „Ratibor“ přinesl kromě
jiných též v č. 33. a 84. o mé osobě celou řadu
nejhrabších nrážek, které těžce dotýkají se mé cti
osobní a zvláště soudcovské. Podal jsem také
trestní oznámení na zodpovědné osoby jmenova
něho časopisu. Dotyční pánové počali atrašiti dů
kazem pravdy a žádali, abych ee vyjádřil, chci-li
vzbledemk toma vzítitrostníoznámenízpět. Nikoli
se strachu, ale z dobré vůleprojevil jsem ochotu,
že vezmu oznámení zpět jen pod tou podmíokon,
když odvolají všecky inkriminované výroky, anebo
složí 100 K ve prospěch pořízení sochy „Pražského
Ježíška“ pro chrám Maloskalický. Páni odmítli
moji dobrou vůli, ba naopak „Hatibor“ přinesl
ještě na to posměšný článek o jakési restauraci
pražské. To přimělo mne, že jsem tyto dny
proti dotčeným pánům podal jiš obžalo vací
Bpie, a celá trestoí věc projedná se před soudem
porotoím v Hradci Král. Prohlašuji zároveňtímto
veřejně oběma těm pánům, že ode duebka nepři
stoupím již na žádný emír a budu čádati zákonité
potrestání a vyčerpámpopřípadě všecky právní
prostředky, jakých trestní zékon vůbec zná, abych
své cti sondcoveké a občanské si plaóho zadosti
učinění zjednal. Nyní aspoň dotyční pánové musí
nastoupiti důkaz pravdy s já konečně poznám
jména oněch osob z České Skalice, ješ tak hrubě
urážlivým způsobem oba pány o mně informovaly.
Až vyjdou jména osob těch na jevo, budu také
tyto osoby ihned trestně stihati. K porotnímu pře
líčení, které bude veřejně oznámeno, žádám kato
lickou veřejnost a svláště pp. poslance, aby 88 Co
nejčotněji dostavili. — Bohumil Drda, c. k. soudní
adjunkt v České Skalici.

Z Čáslavě. Památník Ferd Šťastného,
zakladatele sadů „Rusaika“, dopraven byl jiš a
Usasen na ustanovené místo. Jest (to onen
pověstný balvan, který způsobil tolik zlé krve,
když popis jeho dopravy od Tisí skály do Čá
plavě zbásněn byl neznámými skladateli v ko
Jika variantech. Konečná doprava 8 osazení svě
řeno bylo p. staviteli Jos. Sktivánkovi, který
bez snačného apparáta úkol ten energickya krátce
provedl a tak nepřímo ukázal, že podobné záleží
tosti nejlépe se vykonávají vždy rakama povole

nýma. Na balvanu má býti Přpomenntoi jubileaJ. V. císaře a krále. — Valná hromada
pravovárečenského pivovarukonána byla v neděli
8. listopadu. Jednání bylo dosti pobnaté, zvláště pro
chystané zvýšení cen piva a volby nových členů
výboru. Právem uváděli sami podílníci,Že zvýšení
ceny piva jest novčasné a še způsobí v obecenstvu
jen rozbořčení. Když pivovar vydělává 43.000 K,
tak že letos podíly stouply o značný obnos, ne
možno nijak omluviti snahu těch, kteří výrobek
ohtějí sdražiti. Výmluva, še činí tak sousedal. pi-:
vovary, nemá žádné váhy. Ba 5e stanoviska 0
chodního bylo by šádoucí zrovna jednání opačné.

Nevíme ovšem, smohou-li cos p“ protesty samýchpravovárečníků, leč přistoupí-li protest občanstva
proti podobným experimentům. Jisto jest, še by
ee tím pomohlo jen konsumo kořalky mezi dělným
lidem a konsama plzeňského mezi třídami zámož
nými.Přivolbáchavítězilestranataksv. „nálo
> ská“, prosadivši proti p. Fr. Biřivánkoví, sat



viteli, p. Vrat. Šlastadho, vinárníke. Lue z toho,
čekati v budoucnosti další rosmíšky, neboš že by /
p. Skřivánek nechal (tuto sáležitost bez odvety,
Bedá Be mysliti, jelikož jest majitelem hostince se
snačným odběrem piva a mažem, jenš zhola ge
odstrčitinedá. — Nedostatek vody jest
čím dále citelnější. Zůstane-li při dosavadním
suchém a mrazivém počasí, může vypuknouti ka
lamita každé chvíle, I z okolí přicházejí podobné
správy, a jsou obce, které jiš nyní musejí pro
vodu daleko dojížděti, a nevede se lépe ani závo
dům, odkázaným nadostatek vody. Vnašem městě
některé pumpy nevydávají již vůbec pitné vody a
8 užitkovou musel ae úzkostlivě šetřit! Vodní o
táska vždy nalebavěji volá po rozluštění. V minu
lých dnech meškal městský rada p. ingeniear
Tettevv Kouřimi,abytu shlédlsystémartézských
studní a informoval se o kvalitě i kvantitě vody
sa tím účelem, nebylo-li by zábodno ušíti tébož
prostředkai u nás. — Učista národní.
Němčourské, národ náš brubě špinicí tiskoviny
pražské, jsou až dosud oblíbenou četbou mnohých
našich spoluobčanů žid. vyznání. Také v předních
hotelích jsou vykládány. Bylo by záhodno, aby
naše vlastenecké spolky promluvily rázněvté věci,
zvláště pak i odbor apolkn českých židů. jebož
členy i někteří odběratelé těchto listů prý dosud
jsou. Když Čecb, tedy Čech! Ale býti členem
spolku českých židů a při tom podporovati a od
bírati český lid hanobící listy, se nesrovnává.

Neštěstí. V pondělí 2. t. m. po 6. hod.
večer jel p. Dušek z Habrouče z chrasteckého
nádraží Severozápadní dráhy, veza dvě ženy. Chtěl
si nadjeti polní cestou k obci Horce. Když však
ptejížděl trat lokálky, vrazil na povoz vlak je
doucí přes Chrast k Hroch. Týnci; lokomotiva
saaáhla zadní část vozu, tak že byli prudkým ná
rázem všichni tři vyhozeni. Jedné ženě zlomena
ruka u přeražena kost na noze, obličej její po
tlačen. Pan Dušek a druhá žena byli jen lehce
zraněni. Zadní část vozu rozdrcena. Kůň vyvásl
bes pohromy. Nešťastníci dopraveni do Chrasti
k lékařskému ošetření,

Národnostní a církevní poměry ma
úpatí hor Jestřebnkých. 1. listopadubývám
na pouti v rozkošném údolí podkrkonošském, kde
v M. Svatoňovicích nu úpatí Jestřebských bor jiš
asi od XVIL. století scházejí se ctiteló mariánští.
Letos mi bylo mnohé nápadné. Pod samým ná
dratím loni sálající martinská pec železářeká letos
vyháela. Dovídám se, že želenářský kartel platí
majiteli slušný roční poplatek, aby mu svou prací
neškodil! Jinde se platívá za práci, tady zase
za zastavení práce, aby potom tím spíše odíráni
mohli býti jiní. — Nad nádražím jsou staré kok
sovy pobořeny a nová, jiné soustavy, postaveny,
sakož i jiné změny pro nakládání ublí tam jsou
provedeny. Vlastní poutní místo jmenuje 8e „Stn
dánla“. 5eljsem tam a novou sesnal směnu —
místo petroleje budou míti elektriku, již dodají
ubelné doly. Jak viděti, je i tady pokrok a to
hlavně v placení, neboť za 1 kilowat budoa platiti
v místě 24 h, kdešto jinam nabízí táž správa dolů
průmyslovým závodům 1 kilowat sotvaza polovici.
Ivstalační práce provádí jistá firma německá a ži
dovská. Divil jsem Seté vlastenecké uvědomělosti.
Kostelík byl letos konečně pokryt nákladem sbírek
a příspěvků jednoho sousedního záduší. A byl
nejvyšší čas, nebo by uvnitř krásně opravená sva
tyně brzy zvěděla o dešti. Na vlžku byly pořízeny
nové hodiny. Loni byla krásně vyzdobena studna
kachlíky z rakovnické továrny a tak rok co rok
přičiaěnímdp. St. Hlíny, zám. kaplanav Nácbodě,
kostel stále se zvelebuje a ukazuje, jak mají domy
Páně vypadati. Má-li někdo něco nazbyt, je týž
velice ochoten to přijmonti, aby mobl na další
výzdobě pokračovati. — Hlavní hoatinee elázněmi,
majetek to prince ze Schaumburg-Lippe, byl dosnd
v nájmu českém a křesťanském, letos však kní
žecí důchod, nájemné zvýšiv nepoměrně, přinutil
tím dosavadního nějemce k výpovědi. Tím se stalo,
še hlavní hostinec oa poutním místě budemíti od
knížete nsjstý německý žid a lásné aprávce
dolů,německý protestant. K tomu se po
tichu všelicos mluvi, ale já o tom pomlčím. Jsem
však jist, že tamní lid se bude před nimi sktláněti
Ba účet svého vlastenectví i víry. Doklady o tom
mí byly sděleny. Za to však ke svému poutnímu
místu nemá úcty, sice by aspoň mimo jiné nešvary
odstranil to honcování psů před kostelem arámus
v času služeb Božích. — Noviny katolické tam
v hostincích marně abánite, kdežto nevěrecké se
propagují veřejně i lepenými plakáty i organiso
věpon kolportátí. Kupci jsou sice z kostela a
sbožnosti poutníků šivi, Bami však ducha nábo
ženského mají málo, neboť jako na posměch poat
níkům balí do nevěreckých plátků i devotionalie.
V okolí o nich koluje vtip, že na Všecky svaté,
kdy je poslední pouť, vytabují žlaby (a pak se
postí v zimě ováem nuceně), ma první neděli
v kvčínu pak je zase spouštějí. Až je tedy zase
sposti, žádejte Ba nich poutníci téš náboženského
dacha, jestříže vbi zase od vás chtějí peníze

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Východočeskédivadle.

O
Zdařilou věc slyšeli jame v pátek: Hauptman

náv „Potopený zvon“ s bodebnímdoprovodem
B. Tomáše. Již sama allegorická pobáďka svým
sujetem zajímá a učinila svého Času velkou sen
sací. Problém tragické viny govia, jenž bván jea
výše, nedbá žádných zákonů a svacků, je roz
lnštěn trpkou skutečností: člověk o.ve se i v ge
piovi; člověk elabý avou přirozeností, nacházející
skrovného avého Štěstí na dráze zákonem a svě
domím vymezené; a veleduců,jenž dílo nesmrtelcé
chtěl vytvořiti, poznává svou slabost a klesá opu
Štěn lidatvem i svými ideály. ©

Provedení nazvati Ize velmi zdařilým. Snad
nějaké zakolísání paměti zvlášť u pí. Patočkové
(Rontička) místy rušilo, sle nebylo to tak velké.
Výborně svou roli založil p. Zvíkovský (Jindra)
zvláš“ v posledních aktech. Pí. Patodková celkově
velmi dobrá nejlépe vedla si v aktu prvalu. Čestné
zmínky zasluhují p. Auerswald (vodník) který jest
jednou z nejlepších činoherních sil, p. Fencl
(Skřet), p. Kovařík (farář); rovněž pí. Eagolber
tová (Ježibaba) velmi dobře si vedla. Režie byla

pečlivá.
Hudba Tomášova stavěna jest na několika

charakteristických motivech. Mocné akordy z po
čátku kreslí nezlomnou vůli genia; naproti nim
varovně ozývá Se první trubka, (která neměla
šetřiti fortissimem). Zajímavý jest hravý motiv
Routičky, jež později spojuje Be s rázovitým mo
tivem svonate — kus pěkné kontrapunktické
práce. Violino [mo nezklamalo, kreslic v pěkných
pasážích neklidné poletování včelky, zvlášť její
odlet. Pěkná líceň leží ve slovech „a já padal
ssem a byl jsem mrtev“; tu celý orcbestr padá
j chromatických kadencích a těsně tak přimyká
ve slova mluvenémo. Rovněž vodník jenž z klidné
vody 8e vynořuje, charakterisovánu kvintou klari=
netu, jež z dlouhých akkordů ve smyčcích pře
skakuje.

V neděli8. list: „MamzelleNitouche“
V neděli se mnoho prý musí odpustit, ale tolik
snad přece ne, jak by potřebovalo toto předata
vení. Je to přecjednoduchá operetka, která „hraje
sama“ a vyžaduje jenom trochu bystrého elegant
níbo přednesu — ale jak jsme ji v neděli slyšeli,
to byla fraška pro galerii. Úlohy — až na malé
výjimky —. byly rozděleny velmi nevhodné; na
př. slč. Lacinové, která naprosto nevyhověla, pana
Nevole, jenž ani z dálky nevystihl roli veselého
poručíka. Co bych chválil, to je výkou p. Holíka
(Floridor) — ten byl vskotku velmi dobrý — pak
uníračnou hru pí. Eogelbertové (představená) a
sbor v[. jednání. Slé. Skalaká (v titulní roli) někdy
zabihá za mez elegance, jinak byla dobrá.

V úterý 10. t.m: „Marta“, opera od
Flotowa. Možno shrnouti úsudek krátce: jeden se
slušných večerů. Na premieře opery bylo znáti
svědomitou píli jak na acóné, tak vorchestru. Pak
jiš každý rád odpustí nahodilý poklesekv intonaci
nebo taktu. Titulní roli hrala slč. Charvátová, a
ač úloha ta ne zcela temperamentu jejímu vyhbo
vuje a výkon její nelze oazvati bezvadným. přec
naše scéna nedisp)uuje jinou silou, která by lépe
v roli té ei vedle, a mám zato, že právem byla
Í přidělena. V nejvyšších t>nech lépa by bylo

užiti ponktování a zpívati na př. o terci níže;
umělec vyvaroje se tím selhání hlasu, které každý
neodborník pozná a činí ztoho nesprávné důsledky.
Ostatně mimo tyto drobnosti, které snadno lze vy
světliti rychlým studováním, byl zpěv slč. Char
vátové na výši. Kdyby nebylo nešťastné intonace,
přiřkl bych alč. Jovanovičové (Nancy) tentokrát
první místo. Ku podivu držel se p. Nevole; role
8e pro něho dobře hodila a kdyby jen jebv blan
nebyl tak alabounký, mobl by zcela dobře obatáti.
Pan Peršl (Planket) byl lepší hrou než zpěvem.
Dameký sbor v I. jednání byl velmi dobrý; samí
šený vIL aktu také ušel; vyznamenával se živou
hrou a i věty solové šly bystře. Orchestr byl
dobře vypracován; plechy někdy nedobřenasazují
tón, jehož selhání hlavně v polu tuze nepěkně se
poslouchá. Obecenstvo uznalo píli a zásluhy diri
Genta p. Procházky, který měl benefici;- byl uví
tán hlačným potleskem, když přistoupil kpaltu.
Ostatně však toho večera sbytečné plýtvalo se

pochvalou. Dr. Aligvie.

Různé zprávy.
Organisace německé katolické mlá

deše. Krásný úspěch vykasejí v organisaci kato
lieké mládeše biskupství kolínské, můasterské s
paderbornské. Nejlépe v té věci prospívá arcibi
skupetví kolínské, kčeré má v 283 apolcích pro
mládež 44.000 mladých lidí ve věku 14aš 18 let.
Po měm je biskapatví můneterské s 269 spolky a
48000 členy. A drubé weatfalské biskapstvrí Pa
derbora čítá 230 spolků mládele s 30.000 členy.
V jižním Německu pejvícevypiké arcibiakapství
frýbarské a 25000 členyv 50 Úrelatroch. V Bas
toraku mládeš nejvíce je zorganigována v Aug
Šporku a Bamberku. Avšak i v ostatních biskup
úvích tato sáležitost velmi sdárně pokročila. —

U nás ovšem JamoJeltá daleko pozadu. Probnzaníovtomto směru D 80 tearvo nedávao. Rnos
kdffu! Co šlo v Německu,půjde | unásí Řadí

i červenobílí uchracovali mládež již dávno na
všech stranách a právě tím velice značněpokro-
čili. Tadíž nejvyšší čas, abychom všude mládoč
organisovali také my.

Belgičtí katolfel s daleko většímporo
suměním chápou poslání svého tisku nežli my, ka
tollci čeští. Dokatuje to náklad katolických listů
v Belgii. Tak „Le National“ v Brasela má 190.000
odběratelů, „Le Patriote" 50.000. Brusel čítá o-
krouble 600.000 obyvatelů a mesi nimi aspvů ve
liká třetina odebírá listy katolické, O takových
vákladech se našim Časopisům u nás ani nezdálo.
U nás lidé rádi katolický časopis si přečtou, ale
o povinnosti vůči katolickému teku mají vázory
velice pobodlné. Předplácení časopisů zdá se
mnohým věcí zbytečnou. A přece tisk řádně pol
porovaný jest hotovou velmocí, siloou podp- rou
čtenářety..

. Jak pracnje německá konkurence
ne Balkáně. Z Rakousko-Uherskavyvášely se
do Bulbarska pivní láhve a to 100 kusů za 17
franků. Nyní je tam vyváží Nemecko a počítá za
100 kusů t liko 1490 franků < dopravou a vy
clením až do Burgasu. Mim: to povoluje ještě
čtyřměsíční úvěr. Lábve mají obsah 40 cl. a váží
jeden kus 450 gr. V Řeck. snaží se Německo vy
Ulačiti zase rakousko-uherské zboží sklenené Zoj-.
ména má na mušce lehké sklenice k nické formy,.
které jsou teď silně vyhledávány. Rakousko-uber.
zboží těšilo se oblibě pro své jeruné provedení,
ale němečtí vývozci oslabují tuto přednost puvo
lením výbodnějších podmínek platebvích. Stejně ai
počínají i u jiných drabů skleněného zboží, jehož
dovoz má ročně cenu přes mili.n franků. Tak si
počínají naši „přátelé“ z říše, kde mohou, nás
ničíce.

Finanční plány německé VNěmecku
potřebují peněz, proto vláda připravuje nové du
ňové předlohy, které činl obrovské požadavky:
Potřebují maličkost — 475 millionů marek. jež
mají býti ročně získány takto: Zvýšení výnosu
s lihu zavedením monopolu má poskytavuti 100
mil., zvýšení příjmů z tabáku 77 mil., z piva 100
mil., s vína 20 mil., daň z pozůstalosti 92 mil.,
z elektřiny a plyou 60 mil. a z insertů 33 mil.
marek. Z celých 476 mil. připadá na daň z ma
jeika jen 100 mil. marek ve formě zvýšení daně
dědické, ostatní obnos 376 mil. má býti zlokán
z konsamu. To není poměr zdravý a správný a
proto se připravuje celá levice říš. sněma k prad
kému odpora proti předlohám.

Úprava vystěhovalectví připravajese
jsk a nás tak v Ubrách. Zde však přípravypo
kročily dále než v Rakouska. Ministr vnicra pfe
dlošil už poslanecké sněmovně příslušnou osnovu
zákona. Stanoví se v ní, že osoby přes 17 let staré,
pokud jsou povinny dostaviti sa k odvodu, smějí
se vystětovati jenom se svolením ministra voitra
a toto svolení jest vázáno na složení kauce od 60
do 1000 K. Vyatěhovati se ne:mějí ony osoby,
jež nemají potřebných peněz na cestu. Kdo chce
dopravovati «ystěhovalce do zámoří, musí si vy-
moci koncesi od ministerstva vnitra a složiti zá
raka 100000 K. Dovolení poskytne se jenom pro
určitou Část země a vystěhovalci amějí býti d.
pravováni jenom do určitých přístavů. Mezi sgem
turoa vystěhovaleckou a vystébovalcem masl býti
vždycky uzavřena písemná smlouva, jejít obsah
zákon přesně předpisuje. Zákon pamatuje také oa
utvoření fondu, 2 něhož budou poskytovány pod
pory chodým vystěhovalcům, kteří se chtějí vrátiti
domů. Bude ařízena vystěhovalecká rada, která
bude ae zabývati všemi otázkami vystěhovaleckými.

Zřizování obecních skladů mhlí. Mi
nisteratvo veřejných prací oznámilo výnosem ze
dne 12. sáří 1908 politickým úřadům: Obtíže,
které způsobovalo mioulébo roku všeubecné zao
patřování se uhlím, zavinény byly z velké části
tím, že nebylo-všude dostatečných zásob ohlí, tak
te při nastalých pak překážkách, ať již ve výrobě
ať již v dopravě ahlí následkem stávek, nedostatka
doptavních prostředků atd., nastala na mnobých
místech nouze o uhlí. — Tomato nedostatku ie
odpomoci alespoň z velké části zřízením veřejných
skladišť uhlí. Jelikož pak se zde jedná hlavně o
zajištění krytí místní potřebyahlí, spadalo by aři
zování takových skladlát do působnosti oboí. Ve
skladištích těch musilo by se — ovšem při stálé:
směně materiálu — přihlišeti k tomu, aby určité
množství ahblí bylo stále v zásobě, by v pádu ce
dostatku dopravy nového uhli nenastala v místě
ihned bída v uhlí. Současně vyslovilo jmenotané
ministerstvo ochotu, poskytnoati oněm obcím, která
by takové skladiště sříditi chtěly, pokad jeho pro
středky dostačují a poměry dotyčných obcí toho
vyšadojí, přiměřené subvence na zřízení skladišť.

osti o snbrence buďtež podány prostředatotvím
e. k. okr. hejtmanství a buďtež doloženy opisem *
protokolu o zasedání obecaího výboru, v němž

sřísení veřejného skladiště bylo usmoseno, jedetailním projektem a rospočtem, jskoš i

Uher. H Bada
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-6000 posluchači 2881 židů. Roku 1890 bylo v Buda
pešti 730 advokátů a 445 advokátních koncipientů,
z nichž bylo 345 židovských advokátů a 271 ši
dovských koncipientů. Roku 1900 bylo již mezi
1069 advokáty 616 židů a mezi 706 kouciplsty
414 tidů. Z 1078 lékárníků jest jen 636 židů. Pu
dobný „pokrok“ židovetva možao pozorovati 1
v ostatních částech „šťastné“ Maďarie. Ve všech
odvětvích lidské činnosti, kromě zemědělství, které
cem.tóm novoní, zastoupeni jsou židé v Ubrách
40—70"/,. Z toho nejlépe poznati, kdo rušivě pů
sobí z Uher na celou politiku říše naší, kdo utie
kuje všecky nemaďarské národnosti v Uhrách.

Nuspendovaný kaplan Tománek.
Tento prunásledovaný vlastenecký kněz slovácký
jest drubou obětí pověstného biskupa Párvybo, a
to jedině pro svou práci národní, jak Párvy sám
výslovně prohlásil, a že podporoje hnutí proti ne
spravedlivé opravě Adrassyho. © Buspendovaný
Tomanek poslechl rozkazu Párvyho a odebral ge
se trest(!) do kapucínského kláštera v Besnyů.
Ale kapucínský provinciál uzoul Tománka za ne
vinného, že ničeho nespáchal, co by vdůvodňovalo
církevní trest. Zároveň oznámil Parvymu, že po
važuje Tománka pouze za hosta, a požádal ho, aby
si kaplana odvolal, ježto jeho uvěznění příčí se
Stanovám kláštera.

Dělsické gymanslam. Dle „Pester
Lloydu“ zřízeno v Pešti na podaět Viktora Mol
nára dělnické gymnasium, v němě se budou ne
večer od 6 do 8 hod. konat přednášky pro děl
nictvo. Vyučování započne 15. t. m. Vydržování
tohoto ústavu bere na sebe Částečně soukromé
společenstvo a z části stát. Moderní tato instituce
jistě zasluhuje vŘÍ pozornosti.

Nač jsom také studie. Die policejní
statistiky živí se vPaříži dva lékaři, jeden advo
páta jedeu inženýrpovoznictvím.Vjednomapglic
kém lietu jest pak inserát: Advokát 30 roků utarý
bledá nějaké zaměstnání. Nejlepší vysvědčení. Žádá
10 K týdně. — Ovšem jsou i v naší vlasti pří
tady, žo inteligent dkolami prošlý nemůže najíti
vhodného místa.

Vácodborové sdružení křesť děl
mletva, jehož ústředí jest v Hradci Králová,bez
hluku, ale zdárně poslání své plní na poli křest.
socialismu. O tom svědčí i měsíční jeho výkasy.
Za říjen vyplaceno na podpory v nemoci v
tř. 34072 K, ve II. tř. 9826 K, ve III tř. 29572
K, v VY.tř. 12 K, úhrnem 74670 K. -- Vne
saměstnanosti vyplacenov L.tř. 40 K, ve Il.
tř. 18-27 K, ve III. tř. 18 K, celkem 2627 K,
— Pohřebného 40 K. Mimořádná pod
pora 20 K. Za říjen vyplaceno na podpory celkem
862 97 K. — Nových členů přijato za říjen 231.

Starobní a invalidní pojišťování.
Konečně dna 3. listopadu podal ber. Beck, nyní
jiš a křeslem ministrprodidenta 8e rozlončivší,
osnovu zakona o soc. pojidťování. Do této osnovy
pojati jsou nejen dělníci průmysloví, zemědělští
atd., ale i menší živnostníci a rolníci. Osnova tato
snamená rozbodaý pokrok, radostný čin na pootál.
politickém úhvru našem, ale jeví také nedostatky,
ukvapenost; vždyť na př o způsobu úbrady obrov
ského nákladu pro stát vznikajícího nikde ani
slůvka. — Osnova soc. pojištění zabrnuje v sobě
I nemocenské pojišlění, jehož povinnost rozšířena
ne všechoy námezdní dělníky, pak na dě'níky do
mácké a čeleď, tedy zemědělské ij lesnické děl
nictvo. Poskytování nemočeoské podpory rozšiřuje
se z 20 týdnů na celý rok. Dosavadní podpora
žen těhotných rozšířena na vydatnou ochrana
matek. Samospráva nemoc. pokladen i jejich do
tavadní orgauisece zůstane nezměněna. — Sot
časně bude řešena otázka finanční sanace úrao
-egch pojišťovm. Náklad úrazového pojišťování po
geson na příště jenom zaměstnavatelé — Poji
šťovění starobní a invalidní zabezpečuje následující
renty a výkony: Dělník po dokonaném 66 roce
obdrží rentu st+robuí, před tímto rokem pouze
iavalidní. Osoba samostatná obdrší ve stejném
věku (65.) rentu starobní. Výška renty invalidní
© Starobní závisí na délce nebo výšce příspěvků.
Pozůstalým poskytuje se odbytné jednou pro vždy.
Pojištěné ženy dostanou zpět polovinu za ně sa
placených příspěvků, kdyš ae provdají. Dělníci

„platí týdně dle výše mzdy nejméně 13 hal. při
spěvka, nejvýše 72 ba!. Polovina platí dělník a
poloviou zaměstnavatel. Po 20 letech činí nej
fmenší rente 144 K, nejvyšší 418 K. Povinnost

pojišťovací začíná 16. rokem a vyloučeny jsou
osoby invalidní a kterým jest již přes 60 let a
jejichž ročoí požitky přesahují 2400 K. Samostatní
t. J. rolaíci a živnostníci platí ročně 12 příspěvků
měsíčních po 1 K, nejméně 60 bal. měsíčně. Důchod

„jejich nesmí přesabovati 2400 K. Tito samostatní
mobon platiti dobrovolně příspěvky vyšší, čímž
ovšem se jim zvýší renta. Cekucí Ibůta u dělníků
k dosažení renty invalidaf obnáší 200 příspěvko
vých neděl. Samostatní mají užívati pouze renty
starobní. Vedení toboto pojišťování obstarají okresní
ústavy, zemské s ústřední ve Vídaj. Sporné zále
šitesti vF stílné komise,c. k. pojišťovacísoud

-ac b.v soud pojišťovacíve Vídni.— Ná
klady pojišťování u 10 milionů pojištěných (děl
ků 1 samostatných) činiti budou v prvém roce
188 mil, K, pak stoupají stále, aš ae po čtyři

děkan těšte uatali ma'306 mil K. Příspóvekmáta

stoupá také; po desíti letech přispěje ročně 40
mil. K, po 40 letech okrouhle 100 mil. K.

Praktické křesťanství? Dr. Loeger
problásil 9. t. m., že Vídeňané posta ví na důkaz
přátelství ve Vídni Turkům mešitu. A 00 udělala
obec pro náboženské potřeby statisíců vídeňských
katolíků českých? Jen opravdové křesťanstvíshojí
rány národů, jež jim jsou židovským liberalismem
sasaseny.

K fjabilejním oslavám sr. Otce
Pla X. velmi dobře se hodí slavnostní sbor dra
R. Šetiny („Sanctificabis annum guinguagesimam“),
vydaný nákladem „České Hadby“ v Kutné Hoře
pro 4 smíšené blasy. Melodie originelní, zpěvná,
hymnická a přitom nacvičení nečiní obtíží. Dopo
ručujeme vřele.

Jubjlejní papežské číslo pro školní
dítky vydala redakce „Kvítků“, nového nejlev
nějšího obrázkového časopisu pro katol. školní
mládež v Praze-lI., čp. 1538. Jubilejní číslo
„Kvítků“ je bobatě illustrováno. Mezi 8 illuatra
cemi je 6 památných obrázků, vztahujících 8e
k papežskému jubileu. Bude nejvhodnějším dár
kem i cennou památkou pro hodné Školní dítky.
K oslavám zlatého kněžského jabilea av. Otce do
poročujeme toto jubilejní číslo „Kvítků“ k hojnému
rozšíření mezi školní mládež.

V Melickarové Bibllotéce vyšlavelice
vášná kniba professora filosofie a paedagogiky na
uoiversité caryšské dra F. W. Foerstra pod titu
lem: „Poblavní mravouka a výchova“. Učenec
v knize praví: „Zatím co mravouka a filosufie
moboo nanejvýš zakazovati a zrazovati, umí ná
boženství odvraceti a odváděti. — Duše posvě
cená přítomnsstí Boší navyká ai podobné neuvě
domělé ochraně, jakou mají víčka oční naproti
prachu. — Ani nejvyšší myslitelné vzdělání du
chovní nemůže zadráeti vítězství hmoty, neuvol
ní-li pravda nebeská pouta lidského otroctví,“ - 
Spisovatel znamenitými vývody dokazuje povrch
nost a Bkodlivost moderních proudů v poblavaí
výchově. Budiž od útlého věku v mládí pěstován
charakter, láska k pravdě. Boď dbáno cvičení tě
lesných, práce. Foerster dotýká se všech složek
kombinované té otázky. Doufáme, že kniha ta
nalezne celé davy Čtenářů. 134stran, cena 180K,
poštou 190 K. Na skladě má Bohdan Melichar
v Hradci Králové.

Zápatky křesťanských sociálů. Před
krátkou aobou byly dány do prodeje tyto výtečné
zápalky vyráběné ve prospěch agitačního fondu
nCeské sekce diecésního komitétu v Č. Badějovi
cích." Prosíme všecky stoupence a příznivce naší
strany, aby zápalky tyto ve všech obchodech žá
dali a touto nepatraon obětí nejen heslo „Svůj
k svému“ uplatnili, ale i organisaci tím podporo
vali. Upozorňujeme, že drobné zakázky nelze vůbec
vyřizovati, ježto poštou se poslati zápalky nemohou
a doprava malé objednávky drabon by zápalky
velice zdražila. Nejlépe přále6 naši učiní, když
v každém tněstě a místě vybledají ochotného ob
chodn k, který by sápalky přímov České sirkárně
v Č. Budějovicích objednal a menším obchodníkům
dodával. důsledném žádání křestansko-sooiál.
zápalek jistě nebude obtížno takového obchodníka
sískati a k rozšíření našich zápalek pracovati.
„Svůj k svému“

Ledvinové choroby léčí odvar kořene
Jehlice i babího hněvu. Též proti měcbýřovýmka
menům, hostci a duě působí léčivě. Kořenyvje
Beni neb záhy us jaře vykopané a omyté go suší,
a rozřezané uschovají v plechových krabicích. Od
var 6e pije vlažný.

(Zaaláno.)
Vášonému pánu,

p Josefu Vanickému,
varhanáři a ředitel: kůra

v Třebechovicích.
Svěřili jeme Vám aprávu sešlých varhan vo

farním chrámu Páně i v sámecké kapli. Zřídil jste u
obou scela nové, moderaí měchy a větší část rosklí

ených s cínových, úplně skašenýchpš v dokonalý
o nů jstepřivedl. Obstaral jste dvojí novou kleviatara. :

Srou ovědomitou s odbornou zkušeností

přídi jste oboje do takorého stavu, še 00rósným hlasemtovým, moderním verhanám vyrotnají,
Oboje varhany uvedl jste r dokonalý stav za

malý honorář,
Zs vzorné bojích našich

varhan vyaovajeme muldešaouBaacu poohrala supřímné díky.
Zaaloudeným usnáním tímto Vás, volectáný pane,

jsko voliče uvědomitého amaslovo vzatého odborníka
všem při zřizování varham00 nojvřeleji odporačujeme.

V Horním Studenoi, 5. října 1908,
Stanislav Sohčuberg,Jan F. Cechi,

MA.učitel a ředitel kůru. farař.

(Zasláno).
Volodůstojsémudůchovenstva|

Dovolejí sí uctivě oznámiti, Sopřenechám farním
útadůa i fm pouze čistý řepkový olej
ku svícení, dvakrát čištěný, jímá jedině mdáse do
slci Šistého a jasného světla a soačné úopory ve oví
cení. Rašto prosím ne skouško,

T Neboké úcté oddasý

Karel Zavašii,

(Zasléno).
Vůčenéma Pánu

Josefu Mikulocovi,
majiteli odborného sávodu pro veškeré kostelní práce

v Hradci Králové.
Provedl jste opravu 4 oltářů, kasatelny a j.

v zdejším farním chrámu Páně; práce Vaše ovědo
mitá líbí se všeobecně, sám nejdůstojnější Arcipastýř,
nejpovolanější to znalec, při generál. visitaci velmi
ohvalně o Vaší prácí vyjádřití se ráčil, coš Vás můše
jen v další Činnostisíliti. Každému00 nejlépeodporačuje

ferní úřady Hačvčovsi, dne 10. července 1908.

a. Passký,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králově,dne 7. listopadu1008.1 bl

pleniceK 17-60—1870, šitaK14*60—16-80,jede
ne E 12'10—12*80, prosa K 13'00—18-00,vikve K 0000
aš 00'00, hrachu K 32-00—26-00, ovsa K 7:40— 8-10,
dodky K 28'00—38400, jahej K 24-00—26*00, krup K

K 860—0'00, jetel. semene červeného K 89'00—105—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 80-00 — 10500
máku K 28-00—3200, Iněn. semeneK0000— 0000, 100
kg žitvých otrab K 15 00—00*00, 100 kg pšěeničných
otrab 14-00—0000, 1 kg másle čerstvého K 100
aš 252, 1 kg másla převařeného K 0'00—0000,
L kg tádla vepřového K 1-84—1:88, 1 kg traroha,
024—28, 1 vejce K 0-08—000, 1 kopa zelí K 800
až 12'00, 1 kopa petržele K000—000, 1 kopa kapusty
K 1*40—2*80,1 hl olbule K 9'00—12:00, 1 kopa drobné
seleniny K 1:00—300, 1hl mrkvo K1:60—200, 1ko
pe salátu K 000 — 0:00, 1 bečka švestek K 0:0)—0'00.
1bl jablek K 4-00—9:00, 1 hlhrašek 16-0—320:00.Na týd.
trh v Hradci Králové dne 7. listopadu 1908 odbývaný
příveseno bylo: 1) obilí: pšenice 462 hektol., dita
800, ječmene 67C, ovsa 870, prosa 8, vikve 0, hra
chu 1, čočky 4, krup 10, jahel 18, jetel. semínka
224, Inčného zsomene 8, máku 5. — 3%)Zeleniny:
petrdele 00 kop, okurek 00 kop, kapusty 46 kop, oibule
40 hl, drobné zeleniny 100 kop, mrkve 55 pytlů,
brambor 89 hl, zelí 954 kop. — 3) Ovoce: jablek
245 hl, hrašek 13 hl, švestek 0 bečsk. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 00, kusů, podavinčat 962 kusů, kůzlat
0 kusy. -=

Prmí deský katolický zárod ve Yldni

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd

VII. o., Kaisee
strasse č., vedleLa
saritského chrámu

Páně.

Na ukásku sasílá
se vše franlh.

zh
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B.Škarda,

Brno.
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we- K podzimní a zimní sezoně “8

doporučuje své

veškeré spodní prádlo
jen v nejlepších jakostech a v cenách naprosto solidních

chvalně známá firma klatovského prádla.

able187. -Stanislav Jirásek,
Hradec Králové, Velkénáměstíčís.186.

„Bengor“prádle.m
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Praktický organisátor
vyjde 14. listopadu 1908.

| nebývalou ?
|

Voleb. reforma do čes. sněmu |

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřůvyjde 30. listopadu 1908.

Živnostenská politika I. díl.
vyjde 15. prosince 1908.

Následovati budon praktické příručky ze zákonodár
ství, národníbo. hospodářství, politiky, sociologie atd.
Každý spisek (o 96 str.) stojí 60 hb,poštou 65 b, při
společných objednávkách sleva. Na celý ročník (20
avaz.) předplácí se i s poštovným 10 korun. Objed- *

návky přijímá a vyřizuje |
Antonín 5+.Drápalík. |

Král. Vinohrady, Korunní tř. 67.
Peníze lze poslati poukázkou, nebo poukázati na

České banky“; též chekem pošt. spořitelny,konto u, r
který se k zásilce přiloží. = pola=|
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- PŘÍJMUTÍ MOŽNO PROVÉSTI VKAŽDÉ HODINĚ VEČERNÍ
Rozšiřujte

„GasovéÚvahy

00000000OOOOOCNXX
= výbornézar.dobréjako

s sti, 5 kg. zásilky franco
do všech stanic, veleď.
duchovenstvu bez do
bírky. Surové druhy

p K 11,13, 15, pražené
K 13, 15, 17.

v baličkách co příbal 60, 60 haléřů.

Cenníky na požádání franco. — Zasílatelství a
mod. velkopražírna kávy.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Známá solidnost nejlepší záruka, že budete dobře

obslouženi.

XXAXXXXXXAXXXXXXXXXX

F
,

hšdu

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmrsln elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a sví
tilna (41/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požáru i výbuchu a vydrží evítiti při
denním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od
sanutím lze staron baterii vypnouti a nahraditi novou.

Krásná kovová úprava.
Čena úplnésvětě K 160

«» baterie do úsoby | „—-90
Při objednávce přes 20 K s 10%, slevou a franko.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanému obnosu
(budiž připojeno 45 h na poštovné) expeduje

Výv:zní dům
A. Patrná a syn v Jaroměři.
Dopište si o blavní cenník praktických novinek, vánoč
ních dorků a hraček, jejž zdarma a franko každému za

šleme.

Akciový kapitál K 6,000.000— Založeno roku 1868.

Č
) m m

Felefonč.9, - Fihálka v Semilech.

( + devis, valut atd. Výměna kuponů. +

9 Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnářna.

© j Záložní úvěrní ústav |
J š v Hradci Králové. 8

d -= - 3

Telegram: »Ústava.



Příloha
S kulturních dějin „městyse

Aupicse“ a okolí.
(Od r. 1058 —1715.)

obchodních cest, připomíná se ve starších ději
mách vlasti naší jen zřídka, tak oa př. v ději
nách Pa.sckého Čteme, ře r. 1431 v měsíci červ
au vypálena byla Úpice Slezany, kteří do Čech

roti Husitům vpadli. Proto také žádných star
Ších památek ee nez chovalo, vyjma několik
fistio a knihu cechorní.

Nejstarší koiby jsou farní matriky, počí
mající r. 1652, kdyš po válce třicetileté opět

řádek v semi byl zaváděn Tenkráte patřily
farnvsti Úpice i Rryně, Brasnice, Bedloňuv

a vesnice z farnosti Hořičské i Chválkovické.
Proto jen ze zápisů matričních můžeme

al jekýsi obraz o kultorním životě předkův na
šich učiniti, jakým způsobem se rány válkou
třicetiletou zasazené ponenábla hojily, jak ře
mesla a „obchody zkvétaly a obyvatelstvo 80
monožilo,až z „městečka“ nebo „městyse“ stalo
se město Úpice.

Z nejznamenitějších řemesel v Úpici bylo
mlynářství, zastoupené 4 mlýny, z nichž dva
e sice malý mlýn a Podračský zachovaly 50 až
ps naše časy. Na místě mlýna prostředního
stojí niťároa p. Těmína, rovněž velký nebo
pivovarský, jinak panský mlýn proměněn v to
várnu p. Moraviže.

Zvláště vynikají dvě rodiny mlynářeké a
sice: Volfů (r. 1696 psán Vlk) a Ludrů.

Rodioa Volfova byla na mlýně Podrač
ském (jinak mslý mlýn, hořejší“ zvaný) a pice
šiřík Volf r. 1688 a jeho syn Jan Velf r. 1695
drobý syn Jiřík byl též v Ú. mlynářema spolu
baodliřem moočným (1707).

Rod Lodrů přichází nejprve r. 1653 a
sice Jiřík Ladr, mlynář z Havlovice, odkud 56
asi vystěhoval, nebo r. 1664 je na mlýně Pud
račském; r. 1669 je tamtéž nejepíš jeho syn
Mikuláš, který věsk r. 1689 je zapsán jaho
mlynář „velkomlejnský.“ Jeho- syn Jao byl
nejprvemlynářem v Sachovršicích (1696), potom
v B-haslavicích (1706). Roku 1702 vyskytuje
se Jindřich Ludr, mlynář z prostředního mlýna,
Jenž r. 1712 je mlynářem « Havlovicích. Jiný
Ladr. David, byl mlypářem| Svateňovským
(1707); snad všichoi Synové Miuuláše Lodra.

(Pokrač.)

Kulturní hlídka.
Volaomyslitelští učenci.

Sáhnete-li hlouběji do „vědomostí“ těch lidi
dek, kteří náboženství fanaticky potírají. přímo
ežasnete nad mělkostí técb dušič-k. Myslik v Hradci
Král. na dotaz nevěděl, co jest t+ inspirace Nyul
v Kroměříži při dispataci © „Volné mylle: ce“
8. t. m. tázal se prof Valenta našehu dra Nabělke:
„jest d gma pravdoo? Jest poctivý, kdo v Boba
úevěří?* — Tu dr Nabělek k vůli zamezení ne
dorozumění tázal se Valenty, aby mu řekl co jest
dogma, co jím míní. Ubobý Valrota se zarazil
jako školáček. Konečně aspoň vyrazil: „To je vade
gěc!* A — byl hotov. Tak! Proč tedy proti dog
matům volní myšleokáři tolik mluví, když jest
dogma věcí katolikův? Ve Zdouokách mluvi 8 £.m
knez Šebela proti „Volné myšlence“ Dostavili -©
tam i socialisté e drem D-dkem. Ten proti knězi
tvrdil že dr. Bartošek v Boba věří, še D+popíra
Božství Kristovo; prý nikdo netvrdí, Že svet po
vetal sám od sebe! Takhle ne odvážil mlo-iti in
tell:gent po Barteák va toroé na Kroměřižsko! A
Badto na základě uvedených „ bran“ vytkl knězi
Bepoctivost. Máme tu co činiti 8 krajní drzostí či
B velikou igoorancí? Ejhle dva in'eligonti: pro
fossor a-d ktorl Kdo se pak může diviti nevědo
mosti a fanatioké drzosti 1Gletých radých chlapcův ?

Třetí cyklus přednášek přátel katolické
kultury

začalo pořádati Sdružení katolické intelligence
+ Praze. Přednáší spisovatel: Ph. Dr. Josef Kra
tochvíl na thema: Vybrané kapitoly s dějin filo
sofie. Přednášky počaly v úterý dne 10. listupadu
v zimních sabradních salonech restaurantu u Cho
děrů přesně o půl 8. hod. večerní. Vatup jest
volný. Přivedení hosté budu srdečně vítáni.
V úterý 17. listopada: Platon. Aristoteles. V úterý
A. listopadu : Novoplatoniem. Křesťanství.Filosrfle
Bv. Otců. V úterý 1. prosince: Scholastika. My
Sika V úterý 8 prosince: Descartes. Kant. V úterý
-16. prosince: Filosofie pří.omnosti a budoucnosti.
V pátek 18. prosince: Rozvoj české Alosofie.

Baakrot moderních kulturních rozběhů
ve Francii.

Jak uboze, scela nedostatečné plní moderní
beznábošenská školave Francii svůj paedegogický

úkol, to jeme již sdělili na základě stesků samých
pokrokářů. Francouzský učitel pokládá kolu spíše
sa rejdiště svého protioáboženského fanstismu a
socialistických utoplí než za ústav vzdělavací
Učitelé poučojí děti, že majetek jest slodějství, že
člověk nepotřebuje vrchnosti. Učitel Morlzot před
dětmi řekl, že jen takový vojím má cenu, který
postřílí důstojníky. Vlast jest pojmem kapitali
stickým, jen blázen prý věří v Boba; mezi čl:
věkem a kravou není rozdílu. Když se vláda vý
strašně ozvala, zastali se M orizota ostatní učitelé.
— Učitelstvo odemestívá se vládě za své bídné
postavení; proč však ten zarytý vztek vůči církvi,

branná ?
V „Hlídce Času“ dne 11. t. m. dr. Ed. Beneš

uvstuje o náboženské krisi ve Francii; píše hodně
opatrně a přece s řádků vyzírá bankrot dosavad
ních surr gátů, jež lidu podávány náhradou sa
náboženství. Pořádány pro potěchu lidu koncerty,
výmavy, vzdělavací kursy; vymyšieny avěteké
svátky, zhotoven kalendář laických jmen, ale to
vše bylo nedostatečné. Nyní začala práci nová filo

derní věda v pvdstatě neví nic, nezná nic, nemá
Jistoty. (Slyšíte to, volní myslitelé?) Žijeme dnes
v době vědecké anarchie. (Ta zaviňijí ovšem nej
více ignoranti, kteří, zueušívajíce bnusně slova
„pokroku“, fanaticky řádí proti církvi vším, ©vjim
náhodně přijde do rukou pod značkou moderotbo
p kroku.) Nejen d gmata náboženské a mravní,
ale i bypotbese a tvrzení vědecká sesypávají se
v sutiny; vědecká fakta zůstávají ovšem nedot
čena, ale jakmile jde o vysvětlení jejich u vytvo
ření všeobecné theorie, jest věda bes moci s jeden
systém padá za drahým. (Právě naše dogmsta,
která jsvo vyvrácena jen v zlobné fantasií našich
odpůrců, vytvořila zdárně theorii všeobecnou, ucc=
lený životní názor; zato však k bankrotu mouder
níbo vědeckého hloubání v té příčině sami naši
odpůrci — jak patrno — ce přizuávají.) Nejlepší
učenci prohlašují, že ku kořenům různých pru
blémů nemohou dejíti .... Pr gmataté cituji na
př. slova lorda Kelvina, známého fysika apgiic
kóbo: „Celých padesát let ného bádání nebylo
korunováno úspěchem. Dnes nev.m 0 elektřině, 0
meguetismu a o chemickém slučování o nic více
31.«. jm věděl. když jsem poprvé vystoupil před
své žáky.“ (Který zmeč?r*/2b mladičkých pozérů
tsk upřímoě mloví?) Prý věda je- mocná ubje=
v. váním fakt, ale bDeemocnávysvětilti jevy -3-£
určiti jejich poslední příčinu. Prot: lidé myslící
obracejí se jinam. A pro ukojení takových pra
čojí pr- gmatisté. Prag oatism nebojí 80 metufy
siky, kdežto táž s fitosofie zmizela, jest „-jinou
reakcí proti racionalismu 8 inteliektoulismu, ježto
dle prsgmatismu věda dožila 8e úplného svébu
bankrotu při hledání konečné pravdy.“ (Šlyšíte,
dre Bartošku?) Pragmatisemu jsou pravda < Uži
tečnost pojuy totožnými; dle nebo naboženská víra
jest pravdivá, je- i užitečná Mysticism, cit, justiukt
mejí úkol při poznávání zrovna jeko r-z20m. Die
dra Beneše soudí pragmatiem psycholog cky velmi
aprávoě. Pragmatisté praví, še věda a Dabsženatví
vzájemné zničiti se nemohou a že mohoa klidně
žiti ve shudé.

Jak patro, pregmatiem směřaje proti frázo
vitým racionalistům (rozumatům), proti Volue my
šlence a stale sboubněji řádicíma materialismu.
Sotva řekla Francie: „Máme světlo, zničili jsme
řu-kou tma“, již poznavá, že vlastně v mráko
tách teprve musí světlo hledati. Nabudou pregm +
tat přísladnéantority? Odpověď dle zkuš ností
dějinných jest záporná Za velixé revoluce pře
měnil: Fraocouzové uabošro-kó názory někorikrát
a každý jejich lidský systém zkracboval Katolík
však hrdě blasá: „Vím, kowu jsem uvětil'“ Unás
zatím se davy krmí tím, co osvícenějšt Fraucou
sové odbodili již jako překonané stanovisko. „Po
krok“ má totiž často račí noby.

Hospodářská hlídka.

Výves srbského dobytka de Ra
kousko-Uhershka. Obchodnísmlouvoujv8t,jak
snámo, dovoleno Sroeku vyvážeti do Rkoosko
Uherska ročně35 000 kusů skota a 70.000 kusů
bravu. — Vývoz obstarává společnost bělebrad
ských jatek. — Jak sděluje c. a k. koneulat vBě
lehradě, dociloje se ceny 36-45, za lepší do
byte hověsí až 48 dínarů (1 dinar — 9 bal.)a
sa vepřový dobytek 90—96 dinarů sa 100 kg
tivé váby. V poslední době jest pstros snaha vy
bledati pro srbský dobytek odbytiště v Italii. Po
kusy ty se daří. V sáří přijelo do Bělehradu ně
kolik italských obchodolků dobytkem, zskoupili
několik tisíc kusů dobytka a susleli jej přes Soluň
do Janova. Vláda srbské jest ochotna poskytnouti
nejmožnější úlevy a koncese pro vývoz dobytka do
[talie, který v poslední době saačně stoupá. Nelze
neviděti, še Srbsko chce se emancipovati od do
bytčího trbu rakousko-uherského. Údet této oman
cipace zaplatí vývozní průmysl rakouský.

Uchování eroece. Dosudse nejlépe osvěd
čilo. uchovati ovoce tím spůsobem, že se každé
jablko neb hraška sabalf do bílého jemného pa
píra hedvábného a pakse urovná do dřevité vlny
do velikého sudu. Taktosaopatřené ovoce vydrží
až do příštího léta.

Člšténí kůry ovocných stromů. Jen
hladká a čistá kůra činí strom zdravým, různým
nemocem a škůdcům méně podlébajícím. Zvláště
ve vlibkých půdách vídáme stromy celé ohrostlé
mechem se sastaralou, odchlípenou kůrou. V tomto
případě musime všechen mech i starou, odcblípe
nou kůro ocelovým kartéčem oškrabati, aniž by
se všakzelené“ vratvě kůry ublížilo. Tím zbaví 86
strom nejen obtížných cizopasniků, nýbrž i čet
nému škodlivéma hmyzu odejme 8e útulek. Nato
se stromy natírají směsí vápenného m:6xa 8 vý
měty hovězími a krví porážkovou 86 slabým roz
tokem sloe. Aloe jest hryzu i svířatům velmi
protivná, tak že zajíci natřený strom s přídavkem
aloe neobryzují aniž žádný hmyz Se na ném ne
usazuje. Odpadky kůry, mechu a pod. notno 8€
brati a spáliti; mnobo Škodlivého hmyzu tím zni

me.
R čištění sleple hodí se výborněvápno.

Do nízké, otevtené bedny nasypme na tři prsty
vysoko vápenný prášek 8 popelem aneb jemným
piskem smíšený. V této vápenné lázní popeli se
glepice velmi rád;, neboť je chraní proti čmelí
kům roztočům, vápence atd. Velice jemný vá
penvý práš k vniká do celého těla elepicea usadí
se na oblíb ném místě roztočů, na kořenu per a
pod šupinami nobou. Pro kvočny, které sedí na
vejcích, jest tato lázeň velice natna, ponávadá by
je hmyz trýzvil a takó na vylihnutá kuřata re
přenesl.

Peří sleple považojí moché hospodyněza
bezcenné, čemuž však není tak. Malá krycí póra
budí se zcela dobře do peřin a sedereme-li vetál
péra vlepic, jak se to u busích per děje, to jest
stáhnone li praporec se Jilných šeber, můžeme i
těch užiti, zvláště pocházejí-li od slepic bílých,
Peří od slepic bílých možno s busím směle mí
chati. Rvzoaná hospodyně sbírá tedy po dv.ře
i každé pírko slepičí.

Uherský průmysl mlynářský. Kdežto
při dobré sklizat v Unrach a při tamějších níz
kých cenách obilí arčaje cenu mouxy vlastné
v celem mocnářství uberský průmysl mlyLářský,
Jest tomu při menší sklizní v Ubrách naopsk. Tak
še tomu i letos, Odbyt mouky není letos Šputný
a přece situace uberských mlýců Stala se velmi
nepříznivou Ceny obilí stouply totiž v posledních
týdnech v cerých Uhrách, kdežto Crna mouky se
skoro vic nezwěnila. Při tom nabídka obilí nejen
v Budapešti, ale i ua všech stanicích zůstává velmi
nedostatečnou. Všecky m fay nemobou sí ani opa=
tři: dostatečné mootství nuroviny. Proto povatalo
v úberských alývech boutí «mětující ktomu, aby
se ve všech mlýnech přikročilu voučasné kobue
sení výroby.

Literatura.
úkladem V.Kotrby v Praze. Křesťanská

škola. Časopis pro Širení idel nabož v Čes k i
ství oč. VI. c. 22. Řídí V Špaček. Vychází
dvakrát měsíčně za ruč. předpl. 7 K. 3 přílo
bami „Obrana“ pravdy křesť. ve veřejném životé
a „R dané vích vani“ jeá vy hází jedavu sa
městu redakcí J Šaurra z Aogenb. za roč. předyl.
9 K. — Vzadělavací kn-bovny Kat lickó sv. 44,
n-$ 1-2.: Cirke ní dějiny vbecné. Píše dr. J.
Bamsonr. Za 1 K. Sv. 46. seš. 1 obsahuje dr.
AI. Kudrnovského: Sp ntismue. Za DU hal. —
Životy svatých uv. VIÍL: Svatý Várlev, Veršem
napsal Frt Žák,T.J Za 90 hal. — Český jinoch.
Časopis pro dospěrejší mladež. Řídí V. Mů ler.
Rvč. 14, č. 1. Vycizí desetkrát ročně za 1 K.
— Lucius F avas. Román J. Spillmana. S:š. 16.
e 17. sa 80 hal. — Rajská sabrádka | Casopis
pro školní mládež. Roč. 18., seš 1. a 3. Ridi V.
Špaček. Roč. předplatné na 10 éfsel 1-60 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. O
pohřbívání mrtvých v zemi a obuěm od pravěku
až na naše dny. Píše dr. F. Lašek. Lidových
rosprav lékařských čís. 82. za 70 hal. — České
knibovoy zábavy apoučení sv. 33: Lékaři a tra
viči z říše rostlinné | Píše dr. Duch. Panýr k.
Seš. 7. a 8. po 24 hal. Sv. 24.: Národové evropětí.
Napsal dr. J. Vlach, seš. 1. za 24 hal. — Obra
sové knihovny Světozora seš. 34 a 85.: Pařížští
Mobykáni. Román. Napsal Al. Dumas. Soš. za 30
bal. — Slavische Roman-Bibliothek: Prager Ge
schichten. Napsal česky Ig. Herman. elošila
An. Auředničková. Seš. 9 —11. po 32 bal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Cesto
isných románů dr. K. Maye seš. 21.—28.: Old
urehaod. Sešit za 32 hal. — Vilímkovy Humo

ení PíšeTůma.Sešitza30bal.—lý Čtenář. Časopis pro mládež. Pořádají G.
Smetana a F. Procházka. Roč. 28., čís 3.—4.
Vychází dvakrát měsíčhě sa roč. předplatné 2 K.



Z nakladatelství R. Prombergra v Ole
meuci. Nachlazení a . Napsal fr. J. Za
masal. Cena 40 tal. — iibvftokosletskáK
roč 10, sr.III: Spása. „ NapeslJih Sumía.
SV. IV.: Počášták odeč VaTetěě:Odraty 2 morgvaké
čdiny. NapsalV. K. Jeřáb k. Cena 2 K —Prof
» Al.Musil, o jebo cestách, spidech a jejich vý

pamu. papoal F. Menčik, ©.k. vládní rada. Cena3 K. Spisek poučný

Nákladem B. Stýbla v Praze. StýblovaKnihovna kazatelská. Sv.2: Povinnost. Patero

E Za 30 hal. Sv 3: Řečina roschodnou.editelům a kstechétům Škol mředních raých
4 měšťanských za 1 K. 8v. 4.: Jazyk. Dvacet a

Hi promlavy. Za 150 E. Všecky tři svasky na. ježek.

. — Osvěty, listů pro rozhled v umění, rědě a
politice, redakce! dr. K. Kadice, vydán sešit jede
náctý s obsahem: F. Rypáček: Irenické a vlaste
necké snsby Vlčkovy v našem nárudě. — F, Vy
koukal: Ant. Truhlář. — Dr. K. Kadlec: O po
čátku kultoroích vlivů aloranských na Maďary. —
F.Čečetky:RytířChvalkovskýs Kovanic.Obrázek
s konce XVI. věku. — Dr. A. Polák: Lambes a

imgad Cestopisná studie. — J. Holeček: Vojna.
má kniha „Našich. — — — Roč. předplatné

K 1440 u administrace na Král, Vinohradech.
Časopis katol. duchovenstva. 8přílohou

věnovanou theologické literatuře národů slovan
ských. oč. 49., čís. 7.a 8. Řídí dr. F. Kryštůfek,
dr. J.Tumpach, dr. J. Podlaha. Obsab : J.Vaje: Pří
spěvek k úctě sv. patronů českých. — Dr. V. Ha
saka: Srovnání šivote a zvyků starých Babyloňanů
se životem patriarchů dle současnýchpramenů.—
Dr. R. Zbáněl: Pomocná vojenská duch. správa.
Dr. J. Novotný: Různé pokusy vysvětliti příčinu
sjevů spiritistických. — Dr. J. Hejčl: Pentateuch.
— Dr. R. Nenachl: Darwinistický evolucionismus
ve vědách společenských. — P. V. Smolík: Fieche
rova „Nadfilosofie“ Atd.. . Nákladem kníž. arc.
knihtiskárny v Praze.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Řídí P. J. Robringeř. Roč. VIIT, č.
1. Předplatné i s kalendářem „Sv. František“ K
240 u administrace v Olomonci.

Eva. Měsíčník pro umění, vzdělání azábavu
se sřetelem k ženské otázce. Vede a vydává B
Kouařík v Prostějově, Čís, 10. a 11. Roč. před
platné 8 K.

Veselá chvilka. Několik mandelů humore
sek, veselých obrázků, Švand a jiných taškařin,
Napsal Al. Dostál. Nakladem G. Franela v Praze.
Za 160 K.

Ve službách královny. Věstník Marián
ských družin českých. Roč. I., č. 3. Řídí Tova
ryšstvo Ježíšovo v Praze. Nákladem Mariánské
družiny mužů a jinochů v Prase. Předpi, nz celý
rok K 160. „M s

Vychovatelské . Časopis pro pasda
gog'ko akritiku mothodvyolovini Zodp.redak.
tor K. Tiray. Roč. VIII., seš. 8. Roč. předplatné
za 10 sešitů 6 K u administrace v Brně.

Kvítky. Časopis katolické školní mládeže.
Roč. I., čís. 1. Vycházejí desetkrát ročně za 60
hal. Při společné zásilce (aspoň 6 výtisků) ročně
jen po 50 haleřích. 8 četnými obrázky. Nákladem
a redakcí Fr. Svátka v Praze IL.

Serafinský přítel ditek. Spolkový list
n. díla lásky“ pro země českoslovanské.

Pro rodiče a přátele mládeže. Účastníci „Díla
lásky“ dostávají zdarma. Vychází jednou měsíčně
v Čes. Budějovicích. Řídí P. M. Voňavka.

Pěkné knihy pro mládež. Sbírka knib
redakcí M. Gebauerové, nákladem J. Laichtra na
Kr. Vinohradech. Seš. 1. obsahuje knihu A. G.
Selmerové: Na norském fjordu. Vychásíčtrnácti
denně v sešitech po 16 hal.

Česká žena. Časopis věnovaný česko-kato
lickým ženám a dívkám v Americe, Vydáván

Českým literárním spolkem“ v St. Loais, MO.
Řočatk I., čís. 2.

Naše kalendáře. Vyšehrad. Zábavně po
učný kalendář na r. 1909. Cena 1 K. Nakladatel
R. Prombergerv Olomouci. — Venkovan. Kalen
dář českých katolických zemědělců ma rok 1909.
Kalendář tento jest nejen zábavný, ale i poučný.
Dobře se hodí kašdému rolalku. Čena1 K. Tucet
sa 8 K Objednávky vyřizoje sekretariát Sdružení
českých katol. zemědělců v Praze II.

Hradecký Kraj. Věstník musel kraje
královéhradeckého. Ilustrovaný dvouměsíčník vě
novaný minulému i nynějšímu kultorníma šivotu.
Vydává svý nákladem maseum jaroměřské,Roč.

předplatné 3 K přijímá městské musoum v Jaroa 

Nové ukázky socialistické vzdě
— Javací a podpůrné práce.

cká mebl V Dol. Bakou
slch již dobře radé dobrodilice znají, Proto po
dlod holetémřádění při zemských volbách atr
pělí socialisté zdrcující porášku. Z toho vsték
přímo nepříčetný. V pondělí 3. t. tn. sociali
atleký poslanec dr. Renner na ochůsi proh
o křest. sociálech: „Mají purkmistry, měs
rady, semaké výbory, Excellence, ale **oce

jsou starou holotou a ničím jiným.“ Takhle
„věcněa důstojaě“ ohtějí radí čeliti evým pre
tivojtům. Komu pak ješšé měše býti fodibno,
že soclalističtí prostí kofáni vynikají tělikos
meurvstosti; když -jejich -intel Generál
sám je učí tak ošlechtílé mluvě?

Herlivost rudých Ham Ubobý
gocialista se naplatí jako kavalír v botelu.Kam
se obrátí, všade ae vztahoje raka některého
rudého výběrčího, která nezná soucitu. P
radým režimem fída Picka stoupla epráv
vydání nemocenské pokledny radých obchod
píků z 38.000 K na 78.000 K. Tedy „rozvoj ve
lice utěšený“. Proto 1. t. m. vyjla radá vy
bláška, že členské příspěvky měsíčně ae svy
šojí v 2 a 3. platební třídě o 90 bal. a mimo
to že členové masejí platit ještě měsíční pří
spěvek 24 bal. k účelům rudého výboru po
mocnictva. Do té chvíle byly dvě platební třídy,
ojní jsou tři. V 1. třídě měsíční příspěvek jest
svýšen o 64 hal., začež bere člen v případě
nemoci denně proti dřívějšku méně o l1Ka
pohřební podpora snížena o 25 K. V 2. a 8.
třídě zvýšena rodá daň o 1 K 14 hal. měsíčně,
ale podpora nemocenská a pobřební zůstala
v téže výši jako dřív.. Pokud byla ta pokladna
v rokou křesť sociálů, byla vzoraou, prospí
vaja poplatníkům; nyní z ní mají největší pro
spěch rudí správo+vé,

Podivná správa rudého konsumu. Jak
bídně doklepalo mnoho rudých konsumů, 0
tom psáno v listě tomto již dříve. Nyní při
náší vídeňský „Christl. s0z. Arbeiter-Zeitang“
v č. 45. zajímavé zprávy o rodém konsamoím
spolku „Vorwárte“ a filiálkách jebo v Hernalsu.
Při inventoře v 18. fitiálce přišlo se na rásné
„Desprávnosti“ prodavače L. 8. Proto byl týž
propaštěn. Tento prodavač byl svého časn
skladcíkem, byl však degradován na proda=
vače, poněvadě prodával též častěji mléko pře
kupníkům a nikoli pouse členům konsamo. —
Radí často hubují na strýčkovetví. A ajtal
Bkladníkem v ottagringské fliálce se stal
28.etý nastávající zef velmocného člena před
stavenstva; staří akladafci byli pomioati, jako
by ten mladíček vynikal ned ně vdbornoa
zvalostí. — Iospektorovi Rosenfeldovi, který
jest hlavou podpůrného spolku, předložena od
sřízenců snažná otázka, kdy konečně bude ho
tovo zúčtování čistého výnosu ze slavnosti, po
řádané již dne 13. září. — Byla podána zpráva
o nezáživných buřtech z vlastního řesnického
závodu v Šimmerioga a taká o tom, že tr;
sádlo, lůj a jiné zboH.prodává se v konsomu
dráže než n Issníků a v jiných prodejnách. —
Touy vyhlídky s takového konsumu na ráj bu
doučnosti nejsou právě nejskvělejší.

Na koho vlastně soudruzi platí? „Ostr.
Kr.“ 7. t. m. píše: „Vzořné hospodářství mají
sociálně - demokratičtí olozniční zřízenci ve
svém svazu. 16 let až závodí sociálně-demo
kratické kokety o přízeň železničního dělnictva
afmejí dosnd 651.632členů. Příjmy obnáše.y
roku 19907asi 388.000 K. Právní ochrana stála
65.412 K, které tekly do kapes advokátů, po
nejvíce židů, sekretáři 18.486 korun, správa
65.268 K, tiskopisy a kancelář 68 416 K a pod

pony 51.000 K. Nehledě k toma, že mnobé poožky jsou Souznačné a liší se jen obnosem,
toliko'/, všechpříjmůbyladělníkůmsasovrácena
—ostatní plynalo do kapes advokátů, sekre
tářů, agitátorů a „šurnalistů“, které ovšem
zejí stálo prázdnoton,“

Zaprodanci židovských uhlobaronů.
Stále více se ukazoje, proč radé dělnictvo
francouzské bylo drážděno proti katolictvu.
Děloictvo mělo pomoci židovským wertheim
kám ještě k tačnějším příjmům. Po konfiskaci
jmění církevního židovští kapitalisté se nsmí
vají a dělníkům jest stále hůře. Zujímavo, še
ve francouzské sněmovně bylo vytčeno rudým
vůdcům, že každý z nich bere ročně odměna
24000 franků od židovských uhlobaronů. Zač?
Jan, že všenoa dělnictvo do stávky tehdy, kdy
toho potřebují ohlobaroni; čas od času natno
dobře zpeněžiti nashromážděné zásoby a zvláště
Špatný brak. A tenkrát jest kapitelistům stávka
velice vítanou potřebou.

Nemí tohle odporný klerikalismus?
„Zář“, která si uš tolik posměchu natropila
s křesťanského přesvědčení, najednou v č. 48,
odporačila „ekvostné vánoční andělské zvo
nění“ od H. Konráda v Mostě, „jež by v žádné
křesťanské rodině nemělo chyběti.“ Kšeft je
kšeft. Za peníze doporočoje protikřesťanská
„Zář“ věci vhodné křesťanským rodinám. Od
porný klerikalismus!

Rudí násilníci Předešlý měsíc přepaden
a těžce sranén od goudruhů ve Vídni kolářský
mistr Jan Krásný. Neojfanatičtější x těch su
rovců, Al. Blaskoří, odeonzen do těžkého vě
sení na 4 měsíce.

římo hrůzaSeudružská učenest. Věru
vane s toho nenávistného jede, který se po

dává r od falešnousoačkoakultaryaosvěty. Ubohýmozek ooclalistův ztráví růsné
rafnované všelijak a podle toho pak do
padá jeho „volné myšlení“. Dle sdělení „Volke

bote“ ze dne 7. t. m. pořádali soudruzi volební
schůzi v Limberku (L1abendorf)a Poličky.So
oidihsta Loktoři to spustil nadávkové
otávíla na olrkov, alo jik se má lidu pomoci,
© tom nepověděl téměř nic. Po mnohém spíléní
eděloval, že inkvisice zprovodila 13 mil lonů
lidí se ověla: (talkpottydaté lhátpo nových
objevech protestantských badatelů, kteří krva
vým bajkám d'řáfvilici"eDětlli téběkaprolba
nosti, jest přece jen vyšší drsostíl). Prý ve
středověku všichni kněží byli ženatí. Kdyžvšak
jejich synové měli jít oa vojdů (soudrob myslí
tedy, že tebdy byla vojenská povivnost jako
nyní), ta prý papeš Innocence anebo papež
Řehoř (soudruh bevěděl náhodou,o kterém by

bylo nejlépe bháti) dle všeho Talčvý ovetléz pouhého protimilitarismu(!!) Halič prý vysílá
netoliko voly čtyřnohé, ale i dvounohé, jako
na př. Badeniho a — Kramáře!! Lhal, jak prý
ed jedaoho (kteróého?) sedláka slyšel, že prý
se křesť. 800. kandidát, farář Janisch vyjádřil,
že mocejí všecky daně odpadnouti. — Sami
soudruzi byli v Jiříkově vidání nad žvasty toho
„Učitele lida.“ Nevycbovává takové „věda“ pro
blázinec?

„Kulturní“ schůze. Soc.demokraté nspo
řádali školskou scbůzi v Micbálkovicích. Kjá
kému asi vzdělání mají dle gasta radého školy
vésti, patrno z kultorních slov řečníků. Bývalý
poslanec T. Reger a ostravský lékař dr. Boidi
nadávali Čechům lbářů, násilníků, harfeníků a
pod. Učiteli p. Bartečkovi, který ponkážal na
Špatné a nesprávné výpočty R-grovy, nudal
tento polský apojenec ostravekých pokrokářů,
vyhrožoval mu, že ho dá vyhódit okoem a že
by ma bylo dát po pysku. Cingr, Prokeš,
Reger atd. Pěkná upolečnti

Jak soc. demokracie vydírá dělnictvo,
o tom svědčí toto usnesení všeodborové kon
forence v Olomouci dne 25. říjaa: „Zřísení Be
krotariáta. Aby mobly býti veškeré organisačaí
práce vyřizovány, zřízen v Olomonci sekreta
riát. Konference se usnáší, by každá skopina
pravidelně odváděla 4 h sa člena měsíčně,
neboli 1 h z jedné prodané známky. Při zá
bavách pořádaných v okresu naširí orghnisa
cemi buďtež za každou vstapeoku 4 h připo
čteny, které se odvedou odborové komisi bez
obledo, zda byl výtěžek neb ne. Výloby 8 agi
tací spojené hradí skupiny, «razy neb zemské
sekretariáty.“ — Žádný kapitalistický stát ne
ukládá svým občanům takové daně, jako čer
vená orgsoisače soudruhům.

Rolníky nazval soc. dem. poslanec dr.
Benner „«uřivými nenávistníky zemědělského
děloictva“ a „tvrdošíjaými zotročovateli če
ledi.“ — No — no! Rolník rozhodně nessaje
z potu čeledi tolik, jako židovští vůdcové
z mosolů chudého děloictva, které musí os
řemeslné štváče platiti, až se obýbá. Na př. i

radou organisaci. „Středočeský Živnostník“
piše: Do jistého hostinek v Dabí pod Kladnem
přišel v tomto týdnu fašinetář, aby ei vybral
od přítomných hostí podporu, resp. almužno.
Byv mimochodem přítomnou společností tásán,
zdali také je členem organisace sociálně de
mokratické, potvrdil že ano a také ma důkaz
toho vytasil se s knížkon, ve které má stvrzeno,
že odvedl příspěvky do konce r. 1908 a tuto
k volnéma nahlédnotí společnosti této před
ložil.“ — A proto jest posod výhodnější dobře
žíti s pokryteckého projevování soucitu neš
s těšké práce, jakou provádějí hospodáři.

Pro živnostnictvo nie! „Han.Kraj“ píle:
Toť heslo sociálně-demokratických dobrodruhů.
Řemesiníky chtějí zproletarisovati a vehnati se
dělníky do továren, aby židovětí fabrikantí měli
laciné pracovní síly. Na sněma prohlásili ce
sociální demokraté proti kočojícím učitelům
živnostenským, rovněž tak proti subvenofm,

Komu slouží? Socialisté štvali do 06
dávna vytrvale železniční zaměstnance proti
železniční správě. Najednoo však jakási tz
jemná událost, s níž se radí sgitátoři veřejně
oblobiti nechtůjí, učinila obrat. Naseverní dráse
vyhlásili úředníci passivníresistenci, ale masfli
tak učiniti přes blava radébo štábu, který Bo
proti passivní resistencí resolutně postavil.

Ze všeho chtějí míti kšeft. Jak ae to
stalo, še socialisté začali se dívati konečně
vlídněji na předlohu, která má starobní pojí
štění dáti netoliko děloiotvu továrnímu, ale i
zemědělcům a živnostnictvu? Vláda získala 60
ciální demokraty pro předlohu tím, še učinila
Jim četné ústopky. Jedním z těchto ústapků je
ustanovení, že samospráva nemocenských po
kladen zůstane nezměněna. Veliká většina ne
mocenských pokladen nalézá se totiž v rukou
stoupenců strány sociálně-demokratickéa jé
její nejpůsobivější organisací sgitační. Sáhnodfti
na samosprávu nemocenských pokladen sos
menalo by tedy sáhnonti na dociální dem
kracii samo a ucpati tejvydatnější zdroj její
sily. Vládoí předloha vychází však sociální de
mokracil vetříc také v jiděth 'obledu. "Rade
ustanovení jest ohaířena proti několika ma
lým, nedostatečně prý fungujícím pokladnám.



-Ty byly sociální demokracii trnem v .oka.

plkoliv soad proto,še ned:atstečně fangonl7ješ trdí předloba,nýbrá hisvé s
čioy, že odváděly nemoc. pokladnám radým

:děkdy "4 steněověly jejich příjmy i omenšovaly
vilv etrany. er. "Bogk ctišil také tato bolest

-sfcialistév a tajisté flnýmprávem očekává, že
sb mu náležitě rudá offana odvděčí. Sociali

-stičtí egitátoři bodou téďy vydržováni na útraty
nemoc. pokladen dále. Tato okolnost tedy na

„Jednou učinila oocialisty „soucitaými“.

, . : levnějšíčasopispro kato
lické školní dítky, právěvy
Bel. Mezi mnoha nými
obrásky i prof. Myslbeka uv.

) Vácelny z nakledatelství
F. Topiče.

JObrét ročně jen 50 haléřů při společné zásilce atpeň 5
otisků. Jinak ročně i s poštou 60 bmléřů.Na 10 předpla

-oených výtisků jedenáctý ederma pro chudé dítky. Odbě
ratelé, kteří pošlou předplatné na první ročník do 16. li
stopadu 1908, obdrží „b Jašíšku“ sderme krdssý kopssní

endář pro Bikolňídítky ne rok 1909. — Objednávky jen
me korresp. lístku na adresu: P. Framt. Svatek, vyda
fatel a redaktor „Kvítků“v Prane-FI. čp. 1588. Chek
"Vade k první zásilce přiložen.

jm

Zimaje tu
= a proto obraťte se s důvěrou — kupu

jete-li: pánské a dámské trikové prádlo
(též pravé jagrové), rukavice, punčochy,

pánské vlněné vesty
s rukávy atd., jakož i:

"Kněžské kolárky a
náprsenky —

na firmu:

Fejgl 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro šva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.

Levné, povné ceny.

-=

svojí kvalitou 1 cenou,Ai

Nejevnější a nejvirasnějš

RM dětské vozíkyn velkovýrobce firmy

dě Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenníky.

JAN STOUPÁV PRAZE,
= Jindřišská ul. 1.,

doporučuje:

železné skládací po- | železné mycí stolky

mihod . „K 780,00 „K 5—
dejesnéskříňovépo W K 10—

steles Sdíl.matrací železné stojany naod... .E2— htyol.. KU
o Úplně zařízená lůška od K 33—

Sitádacípolní ar

Sri dnůn —Jadnnlíuálylk
zahradnípatentnísvj- ——
novací zástěny K 86—

Úplná zařízení nemosnie adobročteyýehfstorůAd 10 1

za cemy zvláště výbodné.

Zimní barchety
a flanely, stálobarovnékanafasy,
zefiíry, sypkoviny, krádle,
dámské látky = jiné tkaniny
siruksy, manšestry atd. Žádejte

vsorky franko,

mn RavebotyÉ m ne:0 1 '

Ary a jié (malosa 16 E dobiskos
Vsorky sbytků se nesasílají.

jakož 1 náprsenky, biroty sd.
doporučeje .

ONP* Založeno r. 1897 "E

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému ducho
venstvu s sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelem, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venka se nale
sejících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplbě bezplatně a

bez nároku na cestovné.
Mocho pochvalných uznání po race a bronzová

státní medaile z výstavy v 'ardabicích.
ORP*>Závod založen r. 1898. "Ji

„=
ROVNÉ:VV/

(GB](GS1006

(Chrámové svíce
voskové “Gi svíčky a obět. před

dle litargiekých před- —— MĚLYpromísta pout

pisů vyráběné, nická, prší pří
polovoskové“i Knín obráskyo

(eeresinové)
svíte pro chrámové1 .velikonočnísvíce lh

psšksly) 5 krápě svíce kostelní ste
aly)8 T

jemi krve a ranami, Arinové,
též krášlené s be- lkový drát,
řánkemvelikonočalm, svíce obětní "M

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,
Htmání jakol i Vyriejero bl do

av. přij a 80. be vo
biřmování60stuhami —Šachova vejvěkšímet
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1 zlatá
medalie.Londýn 1DOS, zlatá medaile.Praha
diplom;čestného uznání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.
Výrobky všestr. umané. Vzorky a cenníky zdaro a fraako

Látky všeho druhu,
ješ v doiiácáonti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vnsoky aosmaík snotiajínáBpštjoketAtYžeona ©
afrasito
lodi sle

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

jake výtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
MRKSSÉjehlyajiné zlaté a stříbrné skvosty

W — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníkshodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

| Atelier pro církevní malbu

- Ja Hlávka,
| malíř círk. obrazů

|
Praha-Král, Vinohrady, Gelak.ul, č. 9,
d -poračaje veledůstojnému duchovenstvu všestran

i ně uznané kostelní malby jako

|- Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

na plátoě, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

OMP* Obnovuji staré zašlé obrazy. <“
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.bd
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn

šv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
m (nt P. J. Heškudiy, faráře vo Týpraátiel) E
Mdoporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva [f

svůj osvědčený a často vyznamenaný |

-©výrobní závod —
všech kostelních

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázkuf

se na požádání franko zašlou,

“
+!

m

(N'dhdbejBDED5.bojEZ

= jedná05úudnivéně©Suk

ANAPAPRRNÉRHRNNNAA

dklo do oken,
m osonakážetání voazr

[ K.V.ní Broma© 4LLdrorní dodavatel Hradu

Zaročenědobrýaklenářakýtmel30 k;
sklenářské spoleblivů řezající 4 K' kus,

láště výhodné pro p. t. sklonářea brahiáři,|SOONPěě
die



Doporučujeme

Palmy
stromovité a keřovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materlalista v Dobrušce.

Palmy stromovité 2—3 Palmy keřovitě 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10--15 sl. 3, 4-—b sl.

Xielier sochařsko-řezbářské

244 35 pro práce kostelní :ž

J. MUNIAKA V fiRADCI KRAL.,
ZM18,87, PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se služně P. T. ducho
venstvu k provedení oměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifiksů,

rámů atd. atd.

hd .Opravujeaobnovujestaré
kostelnípráce.

Výkresyarozpočlynapočádání.

Mešní vína.
Nojdůstojnější Biskupské konsistorium

v Hradei Králové ovéřiiv mue, dodavati pravá
přirodví vína k obětem mše 8v.

Prodávám pak a sasílám v soudkách od 25
Htrů výšo:
Dalmatská a uherská vína sa 1 litr po 64, 68,

72, 60 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné I. druh 88 bal,

II. drob 60 hal. za 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majštel vinných sklepů v Humpolci,

©. k soudní přísežný znulec vín. dodavatel pro
klá ter král. kenouie Praemonetrátů v Želivě a pro

t+tné důst. farní úřady v Čecbách

Velkorestaurace
Choděra-Vacek

w 9 weV PRAZE, ons *

pa Fordinandské třídě a na Jabilejní výstavě

p a
Jost stálýmdosiaventčkom
hostís vemhovaa dopo

roučí seojim ce nejlépe.
. *

Postní pokrmyvšdy jsou
" pohotově. “1E

BYXRB KOD P XPI X

Jan Horák,:
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zesílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
SeBDXI8SX68 Četná uzmání zvláštěz kruhů vele
x dóst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

s.uze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicešiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Volojemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cenu!

X663X663XG83X63 X83
Veledástojnému

duchovensúvu!

JanStaněk,£ ců
néna boutálnlnážní“ nmolkte

i doporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně prace

vaných kostelních mádob a náčiní,
jako: mopstrenre, kalichy, ciboria,

. svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobly at d, všev přesném alohu církevním. "Staré

předměty znovu opravuje v původní
Intenci a jem © ohni slati a stříbřá. Na požádání hotové
ráce na ukázka, rospočty, náyresy neb ceaniky franko.

a veškeré aslacení ručím. Největší výroba A
+klad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudlím kostelům úle
va v placení. Více usnání po ruce. Žádnéprasované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš Dusvěcené,

E:

:
Ř8
Ř
X

EeĎXEPĎ

BRo-.šiřujte

IČasové úvahy!ČVC
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
duporučaje «8

první a nejstaršíodbornádílna pasířskéEarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k uhotovení veškerých ke
stelních nádob zostříbra,

bzunzu a jiných kovů,vostadí.jednoduššího do nejskvosta
ího provedení, v každém

Ysorku a ryze církevním slohu.
Vie přesně, čistě a důkladně

ahotoruje se v mé vlastní dílné
jen rněně, čímž umožněno
mi dodatí veledůstojnéma da
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškoré vzorky jsou Jeho
Biskupskou HMllostí rovido
vány.

Mežní nádoby Jem v ohni
zlatím za ceny velice levné.

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

"Všezasílámjen n

koané bu úroknaukázku

Ohudlin boolotémzačnemléce be pčíráěORY*Blaodporučeníačestnýchuznáníporace.
Prosím veledůstojné duchovenstvo o Jaskavou příseň

a důvěmOpoškůceúspe dnes (mu.Symon šepr ore

, ppinn
odporučuji

svoji výrobu
ms intarsií

vkusně a umělecky provedených.
Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
> Hezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbářský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josel..

Šeob, úvěrní společnost
sapeané Společenstvo s ručením obmezeným.

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na knížky

za 4 až 5%
úrok a to dle výpovědi.

a Složní lístky na požádání zdarma.

Uhlí nejlepšíjakostico nejlevněji. 1

m

(z renotny
fonografy,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

1 elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
Hradeo Králové.

Elektrické
v= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad.
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb,

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.
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Kterou cestou dále?
U

Opakojeme, že nemilujeme třenic sbyteč
ných. Ale divíme se, že upírá oprávněnost
existence našeho tábora strana ta, která nedala
v době nejkritičtější katolikům pevnou -ároka
svobody náboženské ve škole a v životě veřej
ném. V nynější éře svobody avi židovským si
onistům ae nemůže upříti právo obranného
sdružování náboženského. Jestliže židé sioni=
stičtí opřímně věří tomu, co jim rabíni káží,
kdož by vásilně potlačoval jejich náboženskou
organisaci, pokud touto jiným občanům nespra
vedlivě nenblišají? Leč — různé strany české
jiš dlouho Bi zvykly o8 mouřeninské služby
katolíků.

Když mladočeši po všech husitských vý
levech poznalí, že evaogelíci po přijmutí od
měny se přimykají k straně radikáluěj:í, ma
sarykoveké, kde jim kynala odměna lepší,
najedova r mladočeských |ů se stávali berác
kové. Přicházelo se ke katolikům před volbami
zadním vchodem, učinilo se nakvap vyznání
víry, aby se s tímto vyznáním dalo dobře po
Jiticky obchodovat. Ale takový lev po volbách
aspoň na venck zježil hřívu zuova; pod po
kličkoa prokásal katolickým voličům několik
drobaých slažeb, zato však na venek styděl
se přiznati, že má jen katolickým blasům co
děkovati za svoje svolení proti radikálovi.

Zkrátka při všem poslohováví různým
dobrodinečkůmnebyli kátolíci uznání za hodoy,
sby se s nimi jednalo veřejně, přímo a poctivě.
Mladočeský poslanec by byl raději snesl výtku,
že mu pomohli do sedla němčící židé aež ku
tolická část českého národa. Prazvláštní ná
rodní etiketa zapovídala vysloviti jméno kato
ka šetrod, zapoviídal. docela říci, že m zi
oDárodem husitským“ příslaší valaým duvům
katolíků aspeů taková náboženská svoboda,
Jako kočajícím cikánům. Posluhováním získali
jsme jen tolik, že od strany námi podporované
rány nedopadaly na nás příliš hostě, Byl to
štav velice nezdravý u pro opřímné katolíky
přímo pohoršlivý. Kíyž tito viděli, jak se da
vali i kněží chytati na zfalšovaný med liní
těch, kteří mrskáním do klerikalisman bičovali
katolíky i Jejich přesvědčení, začali kolisati
v pevné víře. Pučsla u niob růsti domněnka,
te opravda církev vČechách 8e udržuje blavně
diplomatickými nedůslednými k mpromisy 8
mocnými živly, 8 laxními anebo docela proti
cirkvi saujatými pohlaváry národními. A do

FEUILLETON
Ha rakoucké půdě vwJerusalemě

Píše dr. J. Hejšl.

Na nevelikém nádraží jerusalemském čekářada
drožek podobně jako býva na nádražích našich, takže
bychom snadno zapomněli, že jeme v Orientě,
kdyby kroj drožkařů nám nepřipomněl, že nejsme
na západě. Poředek obvyklý. Začíná vyjednávání
a smlouvání. Ujednáno, že Hakr nás doveze za
dva franky do města, s to mě do rakouského
hospice, přítele pak do kláštera dominikánů, u
kterého jest biblická škola francouzské.

Sedáme na vozy, boupající se na perech,
které z dob Šalomounových rozhodně nejsou.
Sotvaže jsme se usadili, práská Arab necitelně do
koní a již uháníme rychle vpřed. Jedeme skoro
jeko na automobilu; arabští vozkové, jedouce uli
cemi, nedávají valné pozor, aby někoho nepřejeli.
vAČ se vybne každý sám, komu jest život vzácný
a komu jsou zdravé údy dřabéc, myslí si a šle
bejí do koní bez milosti,

Cesta vede nejprve malý kousek směrem
východním a ústí bned na cestu, vedoucí od Bet
lema k Jergselemu. Obracíme se, zdali snad v dáli
spatříme aspoň špičku očjaké věže betlemské, však
marné, Vzpomínati, že těmito místy se svého Času
ubírala panenské Matká se svým ochráncem, kdyš
císař římský byl nařídil sčítání lidu, nedovoluje nám

řad těcbto katolíků břměly pokrokářské hlasy:
„Vidíte pokrytecké klerikály? Jen státní para
grafy, bajonety, církevní jmění, šlechta, chytří
advokáti mladočeští je udržají.“

Takový pokřik byl odměnou katolické
soášelivosti, k níž všecky strany nás nota bene
vybízely! Leč takový stav byl jedaodaše. ne
udršitolný Rudí a jiní protikatoličtí řečníci
volbě řádili po českých lazích, málokde se
proti nim některý farář postavil na obrana.
A sa to, še katolictvo dalo si na schůzích spilat
co nejvíce, ještě bylo pluo řečí proti „nesná
šelivéma klerikalismo“. Boj proti nám 80 vy
krystalisoval; ve chvíli, která se zdála protiv
uíkům při podřimování katolictva zvlášť vbod=
nou, přestali tito již tvrditi, že bojují proti
poahému „klerikalisma“. R ozpoutalse otevřený
boj pruti "křesťanství vůbec, ba i proti víře
v Boha. A ta měli spad katolíci dále plniti
svoji „národní povinnost“ odevzdáváním blasů
lidem těm, kteří bezpečava záruka ve prospách
svobody naší dáti odepřeli a kteří koketovali
před veřejností s živly zřejmě protikatclický
mi!| Zač b“ český katolík stál, kdyby v době
tolik kritické se nesdražoval na obrana toh-,
co mo má býti dle slov Kristových nejsvě
tějším?

Jen logicky přemýšlet! Má strana kato
lická oprávněnost, čili nic? A jestliže pádaé
důvody v svobodomyslné době její oprávněnost
dokazují, proč bijí do ní tolik vášnivě strany
ty, jež mají pr-gram straně této bližší než soc.
demokracii? Proč není uzoána strana ta za
hodoou, aby Se s ní vůbec «cela taktně « přes
posměch fanatických jízlivců veřejně vyjedvá
valo ? Nezapomenutelný biskup Brynych již před
rozpoutáním b je nejvášnivějšího svolal zcela
správně: „Buď — anebo! Pryč s postranními
kompromisy! Necbť každý přizná veřejné celon
barvn l“ A tomato správoéma heslu stále více
rozamějí široké davy. Každý, kdo není v našem
táboře a chce zlomiti svobodu katolického sdru
žování jako nepotřebnou, celka národa škod
livoa, ať přesně, orčitě a upřímně vysloví svoje
stanovisko k náboženství katoliccómu a k zá
kladním právům našim růbec.

Který kandidát z jiného tábora tvrdí, že
jest zcela apřímným katolíkem, totna jest nutao
předložiti otázku, zda uznává pravdivost kate
Jických d. gmat, £ nichž skotečný katolík ale
viti nemůže nic; tázati se dlužno, zdaž 80 ve
řejně za svoje katolictví nestydí, zda chodí do
katolicaéhu kostela, po katolícka se modlí a
sda svoji víra proti nepřátelům hájí. Dlužno se
bo tázati, zda se poučoje o svojí víře z pam
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úímev pravém slova smyslu po příkré cestě s kupce
směrem severním v hustých kotoučích zvedajícícho
se prachu, který oám dovoluje jen poněkud ble
děti na zaprášené olivy, dosti řídce vysázené v údolí,
které se něm po pravici rozevírá a sluje nyní ve
své dolejší polovici vádi er-Rabábi. Dříre se po
važovelo údolí toto všeobecné za biblické »gá“ ben
binnom, gehinnom gehenna«, ve kterém přinášeli
Israelité své děti Molochovi v oběťzapalnou (4. Král,
16,3; a Paral 28, 3.), v době novější však kladou
místopisci biblické »gó ben-hinnon« poněkud více
na východ do údolí známého pode jménem +Tyro
pocon « Do »gebenny« vyvážely se a obněm pá
lily všeliké odpadky — pokud se za starověku na
východě vůbec vyvážely« pálily— zdechliny a p.,
takže jméno údolí tobo gehenna bylo přenešeno na
místo, kde vyvrbel lidstva bude pálen obném —na
peklo. (Srv, Mat. 5, 23; 18, 9. Mark, 9, 47.). . Před
sebou vidíme údolí er-Rabábi, přepažené silnou
hrází, po které bned pojedeme; asi o 180 metrů
výše vine se druhá,s první rovnoběšná hráz, Ko
ryto údolí dvěma jmenovanými hrázemi ohrani
čené sluje birket es=Sultán, t. j. rybník sultánův,
poněvadž je posledně opravil sultán Soliman vpo
lovici XVI. století. Jsme zvyklí ze západu viděti
v rybníce obyčejně vodu; tento rybník však má
tu zvláštnost — podobně jakočetné jiné rybníky
na východě, že má vodu jen — když naprší, tedy
v simé, v době dešťů. Dnes jest 15. října, doba,
kdy »mokrá saisořie« ještě nenadešla, vidíme tedy
rybník prázdný až na malou špinavou kaluž,
pa místě, kde jest ryboík nejhlubší. Na chov ryb

Lnserty 14 počítají levně.
Obnovavychásív pátek v poledne. Ročník XIV.

fletů vašich protivníků či ze spisů katolických.
Problásí-li paušálně, že jest dobrým kře-Lanem,
že jest proto, aby náboženství dále zůstalo ve
Školácb, tof odpověď obytře nenrčitá. Pod
„dobrým křesťanstvím“ každý rozamí něčemu
jioému a my masíme státi na tom, aby hájeno
bylo orčitě náboženství naše, totiž katolické.

Jestliže takový mož řekne, že sic není
přesvědě-ním katolíkem, ale že ctí svobodou a
náboženské názory i lidu katolického, pak se
ho musíme tázati, aby přesně pověděl, jak si
představaje církev svobodníu ve státě 8v0
bodném, jaká práva chce zaračiti katolictvu 8
které tak zv. výsady církevní hájiti nemíní.
V těchto věcech musí býti kalolíkovi scela jasno.
A právě v těchto tak důležitých otázkách vy
býbaly se straoy, po katolické pomoci šilhající,
určitému vysvětlení. Na jedné straně před po
židovštělými listy se z bázně chlubily svým
„pokrokovým smýšlením“, aa drahé straně
dělaly politické obchody vlídným tvrzením, že
jsou také pro náboženství, že víru nechtějí ni
komu bráti, atd. S takovou politikou však se
proboz-né a již silně orgaoisované katolictvo
spokojití nemůže. Kdo dokazuje svoje taky
katolictví výhradně velebením hositů, zamičo
váním jejich chyb a nespravodlivým snišová«
ním velikých možů katolických, tomu přece
těško plaon důvěra věnovati. (Dokoně.)

Dopisz] Prahy.
Jednolící princip. Volní myšlenkáři jsou

hrozně zamilován do velikých slov, mezi nimiš
obzvláště blýská se „jednotící primcíp.“

Ovšem, hledání jednotíciho principu- jest
potřebná a zásložná práce, kterou lidstvo chá
palo již takořka od té doby, kdy pučalo pře
mýšleti o člověka, cíli a smyslu jeho života a
o poměru jeho k veškerenstvu Člověk zajisté
není bytostí samotářskov, není nazdařbůh vržen
do tohoto světa. Člověk řodí se uprostřed spo
lečnosti, která bo vychovává a vštěpuje ma
své ctnosti a nepravosti Proto myslící lidé
všech dob usilovali o učení, které by byo
vbodoým principem celé společnosti © soulad
ném jejím rozvuji a pevné jednotě. Rozbíbání
na všechay strany protiví 8e nejen krasocita
bepořádkem a neladem, nýbrě ruší také všeliké
podnikání, eměřající ku praktickým cílům ží
votním. A pozorobodno jest, že jmenovité v dc=
bách nejvyšší svobody myšlení jedootlivci, po
dobni jsouce bárkám, udtržsným od břehu a
oemajícím kormadelofka, pobazování jsou sem
u tam vlnami života a plojí bez ctle.
-=

nelze ovšem v tomto rybníce uni pomysliti; zato
však konají 6e tu v patek — dobytčí trby, Veru
orientální to specialita: dobytčí trhy — v ryboícel
Není li tu právě trb, pak vídame zde jiný zejí
mavý obrázek: ženy a děti z nejchudších vrstev
roztloukojí zde střepy hliněných nádob a kusy.
pálených cihel na drobný prašek, kterého smíše=
ného s hlínou Arabové nebo též Arabky užívají
buď k zamazání trhlin (ve zdech, v hliněných nás
drákách na obilí a pod.) nebo k botovení nových
nádob bliněných,

Jame na rospacích, kam dříve v letu upříti
zrak: zda-li na levo k tomuto rybníku a k po
kračování údolí, v němž letí a které na severu
sluje uádi el-Més, či opíše na pravo, kde nám ky
nou již ponuré, omžené sdi městské. Nemohu
řící, že by nás vítaly s tváří radostnou, plnou ži
vota; spíše jest mi dozansti, že máme před sebou
vážného, zamlklého slarce, který svůj šivotní úkol
jiš vyplnil, který žije jen 3 minulosti... Těšíme
se, že za pobyta v Jerusalemě bude nám možno
často a často choditi podél téchco zdí a ohledati:
každý jejich kámen. Pahrbek, pod kterým nyní:
jedeme, jest křesťanskýSion. Málo máme nyní Času,.
abychom si uvědomili, co vše jest srdci křes
fanskému zde draho a vzácno. Ina to přijde svým
časemřada .. . Asi uprostředzdí městskýchna
této straně (západní) trčí k nebi massivní citadella,
zvaná od dob středověkých ohrodem Davidovýme,
nynf pak el-Osl's. Kdybycham byli tudy se ubí
rali před 19 stoletími, byli bychom zde spatřili.
nádherný palác krále Merode a tří věže: Hippikus,



Jest stálou snahou flosofie eorovnávata

fodnonie násory, mínění, domněnky a poznatky,terášto omaha tím více jest odůvodněna, čím
větší jest jejich zmatek a tápavá n. jistota. A
tak účel filosofie vědy byl a bude,aby sloučila
vše rozmanité v jakoúsi jednotu, aby se všeho
vědění takto vasbíraného sestavila poslední
výelednici, £ níž by vyzíralo, jak člověku na
ovět jest hleděti a jaké přesvědčení o sobě a
celku jest mu sestrojiti. Vždyťnezměrná říše
skutečnosti k podmanění svému dacha lid
ského přímo vybízí, ale sároveň mohutně se
mu vspírá. Z dějin filosofie však víme, že ve
liké protivy činí nemožnou shodu v rozličných
otáskéch, a to právě nikoli v nejmenších. A
jelikož každý fiiosof vidí jen omezené výseky
světa, a vidí je svýma očima, pochodí z toho,
že každá soustava jest jednostranná,

Jakých řečí se již o rozličných sousta
vách filosofických nenamlavilo! A přes to jde
aliem a materialism, pantheism a individualism
a jiné směry zůstávají stále jen věcmi obraz
nosti, citu a vůle, jsou před, a-několivý
sledky (myšlenía limméně „ Dobřetedy
praví Falckenberg ve svých „Dějinách Novo
věké filosofie“: „Jeden názor světový musí
astoupiti jinému, jejž sám svou jednostranností
budovati pomáhá, aby později, až se u avé pro
tivy vyučí, vytříbí a doplní, prohloubí, zase
vládu si vybojoval; ale vyvrácen mladším s00
peřem nemůže býti zrovna tak, jako drama
Sofokleovské Shakespearovským, mládí stářím,
jaro podsimkem.“ Lze si domysliti, že tato ne
mohoucnost vyvrácení jednoho názoro drahým
jest pojímána od Falckenberga jako jejich hod
Bota, zatím však plyne z ní poučení o nejistotě
a slabosti. Nebof nemůše-lů jeden másor vyvrácen
býti násorem jiným, jest patrno, še nemá len ani
onen j 60 vyvraceli, a jednak nemá, čím
vyvracel.Jednotící princip, který jest od. vol
ných myšlookářů slibován, mobl by stanoven
býti jen tebdy, kdyby filosofové i vědci nabyli
určitého a nepopíratelného poznání světa.
Zatím však filosofové posud se neshodli ani
v tom, které metody v poznávání světa správně
jest užívati. Dle dosavadního myšlenkového
stavu mezi filosofy a přírodozpytci mobli by
chom, neprohlédajíce ovšem k mnobým od
stínům, stanoviti dva tábory: jedni tvrdí, že
0 zevnějším avětě nevíme docela nic, protože
60 nám jeví jen představami v duši naší vzni
kajícími, druzí ujišťají, že poznáváme svět sku
tečný i mimo naše vědomí. Nechtějíce rosho
dovati, který směr £ obou jest pravdě blišší,
víme určitě aspoň to, še poznání světa a pod
staty jeho posud nikdo z filosofův a přírodo
spytců nám neoznámil. To všechno jasně do
kasuje, jak daleko jest lidetvo od jeduotícího
principu, jestliže jej očekává od vědy a filo
sofie. A to všechno dokazuje, že sliby volných
myšlenkářů o jednotícím principu jsou m:uvon
cblabných plic a sypánítmu písku do očí těch,
kdož hloupě chtěli by jim uvěřiti.

*
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Ofáska šidovská. „Vlastenecký“ tisk po
delších rospacích pověděl v té příčině aspoň
něco, ale dost opatrně. Obšírně a bez rakaviček
o židovské otázce mluví „Lidové Listy“ v čís.
9367.ze dne 14. listopado. Ješto věu obecně se
přetřásá, bude s prospěchem, když některé
myšlenky v „Obnově“ uvedeme. „Národům
slovanským“, praví se v „Lidových Listech“,
jest šidovstvo pravou metlou. Kdešto v zá
padoích románských státech našlo půdu sotva
160.000 židů, v Anglii něco přes 200.000 —

U
Rasael i yidovou tvrzí«
vířív paprscích dobasínejícího slunce bujný orien
tální tivot kolem proboursné městské zdi (od
r. 1898, kdy navštívili Jerusalem němečtí císuřští
manželé) a kolem vedlejší brány Jaffské, kterou
nezývají nynější Arabové Báb el-Chalil (t. j. brána
hebronská). Nevjíždíme však touto branou, nýbrž
stále ještě zůstáváme mimo vlastní město a pro
díráme se ulicí »jaffskou«, ve které proudí davy
lidstva; jedeme kolem německé, turecké a fran
couzské pošty, načež u Fastova nárožního němec
kého hotelu v úhlu 90% sabýbáme na pravo, Za
tímto hótelem stála svého Času »tvrz Goliášova«
(Oasr Žálůd) a véž »Peefinos.» S hótelem sousedí
klášter francouzských »Soeurs Rěparatricese, které
ve svém kostele (přístupném i jiným věřícím) ve
dne i v noci se klaní před vystavenou Svátostí
oltářní.

Naproti stojí francouzská nemocnice sv, Lud=
víka, sousedící s velikou budovou, s hospicem pro
francouzské poutafky. Oknem může francouzský

utoík bledéti do měste protější branou, zvanou
b “Abdul-Hamid, čili BAb c!- Žedide (t.j. brána

sto vás, poněvadě byla teprve nedávno, r. 1890probourána). B :
7%" Kdyš jsmese mihlř kolem nepatrného hos.
pice pro katalické Syry, zabnuli jsme zase vpra
vým úblu do brány avané BAb e'- Amůd, čili do
shnény damažské.« Těmito místy přicházeli lsra
elitá, z Galileje a ae. a dor Jeruselema,

Bopio

mesi Slovany a Rumooy však tyje jich (včetně
Uhry) 7—8 milionů. Pokud se týče ního
postavení židů v zemích českých, stávají so
nám stáje nebespečnějšími,ne snad jentím, še
nejdůležitější odvětví obchodo a průmyslu mají
ve svých rukou (na
obchod uhelný), ale hlavně i svým vlivom v Fa
dách intelligence. Za posledních 20 roků roz
množil se pučet židovských advokátů, lékařů
atd. u nás měrou úžasnou. Vliv jejich proniká

po všude, tím epíše, ana většina křesťanskýchvěší, již jediní těmto vlivům mohli by čá
stečně čeliti, race nečinně ve klín skládá,

Židovetvo jest-doea již úplně přesvědčeno,
že elovanské křesťanská společnost jest na
prosto neschopna proti jeho organissci aěco
činiti. Jen tak jest na příklad možno, že i sy
nové židovských obchodníků s ryse českých
měst, tedy lidí, o nichž by ee myslilo, že musí
rospektovati své odběratelstvo, účastní se vynÍ
pražských baršáckých bamlů. Ti lidé, v ryze
českých krajích usedli, odebírají čšmabem
„Prager Tagblatt“, ano jsou i jeho dopisovateli,
aniž kdo proti tomo nějak protestuje. Že jediné
židé udržují nadvládu německou v wmnobých
městech moravských i některých českých, o
tom netřeba elov šíříti. Největším však zlem
jest, že tiskem a penězi židovská minorita kře
stanský svět přivedla již v takovou duševní
závislost, te takořka již ani jinak mysliti se
neodvašujeme, než jak omi nám předpisují.

Cílemšidá jest úplná ovládnutí světa křest:n
ského a rosorácení jeho sásad mrovních.“

O této duševní závislosti, na niž „Lidové
Listy“ ukasují, dalo by se věru mnoho ml.
viti zejména ve straně pokrokové, Mnohé
protikatolické názory pokrokářských inteli
gentů jsou do slova skoro opsány z listů ži
dovakých. Že židé v ryze českých městech ne
ustále svým němčením nás urážejí, pokrokářští
saslopenci buď nevidí nebo viděti nechtějí. Po
zorujte na příklad obchodní židovské cestující.
Jednají-li v českém městě přímo 8 objedna
vatelem, jest nutno ovšem, aby mluvili česky.
Však hle, sejdou se dva na náměstí, v hostinci,
na dráze, a již spustí na plná stavidla ně
mecky, nechlížejíce se docela nic na to, 00
tomu říká a co při tom cití celé české okolí.
Zdá ee, jako by byli « německé říše a jako by
se jim bylo po mateřském jazyku zastesklo
— takovoa potřebu mají německy hovořiti!
Kdo vezme v úvaha toto židovské něměení
a kdo dovede ai plně uvědomiti vždy rostoucí
sávislost hospodářskoo na kapitálu židovském,
nemůže jinak než odsouditi ty politické strany
v českém národě, které národní sebeobranu
naši v tomto obledu zdržojí a soslabojí. A to
že jest ta slavná česká intel gence?

Slyšeli jsme již častěji a také od pokro
kářských učitelů, že se poměr náš k židům
musí upravit a žese nesmí stále hověti překo
naným názorům. Není důvodu v tomto blábo
lení viděti zlý úmysl, jako spíše doševní ob
mezenost, prázdnotu intellig-noe a sávislost
na novinovém tisku Ne my vůči šidám,ale šidé
vůči nám mají poměry upraviti. Že židé obytře
pomáhají pokrokářům v boji protikatvlickém,
že tento boj přijali sa svůj a živí jej duševněi pe
něžně, pro to má ve zvrátiti celá národní naše
sebeobrana a umlčeti střízlivá úvaha o tom,
00 vám jako celku Škodí nebo prospívá| Česky
citící člověk musí se zarditi stadem, když ta
kové názory slyší jmenovitě od vychovatelů
mládeže. Ale ovšem, k takovým koncům do
spívají pokrokáři jako lidé, kteří lehkomyslně
přijímají za pravdu všechno, co jest jim pod
firmou pokroku obratně podstrčeno. lidé haca
velikonoce s Marií a svým péstounem, tudy vy=
cházeli apoštolové na sever hlásat Ježíše ukřižu
vaného. Jak památná to místa]

Míjíme tureckou posádku, obstarávající v
bráně stráž a pádíme ulicí zvanou Tarig Báb el
'Amůd směrem jv. a zastavujeme na ulici ovis
dolorosa«, t. j. křížová cesta před imposantní bu
dovou, stojící na vysoké podezdívce. Černožlutá
schránka poštovoí, upevněná na zdi, nás poučuje,
že máme před sebou rakouský hospic. Loučíme
se na krátko (zítra se snad zase uvidíme) se svým
přítelem a sestupujeme s kočáru. Bojíme se sko
rem stoupnouti na zem, čtouce naproti nadpis
»statio III.« (zastavení třetí) a vzpomínajíce, že
jdeme vlastně po cestě, po které Kristus vlekl
svůj kříž,

Po schodech jekéhos tunelu kolem sochy
Madonny stoupáme naboru do zabrady a odtud
po nových několika achodech do průjezdu hospice
samého. Rektor dr. Felinger z diecése linecké není
právě doma. Zato můj bývalý kollega z vídeňského
Frintanea vítá mě na rakouské půdě velice srdečně
a zavádí mě do přichystaného pokoje. Cestou po
tkáváme jiného krajana, docenta uaiversity kra
kovské dra Trzeciska, který studoval již předtím
v Římě, ve Frýburku, v Maicbově, ve. Vídai,
v Bejrutě a nyní koná zde přípravná studie, aby
mohl jednous úspěchem přednášeti doma Nový
Zákon. Urovnav si své věci ve vykázané komostě,

Ebelicha „stánek vybudov ro poutníky obou

polovic našíBla, přichávajl do Jerusalonse.
"4 4 “ '

vorní, podvádění svou vlastní domýšlivostí,
ibned etršení do proada sařívou doklamací «
povrohním e Sh

, Úřednické . Politická krise čás
tečně jest. odklisens sestavením ministeretrn
úředníckého. Pominulo rosčilování a uvolsilo
se napietí. Hledime-li k toma, že krise vyvo
lána byla obstrukcí německou a vystoupením
našich lidí « vlády, dnes můžeme uzavírati, še
nevyhráli ani Čes ani Němci. Němcům wm
jména eklaplo tím,že ministerstvo není složeno
ze samých úředníků německých a še nebede
Jim možno situaci úplně ovládati, jak si před
stavovali. Přijetím tří Čechů do ministerstva
potvrzuje se mínění, že proti nám a bez nás
nechce ee nebo snad ge nemůže vládnomti.
Mimo to získán snad výsnamný předpoklad,
že i v budoucím ministerstvo parlamentním
budou zasedati tři naši lidé, nebof nebude
možno odpírati to, co se za takových důleši
tých okolností jednoa již připastilo. Tři mi
nistři ovšem po právu nám náležejí, ale hle
díme-li k obtížným překážkám našeho postupa
ve Vídai, jest uznati, že tu očiněn jistý krok
ku "předu na cestě, na kterou nás poměry a
skušenosti tlačí,

Jestliže v jiných státech lidové vretvy
pracojí o zmohbutnění svého vliva ve oprávé:
státu, nelze jinak si počínati ani u nás. Dlužno
bojovatii v našem národě proti pusté dema-:
gogii, která lidu vštěpuje hrůzu již před pos
hým slovem vláda, jako by představovala něja
kého brozného tyrana nebo lidožrouta. Ostatně
rozšíření volebního práva s účastenstvím re:
vládě jest přirozeně spojeno. Proč v novinách
a na schůzích křičelo se oposičně, že minister
stvo úřednické nesmí býti zřízeno, a proš se
tvrdí, že nemůže míti dloubého trvání? Proto,
že úředníci v takovém ministerstva podlehají
náladě,vládnooti byrokraticky. Jest tedy obvi
ování té oné strany jako strany vládní ne
místné jednak věouě, protože dnes tímto způ
sobem nejlépe lze obstarati potřeby národnía
požadavky práva, jednak působí zhoubně po
stránce vychovatelské, jelikož živí nesprávné
předaadky a názory, které třeba z lidové mysli
odstraňovati. Proto každý rosamný člověk musí
se starati, aby politická romantika a plasé
healování bylo konečně zahozeno do starého
železa a aby správné usazování mělo přednost
před frasemi. A tak náš politický olabikář po
malo se obsahově mění, že nebade se alabike
vati: obstrukce a oposice v parlament, nýbrě
práce v dílně samé vlády. Tam kynou nám
prospěchy více nežli kde jinde.

+ *“

Prašeká divadcní kritika stala ce již po
věstnou svými kalamitami a pořezala se opět
náležitě po prvním představení úchvatné hry
s frančiny, Pavla Bourgeta a Ondřeje Karybo:
„Manšeletsí= roseoda.“ Řešení důležitjoha
časových otázek v tomto kose nenaleslo obliby
u pánů kritiků ze sociálně demokratického
denníku a s orgénů realistů, kteří na bru, še
v ví církev získává duši matky, nezatracejíe
dítěte a že dochází v ní.ke smírnému rozřešení
těžkého problému, že žena rozvedená a ponse
občanským eňatkem k milovanému muži pou
taná spěje 8 ním k maoželství církví posvě
cenému, se vrhli s fanatismem sobě vlastulm,
e jakém pronásledojí vše, co mehodí se do
krámu jich omezených a úzkoprsých duší.

Veřejaě nutno odmítnonti terrorismue,
který zavádí taková kritika na obecenstvo|———— >

Začíname — střechou, ktera jest dle zvyku
orientálního plocbá a dlážděná, Mile nás překva
puje úchvatný pohled na celý Jerusalem, posetý
nesčetnými kopulemi, minarety a věžemi. Zrak
náš se zastavuje nejprve u kopule, které kryje
hrob Kristův, pak u věže katolického farního ke
stela (Saint Sauveur), zastavuje se u nádherné ko
pule mešity Omarovy, jež stojí na místě, kde
druhdy k nebesům se zvedal chrám Šalomounův,
stopuje cestu, po které Božský Trpitel nesl druhd
svůj kříš, a rád by spatřil též večeřadlo Pá
které však jest poněkudvzdáleno..... Věra,
úchvatné to panoráma pro duši věřícíl Kdo by
tu všsk chtěl jen hledati romantiku, nebo jenom
esthetický požitek, nevím, zdali by byl unesen.

sak dlouhé jest celá fronta krásně položené
budovy ?< táži so dra Ehbrlicha.

247 4 '/, metru.c
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vCbybí několik centimetrů do 33 metrů.«

Sestupujeme do prvotho poschodí. Stěny
chodby okrašleny jsou erby vznešených poutolk
kteří tu bydlili, a pamétoími deskami hromadný
pouti (skaravane), jmenovité oněch, které pořádal
brixenský palestinský spolek za vedení neunavoého
Jindticha Himmela šlechtice s Agisburgu.

jihozápadním křídle jsou císařsképokoje,
pak divan; v křídle jihovýchodním jest vchod „
Ór domácí kaple, která zabírá svojí výší příse=

i poschodí, Vstupujeme dovnitř.*Západ1

od stejoě ochotně smml obi ko cti stálé0



To, co píší sminěné listy, není kritika, to jest
střeštěnost. Kritikové nemohou pochopiti, že
„poshá okolnost, že matka připravoje dcerku
ko přijímání, še a ní chodí do kostela, še tam
dýchá vůni kadidi: — tento sladký jed((l),
jenž už skazil tolik daší (II), a že vzpomíná na
víra svého mládí“ — nemůže učiniti se vším
tim ohromným obzorem myšlenkového vspo
„mínání na vlastní dětství matčino tu přeměnu,
tea obrat, jaký s nešťastnou matkou s0 stal,

ndri vycičovala po léta znehodnocení vlastnísvé bytosti, znohodnocení vlastní duše a po
chopila propast, do které vrbá se svým občan
ským sňatkem.

Jest nesporno, že kritikové bezvěreckých
listů postřebli nebezpedenství, brozící jich učení,
enahám jich stran i protináboženským agita
olm, še lekli se přesvědčivosti myšlenek a veli
kých morálních dojmů, jakými na duši divákova
působí hra, nebanobící učení církve, nepitvající
rodinné taje a neoplývající cizoložnickými ná
měty, netryskající naboton a frivolností, že
zalekli se čistoty idejí, i velikosti, s jakon
Fodmašoje vi hra diváka, a proto vytáhli proti
al se řídkou až svorností — —

My naopak vítáme tato krůpěj čisté rosy
ne jevišti Národaího divadla v Praze, vděčni

jsouce jeho řediteli p. G. Schmoranszovi, še vtéto věci vykonalvelký a záslužný čín. Ti, kdož
v divadle hra viděli — ne ovšem předem
saujatí — „ueamířitelní“ (I) — atheisté z pře
svědčení (II) — nýbrž mužové a ženy osvícení,
dryáčnictvím a atheismem nezfanatisovaní, ji
vítají jako hru velica časovon, velké mravní
ceny pro všechnu veřejnost, která nejen dojala
k slzám avou jímavostí, nýbrž nadchla, pu
vanesla a vytříbila diváky za několik těch ho
dia svého trvání více, nežli „Čas“ a „Právo
lid“ své čtenáře za léta!

A proto žádný terrorismae, páni divadelní
kritikové!

00 přimesl kompromis straně staročeské? Lo
tošal kompromis pro volby do sbora obecních
starších král. hlavoího města Prahy, ozavřený
přes všechny výstrahy a varování rozvážných
lidí, přinesl straně staročeské důkladné zkla
mání a strálu tří mandátů obecních staršichI
Vějchni, kdož se záležitostmi obce Pražské
zabývají, s trpkostí pozorají, že velení strany
staročeské pozbývá prozíravosti a že zazname
nává v poslední době ztrátu za ztrátou, pokud
jde o representování strany zevně, utažování
jeji organisace ovnitř a poslání kulturotho.
Vedení strany, která majíc dnes nejrozšíře
nější a přímo výtečně vedený list v rakon
svých, mohlo by, kdyby si bylo vědomo svých
cilé, vybadovati se strany mohutnou orgavi
saci národní, ježto strana staročeská jest dnes
jedině možnou, aby seskopila kolem sebe vše,
co sčeským národem a jeho budoucností dobře
emýšli. Strana národní těší se důvěře všech
vrstev českého lidu, má života schopné jádro
ve velikém počtu mladých, nadšených pracov
niků aživoří, žije dnes nedůstojným způsobem
své minulosti. Jsou cbyby, které lze těžko
nahražovati, a jsou skotky, které stávají se
osudnými, když jsou prováděny 8 nevysvětli
telnou umíněností. Jedním se skutků podob
ofch bylo rozhodnatí, aby strana národní pod
nikla letošního roka zápas o mandáty, zkom
promisovaná 80stranou mladočeskoo, neslýchaně
skompromitovanon aféroa roarovou. Přiobrom=
né agitaci mladočeské a všech živlů radnici

Staroměstské Podřisenýchnemohla strana staročeská nežli vyjíti z volebního zápasu skrácena,

bílý a červený vápenec, okolí moře Mrtvého po
skytlo černý kámen, tak zvaný »kámen Mojžíšůvo;
ruka lidská kameny tyto vyhladila a seřadila
vladný celek dle barev. Solnobrady daly ke zbu
dování hlavního oltáře červený mramor, Slezsko
přineslo v oběť na svatostánek mramor bílý, His
torický malíř Kupfelwieser (1796—1864) ozdobil
blavní oltář obrazem, představujícím sv. rodinu
s dvanáctiletým Spasitelem, patujícím do Jeruse
lema právě v onom okamžiku, kdy při prvním
pohledu ns město byl Kristus unesen radostí ne
beskou. Ne stěnách nám vypravují erby členů
cařské rodiny rakouské, kteří Habsburkové
podnikli pouť ku sv. místům jerusalemským a zde
se ubytovali, .

Neproti východu z kůru ukazoval mi dr.
Trseciak svůj byt. »Kolik poutníků zde můžete
umístitiPa ráži 60 dra Ehrlicha.

»Máme nyní jiš jedno sto lóžek. Přijde-li
četnější počet, pak ubytojeme některé z nich ve
františkánském bospici, zvaném Casa nova, jiné
pak ve francouzském hospici Nótre Dame de la
Frence. Zato zase kdyš přijde větší počet fran
epuzských poutníků, poskytujeme jim přístřešímy.
Tak si navsájem vypomábáme.«

-. lylů to vznašent ijike pS oopat eee
- oáne, Kromě císaře rokouského Františka

Jowele 1. (1869) u kromě císaře“ brasilského dona

a stane se tek povědy, kdykoli sednou její
předáci oa vějilku mladočeskéma vedení, které
pracuje podle avé osvědčené šablony nikoli pro
věc, nýbrž pro zájmy osobní, pro hodností a
— kapsy.

Badiž to řečeno beze všech výčitek; tl,
jehž se věcí týkají, jsou si tobo zajisté dobře
vědomi.

UMĚLPŘEDMĚTYAOBRAZY
RNIHY

ČASOPISY
A NOVINY

váech evropských jazyků = donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi ECrálové.

(Založeno r. 1802).

Nové jísdní řády.

00
Obrana.

Uetivání šidovských měšeů. V době,
kdy se usnévá svorně, jakých zákeřnických
kousků, jakých nepoctivostí a potup židovský
tisk proti nejemu národa se natropil, naše
extravlastenecké časopisy přímo plazí se před
židy po zemi, aby nestratili přízně této cizí
krve. Omlouvají. vymlouvají, uctivě svou odbě
ratele „Prager Tagolattu“ k společné národní
práci. Jako by to nebyla samozřejmá povinnost
israelitů, bohatnoncích z českých mozolů, cho
vati se k našemu lidu spravedlivě! Katolík
český každou chvíli za svoje národní služby je
apráskán; a bezoblednými židy, kteří si tropí
posměch z oároduvsti i z náboženského pře
avědčení lidu českého, jedná se jako 8 nastá
vajícími spasite'i naší země. Požidovětělé listy
české protestují proti židovským sionistům,
kteří připravají israelitům cestu do Palestiny.
Jako by odchod části židovatva (nota bene
germanisujícíhol) byl kdo ví jakou ranou pro
český národ. Náš lid by roshodně nad takovou
ztrátou neplakall

A židé v těchto pohautých chvílích místo
toho, co by dali řádné zadostiočině.í za svoje
velkopanské kopance, poroučejí dále, co má
české časopisectvo v jejich prospěch činiti.
Znají moc svého měňšce dobře; vědí, jak rádo
se před ním u nás kleká, i kdyš německá spo
Ječnost sama odkopává svoje židovské pomoo
níky. V „Besedách Času“ vychází znovu dávno
sepsaná kapitola Herbenovao šikovném židov
ském kčeftaři. Jest psána dosti opatrně. Líčí
se v ní ústrky, které musil Icek od křesťanů

tivým Šmejdům přímo odsonzeni zemským zří
sením atd. Leč — židovstvu se ta povídku
nelíbí; svyklo si příliš na domestické služby
Herbenova tisku, otvírá oči úžasem, še takový———————É—————
Pedra hostil dům náš řadu vynikajících šlechticů,
vysokých úředníků, diplomatů, ale též — žebráků.
Náš dům jest totiž ústav křesťanskédobročinnosti;
proto hostí každého, bobatého i chuďasa, katolíka
i nekatolíka, Rekušane, Ubra i cisince, Za dobu
svého trvání, t.j. od r. 1863, kdy byl otevřen,
poskytl již byt půldevátu tisíci poutníkův a
poutnic.«

sV jakém poměru jsou Rekušené v počtu
poatníků jerusslemských zastoupeni ?<

>Z Rakouska pfichází poměrně do Jerusa
lema poutníků u porovnání s jinými státy nej
méně.«

»Není pro nás příliš lichotivé, že i v tomto
ohledu jest Austria na světě poslední. Z čeho
jest dům váš vydržován?«

sZ dobrovolných příspěvků. Správu jich a
vůbec celého ústavu vede kuratorium, v jehož
čele stojí prelát dvorní rada dr, Heřman Zschokke
« jehož rady jsou dr. Karel Schnabel, probošt
v Novém Městě u Vídně, kanovník dr, PŘuger a

za by jeho Excellencebiskup ssathmarský Mossjeni. Protektoremústavu jest arcibiskup vídeňský,
který má též právo. jmenovati rektora a vice
rektora.c 

-Pe pobodiných -schodech sestupujeme do
semu, kde jest vlastní vchod do kaple, kde

Wwoujídelny, koibovna, byty pre rektora a vice
roktora. V obydléšém přísklepí jseumístnosti pro
domácí bospodářerví -které tu vedou sestry sv.

Karla Boť. zpřovincle alexandrijské.
ete Čěue

poslošný, vděčný sluha chce míti trochu jiné
násory o židech, než jsuké má „Nese frele
Presse“. Proto v „Besedách Času“dne 8.t. m.
vytištěna pokorná omluva, Prý ta kapitol. není
tendenční, je prostě dokumentem dějepisným.
A aby herbenovský tisk ještě lépe dokázal,
že je „hodný“, že si židy roztrpčiti za žádnou
cenu nechce, saryl nepoctivě do katolíků:
„S minolostí nepotřebuje se žádný rozamaf
člověk stotožňovat, sio by historie vůbec byla
nemožná. To dělají (?) kočží a klerikálové;
kdyby měli moc, nedopostili by, aby historik
vypravoval, jak za časů Husových kaněžstvo
bylo zkaženo.“ Na tyto farizejské řádky odpo
vídáme, že v dějepisných knihách katolických
jest o zlořádech ofrkevních za časů Hosových
psáno hodně zřetelně. Ne „klerikálové“, ale
naši fanatičtí odpůrci by chtěli stotožniti teh=
dejší koěžstvo s kočžstvem nynějším. Pořádéno
bylo přece tisíce schůzí za éry mladočeské a
masarykovské, na nichž se bodně černě vyli
čovaly zlořády církevní, bujevší před pěti sto
letní, aby se ko konci štváčsky dodalo: „A
table církev, která se tolik napáchala, obce
vás, milí Čechové, vésti; ta společnost, které
se tolik natropila, tvrdí, že choe šířiti učení
Kristovo“ atd., utd. A po schůzích před okay
osvinného faráře, který kořeti neublížil, pro
volávána chraplavými hrdly hanba. Masary
kovské tiskoviny v prvé řadě se namáhbaly
štváti proti kněžstvu nynějšímo vypichovánim
věcí dávno odbytých, aniž by zřetelně pově
děly erangelíkům, jak velký počet hříchů na
národě našem se napáchal kalvinism a lutherism.

Do kterých časů až Masaryk ve své.„de
batě“ královéhradecké zacházel, aby pak mohl
píchati ukazovákem proti přítomnému kněšetvo
se stále se opakujícím: „vy — vyl“ Kdo to
jen chtěl s minulostí stotožňovat kněžstvo ny
nější? Byli to katolíci? Hodně pokrokoví jsou
ti židé, které musejí „Besedy Časa“ poočovati
jako malé chlapečky a jichž vymazlený pláč
uznávají za vbodao ztišiti protikatolickoa oa
krovinkon|

Leč omluva „Besed Časn“ pokračuje ješté
poníženěji: „Dn.šní český žid, který je mužem
pokrokového smýšlení (ergo odběratel Herbe
nova listu), obchodníkem čestným a reálním,
nemá nic (!)společného s takovými Isaky Wolfy,
jací se vyskytovali na jižol Moravě (opatrofko,
Jinde až nikde?) před půl a ještě před čtvrt
stoletím.“ Tady není dopověděno — zase z ú
zkostlivé opatrnosti. Jsou židé, kteří jsou
jenom pokrokoví, osvícení a reáloí? Nejsou
mezi nimi houfy takových, kteří dosud dovedou
prováděti daleko větší a výnvsnější Šmejdy
neš onen Icek? A proč by měl pokrokový žid
takové pravdivé sdělení odsuzovat? ©Neúpíme
stokrát víc pod tlakem noblobaronů,kartelářů,
bursiánů židovských než jak se dělo za omobo
Icka? Z „Besed“ by si mohl někdo vyčíst, še
už teď židé jsou zcela jinačí než dříve.

Leč čtěme ještě zajímavý konec pokorné
omlovy: „Dostal jsem s uěkolika stran upozor
nění velice nedůtklivé (jak jemně řečeno|).
jeden pan pisatel dokonce praví, še „stále a
to ulavně v „Besedách Času“uveřejňujeme
články, básně a fenilletony antisemitské ten
dence.“ — Ta to máte! Herbenův orgán — 8
uveřejňovati stále (!!)takové antisemitské věciI
Amasarykovský tisk, který se tolik židůmne
sloužil, který největší výstřednosti židovetva
přikrýval pláštěm mlčení, který nenapsal ani
malé noticky o zhýralém velkodefraudantoví
náboženské obce židovské, neodpoví onomu
židovi, še se semitského fanatismo jest
nepoctiwcem. Výtky šidovakých poračníků od——ě——————,,"""ó

Vycházíme na portál a procházíme se ne
velkou zahradou kol dokola obebnanou silnou
zdí, která na dvou stranách, táhnoucích se podél
ulic, dosahuje výšky 8 a '/„ m, takže se zdá,
jako by náš hospic byl tvrzí silně opevněnou.

»Mnobo-li měří celá obvodní zeď?a táži se,
»Skoro Joo m.«
Sledoval jsem tyto všecky výklady sice se

zájmem, srdce mé však hboroucně již tóušilo
spatřiti konečně nejvzácnější perlu celého Jerusa
Jema — Boží brob .. . »Kdy půjdeme do Bo
žího hrobuče táži se.

»Dnes jste již unaven, s teď jest již pozdě.
Odpočiňte si a zítra bude dosti času, aby se vaše
přání vyplnilo, Zatím si pěkně na lůžku odpočiňte
a zítra nám povíte, o čemse vám první ooc v Je
rusalemě zdálo. Do loterie sice saditi nebudeme
toci, poněvadž rakouský tento ústav zde žádné
Úliélky nemá, bude však rozhodně zajímati nás
všecky, co vám fantasie na svých křídlech dnes
vnoci přinese. Zítra vás dovedu k Bošímu hrobu,
Představím vás též patrierchovi, od něhož musíte
míti svoje »Celebret« potvrzeno,a nevštívíme při
té příležitosti teké vašeho krajana Čecha,který
tu jest arabským farářem. Zatím si rozvažte, co
by vám více konvenovalo, bydliti buď u nás
v hospici na domácí půdě přestěhovati se
úplně mezi Frencouze k ov. Štěpánu. Hozkodne
te-ll se pro francouzské okolí, zavedu a předsta
vím vás zítra rektorovi biblické školy P,
ge-ovi. *



byty uctivým zakoktáním o „oedůtklivýchu
posorněních.“,Co jen ještě chtějí židé od „Času“
více? Leš — příliš se nedivme; jek takový
Vlastenecký“ tisk | židy: vymazlil, takové
e má. : .

Politický přehled.
Po dlouhém jednání a marných pokusech

o koaliční ministeratvo podařilo se baronu
Bienerthovi, který byl pověřen úkolem gesta
viti nový kabinet, zříditi poloparlamentní mi
pisterstvo, jehož ministrpresidentem jest on
sám, tajoý rada svob. pán Haerdtl správcem
ministerstva vnitra; odborný přednosta Josef
Pop, rodem Čech, správcem ministerstva orby;
správcem ministerstva kulto a vyučování odb.
přednosta Josef Kaněra, naroz. v Náchodě r.
1864, od r. 1880 jest v ministerstvu osvěty;
správcem ministerstva spravedlnosti odb. před
nosta dr. ryt. Holzknecht, správcem minister
stva financí tajný rada odborný přednosta sv.
pán Jorkasch-Kocb, eprávcem winisterstva ob
chodu odbor. přednosta dr. Mataja, správcem
ministerstva železnic odb. přednosta dr. rytíř
Forster, ministrem zeměbrany tej. rada polní
podmaršálek 8l. Georgi, správcem ministerstva
veřejných prací odb. předo.dr. br. Wickenborg
— Ministry krajany jsou: ryt. Abrahamowicz
sa Poláky, dr. Žáček za Čechya dr. Schreiner
sa Němce. Dr. Žáček nar. r. 1848 v Čertorgji
na Moravě, od r. 1880 má adv. kancelář v 0
lomouci, od r. 1885 jest poslancem na říšské
radě, a nyní jest jejím místopředsedou.

Říšská rada svolává se na den 26. listop.
Předsednictvo poslanecké sněmovny rozesílá
pro první schůzi podzimní kampaně(111. schůze
sněmovny poslanců) tento jednací pořádek: 1.
Třetí čtení zákonné osnovy v příčině výše ub
nosů, rozhodných pro trostaě právní posuzo
vání činů. 2. Volba čtyř náměstků presiden
tových. 3. Volba po jednom člena do rozpoč
tového a živnostenského výboru s do výbora
vinařscého, 4. Volba čtyř zapisovatelů. 5. Jed
Dání o všech dosud nepověřených volbách do
říšské rady v května 1907. 6 Rokování o od
povědi na dotaz poslance dra Stělzla, podané
ministrem zeměbrany v 74. schůzi dne 22
května. 7.Zpráva jobilejního výboru o zákonné
osnově ve příčině věnování 100 milionů koran
pro starobní a invalidaf pojišťování u příleži
tosti 60letého jubilea vlády císaře Františka
Josefa I — Panská sněmovna má schůzi 26.
t. m. o 8. hodině odpolední. Na jednacím po
řádko je sdělení došlých spisů, představení
nově jmenovaného kabnetu a první čtení zá
kona o zamezování a potlačování nakažlivých
nemocí.

Nebezpečí: války na Balkáně vzrůstá,
Černohorci dle londýnských „Times“ vpadli
do Hercegoviny. Zpráva tato ovšem může ce
týkati nejvýše nějaké povstalecké tlupy, jež
provedla něcopodobného na svůj vrab. Poslední
zprávy však znějí velice nespokojivě.

Na Lovčen, vysokou horu na hranicích,
ješ vévodí Boce kotorské, postavila Černá
Hora děla brabého kalibru a namířila jejich
jíeny na Kotor a tvrze kolem něho.

Z Kotoru se již vystěhovaly rodiny dů
stojaíků a úřadníků. archivy vojenský, soadní
s administrativný jsou odvezeny. Katolické
kostely kotorské poslaly své drahocennosti
rozličným kostelům dalmatským k uschování.
-—— Oernohorcí už nepřicházejí do Kotoru oa
trb. V Kotoru samém je nesnesitelný pobyt.
Špiclů jest takové množství, že šádoé spole
čenské styky nejsou možné. Mnozí obchodníci
i s rodinami vystěhovali se z Kotoru.

Do Kotoru přibylo ještě sto četníků.
Průemyk Daga, který je branou z Horce

goviny na ČernouHoru, je dobře zajištěn. Ku
ochraně jeho stojí v Nikšiči pohotově 8000
Černohorců. Telegrafické spojení s Cetyní, jejíž
telegramy přejímal rakouský telegrafní úřad
v Kotoru, jest uzavřeno.

: Zavádí se částečné zvýšení počto vojeka
rakouského v Bosně. Z českých plaků postihne
toto zvýšení nejmladší ročník reservistů a tři
nejmladší ročajky nábradních záložníků pěších
ploků č. 21., 36. a 86. Tvrdí se však, že pro
přímé nebezpečí válkytak ee neděje, še pouze
natno státi na stráží dle příkladu jiných států.

Uíseř německý Vilém II. mosel kepitolo
vati před vůlí národa. Bůlow zůstane kanclé
řem s Vilém slíbil, če ne příště seručí stálost
zabraničcí politiky sa stálého zachovávání
ústavní zodpovědnosti. Je ovšem nesnadným
postavení Blow., který má ručiti proti něče
mu, 00 se může přihoditi kadý den a pří čemž
jde v první řadě o poměr mezi mocnářem a
jeho zodpovědným ministrem, který nemůže
přece býti stále u mocnáře, ale přes to je zod
povědný za panovníka, který rád mnobo ne
zodpovědně povídá. :

V Čínězemřel olsař Kvasg-3 a císařovna
vdova. Uarti jich je záhadné, jde pověst, že

vl otrávení. JMošnoi v Číně čebati náblývrak.

Svatý Otec po velikých roprassentačních

slavnostech, při příležitosti svého kočšského
Jobilea konaných, posěkud ochoravěl a mosel se
ne několik dnů vzdáti konání andienocí.

Ku koupi

Hudebnin
doporučuje se conejzdvořileji

Dobdan Ileliohar
knihkupectví
nakladatelství

závod budební

antikvariát

v EHradoiKrálové.

Z činnosti katol. spolků.
Z České Třebevé. V neděli dne 15. t.

m. konsla místní katol. organisace svou měsíční
schůzi, ve které na oslavu GOletého kněžství sv.
Otce byly čteny některé výatky z jeho životopisu,
pak báseň VI. Hornofa z Obnovy. — Zástapce dů
věrníka na sjezdu v Hradci Král. líčil avé dojmy,
kterých na sjezdu zažil; zvláště z řeči p. dra. F.
Šulce podsl mnohé věci, které se posluchačům ve
lice líbily. K organisaci přistoupilo 6 nových členů.

Důvěrník pak pěst přítomné, aby osobní agitacízlskávali nové Členy, aby organisace naše stále
sílila. Ku konci zapóna papežská hymna, načež
důvěrník schůzi rozpustil.

2 Haberska. V neděli dne 15. li-topadu
pořádali jsme velmi sdařilou schůzi ve Frydaavě
za příčinou organisace mládeže okresu babarakého.
Dostavilo se velmi mnoho jiooohů « dívek, ano i
lidí dospělých. Hlavně zastoupeny byly počtem
imposantním kolatora jeníkovská a haberská.
Schůze zabájena byla p. Vávrou, synem rolnickým
ze Sirakovic, který přítomné přivítal a jim podě
koval za tak bojnou účast. Po zvolení předsedni
ctva, jelikož řečník a refereot schůze p. J. Novák,
místopředseda sdružení katolické mládeže, pro na
bodilou překážku se opozdil, ujal se slova p. Sa
torie se Sirakovie, který slovy výmluvnými a u
přímnými naší mládeži na srdce kladl, abyse ot
Ganisovala, vzdělávale a života bezáhoaného byla,
aby, až jedenkráte ti staří odejdou z tohoto světa,
ona připravena, pevnou rukou úchopila se praporu
našeho a přivedla jej k vítězetví. Po p. Satoriovi
ujal se slova jeníkovský děkan vldp. Turek, který
odporučoval mládeži co nejvřeleji organisaci a
sdružení za příčinou hájení našich nejdražších
atstků : víry svatováclavské a České vlasti. Víra i
vlast volá Laši českou kutolickou mládež do or
GAnisací a sdružení, než i národohoapodářský a
sociální zájem nutí mládež, ab, si raka podala a

vznesoní tak i ku blahu vlasti a církve. Přitom
ným jinochům odporučoval pau děkan mysl vědy
čistou, po ideálech toužící a přítomným dívkám na
srdce kladi, aby ve svém vlastoím prospěchu staly
se pevnými, neochvějnými bojovnicemi za ono ná
boženství, které ženu tak povzpeslo a Čest i dů
Stojnost její chrání. V půlčtvrté přijel teprve
pan řečník Novák, který se iboed slova ojal. Nej
prve ljčil poměry, potřeby a tužby lidu venkov
ského a pak přešel na organisaci mládeže, jejíž
nutnost svou krásnou, přirozenou a bumoru plnou
řečí Jisté se mu u všech podařilo dokázati. Všichni
tři řečníci byli aalvami potlesku od posluchačstva
odměněni. Že schůze tato svému úkolu úplně do
stála, dokázalo nadšení mládeže naší, a jakým do
odražení tohoto se dale zapsati. Mládež vytrvala
ve Bobůzi až do pozdní večeroí hodiny, kdy schůze
tato předsedou, panem starostou z Frydnavy, byla
skončena. Než bylo by žádoucno, aby se v tomto
obledu i v ostatních stech okrotu haberského
pracovalo, nebot kde jest mládež, tam jest bu
doncnott.

Z Kelíma. I. schůsidůvěrnoukonáokres.
odbočka organisačního komité strany katolického
lidu v v neděli dme 22. hstopadu 1908
o 2. hod. odpol. v sále zámecké restanrace v Ko

lípě, na níž promluví p hrabě Vojtěch Steroberg, říšský poslanec, „Ó politické situaci“ Na to
Jest přednáška veledůstojného pana Gust. Ad. Čen
ského, faráře s Konárovic, „O cestěpo Jtalii“, do

ovésena 200 barevnýmisvětelnými obrazy. Nechť
$ opatří ai v legitimaci ke sohůzidů

věrné, ješ platí současně k oběma přednáškám.
Vetapnédo drabé přednášky obnáší 50 bal. Lo

pze vydává p. V. Rydi, proresatk vKolíně,sage. tř.

Nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava
sloužil v neděli doe 15. t. m. tichou měj sv. na
hrobě knížete Apoštolského sv. Petra v podzemaí
kryptě velechrámu Vatikánského v Římě za sron
drahou diecési. byv přítomen tiché mši av., kteroa
před ním sloužil vdp. Jan Řebák, děkan opočenský.
Oběma obětem můe av. přítomní byli J. J. kníže a
koěšna Colloredo-Mannsfeld, právě v Římě meškající,

V don oslavy fubilea sv. Otce 15.t. m.
měl v katb. chrámu Páně vsletnou, účinnou pro
mluvu vsdp. kanovník dr. Soukup, načež o 10. hod.
sloužil pontifikální mši av. vsdp. gener. vikář dr.
Al. Frýdek zs četné assistenco. Přítomní byli
vedpp. členové kapitoly, pp. zástupcové všech sdej
šich úřadů, katol. jednota, octpp. theoligsvé a
hojnost jiných věřících. Na domech vlály prapory
v barvách národních a papežských.

+ Josef Traka. Daleko od domova—
v lee — vypustil dne 18. t. m. šlechetnou duli
svoji věrný služebník Páně, dp. vicerektor zdej
šího bisk. semináře ©Cburavél již delší dobu, tak
že mosil přerošiti vykonávání svého úřadu. Trpěl
zkornatěním cóv, přidružily se bolestné kompli
kace, až mrtvice ukončila život ještě mladý. Ze
snulý narodil se v Koronhvi 10. srpon 1869, na
kočze vysvěcen r. 1892. Pobřeb bude v Koroubyi
v pondělí dopoledne.

Zprávy dlecósní: Ustanoveníjsou: p.
Jarosl. Petr, kaplan v Solopiskách, za faráře do
Častolovic; p. Jos. Profons, admioistrátor, za fa
ráře v Křižlicích; p Vine. Procházka, kaplaa ji
lemnický, za faráře do Stéšer; p. Jos. Doležel za
administrátora v Hoátnici; p. Václ Oliva, kaplan
ve Skutči, za kaplana do Cbroustovic; p. Frant.
Franc, administr. ve Ždírci, sa kaplana do B-
ketnice (Rochlits); p. Jos. Macháček, kaplan v
Cerekvici, za kaplana do Sk.tče; p. Jan Veselý
za kaplana do Cerekvice u Litomyšle; p. Fr.
Póter. adm nistrátor, za kaplana v Kohoutově; p.
Jos. Šorm, kaplan, za administrátora v Jaroměři.
— V Pána sesnuli: ip.Jarosl. Šourek, (V Vuln.)
farář v Hronové, + 11. listopada (naroz, 1866
vysv, 1890); p. Jos. Trnka, (V Valn) vicerektr
b. kněžského semináře, + 17. listopadu (naroz.
1869, vysv. 1892). — Uprázdněná fara v Hronově,

p tron kníže Schsumburg-Lippe, od 18. listopaduT

Akademie v pensiomátě. V nedělidno
15 listopadu pořádaly chovanky zdejšího pensio
nátu akademii na počest jubilea Jebo Svatosti a
Jeho Veličenstva. Střed slavnosti tvořila obsažná
i vzletná teč dp. Jukla, jenž v krátkých tasích
vylíčil šivot i činnost obou jabilantů. Čísla —obo
rová stála ua výši, jak již při pečlivém nacvičení
etih. sestry Cecilie jame avykli. Ubzvláštoím do
jmem působily vroueně přednesené Dvořákovy
„Písně biblické.“ Též sola dokazovala zdatnost a
umělecké pochopení přednášených ukladeb, takže
akademii čítati dlužno k nejlepším, které jeme
kdy slyšeli.

Dar. Při příležitosti jubilea pana hraběte
Jana Harracha věnoval okresní výbar v Aradci
Králové v intencích šlechotného jubilanta spolku
„Kumeaský“ ve Vídni mimořádnou podpora 200
korun.

Kurs šivnostonských přednášek má
jiš dva přednáškové terminy (totit dme 16. a 18.
t m.) odbyty. V neděli dae 16. zahájen byl kure
přednáškou vadp. dra Fr. Reyla o divnostenské
otázce se etanoviska stravy katolického lidu. Před
nášející slovutný fečuík uchvátil přítomné avojí
formálně skvělou, klidnou, nejvýše logickou řečí.
Po té probral p. J. Mulík, sekretář, historii a
vývoj řemesel. Na to zahájena vysoce zajímavá a
věoná debatta, jíž se súčastnili pp. Fait, Medek,
Motyčka, Beneš, Polák, Mužík a host p. rada
Fischer. — Dne 18. t. m. odbývána byla drubá
kursovní přednoška p. sekretáře Mužíka o novelle
živnostenské. Četní ehromáždání se zájmem vy
slechli důkladnou, obsahem zákonodáratví širno
stenského dosti těžkou přednášku. Pu té rozvinula
se opět věcná debatta, jíž súčastnili se pánové:
Motyčka, Mačík, Medek, Růžička, Dvořáček. Karé
budí zaslonšenou pozornost. Další přednášky jsou:
Ve středa dne 25. listopadu: Jindřich Mužík:
„U komorách a apolečenstvech živnostenských“
Počátek v 8 hodin večer. V neděli dne 99. listo
padu: Jindřich Mažík: „Mimovládní reformaí bnatí
svépomocná.“ Počátek ve 2 hodiny odpoledne. Po
přednáškách možna pouse věcná debatta, Důlešité
pro živnostníky. Vstup volný. Případné informace
podá J. Mužík, sekretář v Adalbertinu.

Ve pros borockého asylu poží
dají členové ých východočes. divadel ve
středu dme 25. listopadu v sále Adalbertina umě
leekou akademii se skvělým a vybraným progra
mem za spoluáčinkování divadelního orchestru.
Akademie ta zajisté budo se těšiti návštěvě nej
hojnější. Začátek o půl 9. hod. Po vyčerpání pro
gramu volná sábava.

Spolek ma podpora c

d oč ku dae10.t m.avojipa, podány obvvijé z akcionářů.
Ze spřávy pokladní v. 'me: Imza poslední

polate



rrek čiali 8146K41 h, vydání3056 K.Na poi
poru. studentů vydáno: pro tasiuw 860 K, re
ku 1000 K, podagogium K: k teservnímu
foadu uloženo 600 K. Kromě toho usmesle 00
valoá hromada, aby ze oslavu jubiles Jebo Veli

„Čenstva obdarován byl dae 2. prosímce t. r. na
každém ze (ří úatarů ve spolku zastoupených
jeden žák spořit. knížkou se vk'adem 60 K. Spolek
"těšil se také i tento rok velkomyslné přísni mno
vbých dobrodinců; dostalo se ma následujících
darů: 500 K: em adv. JUDr. Frant. Srdínko,
.300 K: al. městská epořitelna, 200 K: al. městská
rada, 100 K: p.ředitel A. Libický, 50 K: p J.
Tolman, JOÉ: al. úřed. spolek, po 20 K: al.
okres výbor, všeobec. úvěr. epolečnost, 16 K: p.
'MU.C. B. Jůza, tan. mistr, po 10 K: sl. záložna,
-Zél úvěr. ústav, pravováreč. měšťsnatvo. Veškerým
příznivcům vzdává spolek upřímný a srdečný dík.
Pro nový správní rok zvoleni: starostou feditel

-gymo. Frant. Rath, místostarostou cís. rada V.
-Čollino, jedoatelem prof. Hobzek, pokladníkem
prof. J. Veverka, členy výboru: vládní rada J.
Novák, ředitelé A. Libický, J. Vvjte, advokát
JUDr. M. Kukla, knihkupec J. Tolman, professoři
K. Feierabend, Fr. Fischer, Fr. Hoilička.

Výjovy = velkolepého sletu Sokol
stva v Praze, jehož čestné výsledky vzbudily
nádšené uznání národa i oiziby, jeh> průvod a
sprostná cvičení tisíců, jeho záv.dy, moravské tance
a dále šachový turnaj, předvádějící obraz staré

-české sily a moci z vítězného boje Žiškova, při
náší ve dnech 21. až 27. listopadu panoráma Ná
-todní Jednoty Severočeské v Hradci Králové za
Bílov věží.

Oslava osmdesátýchnarozenin Jana
brab. Harracka v Hrádkuu Necbanie.
(Dokonč) V sobotu dne 31. řjaa přijati byli pa
tronátní kněží ze Sádovska, kteří svému milova
nému patronovi podali nádhernou adrossu. Jubilára
-oslovil vsdp. děkan Sobmidt £ Libčan, načež dp
Václav Břeský, f.rář z Probluze, přečetl adresu.
Ztejmě b.uboce dojet, odpověděl pan patron: „Že
dočkal jsem we docšního dne, děkuji především
Pánu Bohu všemoboucímu, že mé z tak tětké ne
moci vysvobodil; a mimo to děkuji vám, důstojaí
pánové, kteří sami jste se za moe modlili a lid
sobě avěřený vybíseli, aby i on za mne K Bohu

sby vysílal. Snahou mojí povždy bylo, jest a
ude, aby knělstvo mého patronátu, pokud t

ovšem za nynějších těžkých dob m žno jest, spo
kojeno bylo. Jsem katolíkem a v tom přesvědčení
v katolické víře chci také jednou zemříti. Děkuji
vám, důst pánové, za příležitostný tento dar,
který si uschovám jako památku velice milou, 8
prosím vás zároveň, byste v modlitbách svých na
mě pamatovali, bych ještě vykonati mohl, co za
životní cíl svój jsem si vytkl Pamatujte také na
moji nedávno zemřelu maotelku, a račte přijati
jako upomínka va ni tyto modlitbičky, které jsem
sám vybral.“ Pobostiv duchovenstvo, rozloučil se
a ním velmi přátelsky. — Dne 1. listopadu při
jata byla deputece hospodářských a lesních úřed
níků, která odevzdala oměleckypracovanou adrossn,
sámky svěřenské « pamětní stříbrnou medaili, ku
Alavnosti zvláště ratenou . Poté blabopřály obec
sastupitelstvo a hasičské sbory ze Stěžer,Libčan,
Přímu a „Komenský“ s Přímu. — Dne 2 listop.
po sádašní mši sv. blabopřála rodina jabilárova
a nejbližší příbuzenstvo, které jiš odkolik dni
před narozeninami do zámku zavítalo. Mnohé
cenné dary podaly dítky svému pečlivému otci;
zvláště vycikal krásný akvarel od Jansy, předeta
vojící socbu sv. Jana Nep. úa Karlové mvstě,
v jejímž pozadí jsou Hradčany; akvarel tento je
vzáccé umělecké dilo. — Po rodině jubilárové
přáli: zámecký perevnál, inspektor panství Hugo
rytíř z Górliobů, sám. dachovní dr. Kaucký, řed
a patron. komisař Josef Svoboda, školní dítky,
eěitelové z Hrádku a řídícím učitelem p Rybou
v čele, obec. zastupitelstvo a hasiči z Hrádko.
Městská rada a obr. sastamtelstvo z Nechanic,
které podalo nádhernoa adressu samosprávných
úřadůa 19nechaniekýchspolků; c. k okr. soudce p.
Dobeš, soudní adjenkt p Kvapil, správce berního
úřadu p. Matějovský, advokát p. dr. Horáček,
notář p. Sixl, p. MUDr. . spěvácký opolek
a živnostníci z Nechanic. — Doe 3. listop. obětována
byla v sámecké kapli měe svaté, které přítomno
bylo velmi četné obecenstvo. Přede měl av. olo

[ Jabilára zám. dechovní, dav b) přítomným sa
wsor pevné víry a důvěry v Boba, křesťanské
opravediaosti, která se ujímáutlačovaných, a pra
covitosti. Všeobecné pochvaly doznal krásný zpěv
školních dítek, které a volikou pílí ku slavnosti
t6 nacvičili p. řídící učitel ilyba a ačitel p. Ka
lenský = Hrádke. Chvalospévem „Tebe, Bože,
chválíme“ byla krásná a dojemná alavnost ukon
čena. (Po měl av. přijal jabilár ještě své hospo
dářské a lesní úředníky <nejbliššího okolí Hrádku
a depataci jejich paní.

E Nového Bydšova. Po zařízenínového
jeriátě „Na kopečku“ započal alibné náš ochotni

ek s sehrál s nevšední routinou několik
Velmi pěkných. ašlechtilých divadelních kusá
V posldaí době hraje tento spolek sice velmi

6, še páni rašisáři nemají šťastné
divadelních her. Vybíraji kusy,

meal právě sošlechtovati, vadělávati
esardění se otudem poslachače pobaviti.

Posledně byl dosola dáván němeský kua „Ž malé

+

gareisony“ a nedbáno tudíž ani vlasteneckého cito
našebo obecenstva ani stále su osývajícího hesla:
„Svůj k avému“. Snad ta chatrná návštěva poudí
naše pány ochotníky, co vzdělanější naše společ
post od nich očekává.

Dar na Matlel. Stolní apolečnosta So
botů v Kněžicích vybrala na Ústř. Matici Ško!.
3 K 6 b, jež zaslány k rukám naší redakce.

% Úplee. Letošního roku zavedeny byly

předtím wésto našs připravovalo. V době letní
byly dosti blnčné, ale s nastávající simou přestá
vají. Snad by bylo pro prodávající i pro kupující
ohledně zdraví jejich záhodno, aby trby na zimu

by poplatek z místa rád každý dal, nemuail-li by
atáti na mrazivém větra a později ve vánici. Také
by snad cti našeho města se prospělo, kdyby
místo „radébo praporu“ ozoačoval počátek a konoc

-trbu důst jný praporec v barvách národních, aby
každý, kdo v době trhu do Úpice zavítá, posnal,
že je ještě v Čechách (někly by se mobl domaí
vat poměrů neznalý dle řečí, jež na promenádé
slyší, že je někde v „Rajehn“). Vždyť prý při
pezení městského zastupitelstva, kde se jednalo
o povolení nové hispody (vlaatuě německého ka
sina, jež městská rada beze slova echválila), hle
sovalo při tejném (!) hlasování 6 členů „pro“.
V době předvánoční vybízejí se vájohni členové
katolických spolků, aby prováděli heslo „Svůj k
svému“ a kapovali od našich firem českých a kře
stanských a aby u našiob kupců žádali jen výrob
ky české, u ne na př. „Christbaum-Kerzchen voo
Semmler a Frensel Brio“ nebo „sadělské zvo
nění“ od firmy Konradovy s Mostu, jež české
dělníky a úředníky propouští.

Ještě něco v příčině spálení něltole
Vemela. Slečna Honlová prosadila spálení uči
tele proti vůli rodičů jeho, avšak platiti laxas ten
nechtěle. Doe 17 t. m. musil rovnati slečnu s ro
diči uč.tele okres. soudce, který rozhodl, še si
musí slečna výlohy se spálením spojené zaplatiti
sama. Na výlohy, které měla 8 lóčením učitele,
může si poneobati souk.omý majetek učitele, kte
rébo ovšem mooho není. Výlohy 8e spálením 8po

-jené činí prý 1009 K. Tedy se slečně vzdor proti
elrkvi nevyplatil. Cirkevní pohřeb by byli rádi
platili rodičo.

Koncert v Opočně. Křestanako-sociální
spolek na Opočně pořádá v neděli, dne 22 listc
Padu 1908 v Kodymově Nár. Domě na Opočně
sa laskavého spolnáčinkování pěveckých Jednot
„Mlady a Cyrilia“, P. T. paaí J. Hofmannové a

B: Jar. Nováka „Akademii“ na počestjubilel Jehovatosti papeže Pia X. a Jeho Velienstva cís. a
krále Františka Josefa I Pr.gram: 1. Hymoa ra
kvuských národů. Slavnostní řeč o významu obou
jubilel přednese říš. poslanec p dr. R. Horský.
Hymna papežská. 2. Čajkovský: Piková dáma.
Ouverture. Velký orkestr. 3 Beriot: Koncert č.
I. pro honele 8 průvodem klavíru. 4 Vymetal:
Slavnostní kantáta. Smíšený sbor s průvodem or
kostru. 5. Tattl: Kunslou bájky. Ouvert, pro velký
orkostr. 6. Matys: Salve Regioa. Housle, klavír,
barmonium. 7. Alard: Koncertní fantasie na mo
tivy z opery „Faust“. Housle a prův. klavíru. 8.
Záboreký: Národe, pěj! Smíšený sbcr 8 prův. or
kestra. 9. Titi: Ďáblov podíl. Oavertara. Valký
orzestr. 10. Česká národaí hymna. Sbory řídí ře
ditel ohora p. L. Taichman | Začátek v 8 bodin
večer. Předprodej lístků u p. J. Sluky. Vstupné:
Křeslo 1 K,.I. místo 80 h, II. místo 60 h, kutání
40 b, Galerie 30 hb.

Z Čáslavě. Schůze obecního zastu
pitelstva konaná v pátek 6. listopadu vynesla
Ba povrch několik předmětů, o nichž rozvinula se
čilá debata, za niž mobou poglatníci býti jenom
vděční. Byla to především koupě stavebního místa
pro rozšíření dívčí školy od pí Šiodelířové za
52864 K, při čemž správně podotknuto bylo p.
Skřiváukem, jak ukvapeně bylo jednáno před lety,
když zvedla se opposice proti rozlehlejší stavbě.
Byl to tehdy jeden z prostředaů, jímž měla býti
poražena mladými strana starých. Zdáolivé ušetření
několika tisíce přinese nyní městu náklad muohbo
tisic. Kéž by to bylo poučení pro badoucnost.
Neméně zajímavá byla debata o nešťastném Botiči
„Bralence. P. dr Tesařovi bodon povděční jistě
všichni obyvatelé „Budína“ a návštěvníci. hřbitova,
že bez obledu na osoby, se vší energií žádal, aby
konečně učiněna byla přítrů otravování hnosným
zápachem. Doufejme, že si to zapamatují jak p-
litické tak městské zdravotní orgány. P. lic. th.
a farář Kozák svým dotazem o dluha fondu dě

žitost, aby promlureno bylo o věcech, které na
programu nebyly, a jež týkají ae stavby nového
evang semináře. Učínil junctim mesi odepsáním
20 roků se tábnoucího dlohu děkanského kostela
a mezi příspěvkemměsta na ovasg pardagoginm.
Rosvinula se o tom široké debate, v které doká
sáno bylo poplatníkům evang. vyznání, že dluh
děkanazébo eatela jest věc patromátní, jehoé
právo provosají oui talé, a případné příspěvky me

obe a še tedy nesmí mošno aláčovati obé dohromady. Komstatováno bylo, že obed hotova jestti, avýšijehopo
přepěvcě poskytnouměstské rady arčí obec. sastapitelstro. Pro

katolické kraby širší zajímavo bude, jak obětaví
json evangelíci. pro své školství. Přes 180000 K

„obnáší rospočet na nový učitelský ústav a to vše
botovi jsou obětovati, aby měli své děti vychová 

“v.eysvýmiočiteli.—Umíatěnípošt,úřadu
v místnostech vhodnějších, než jsou dosaradal,
kterým bnuto bylo při otázce nové záloženské
budovy, octnulo se v novém stadiu. Pomýšlí se
na 8:avbo samoatataou a dle ačinóných proposic vy
blédauto jest místo na zabradě vedle bývalé ne
moucoicevojenské. Tím by se pošt. úřad octaul
v dolal čísti města a proto téžev to nesou zvláště
kraby obchodní. Gremium svolalo za tou příčinou
schůzí do Čten. Besedy, kdo po dlouhotrvající

„debat zvítězila strana tóch, kteří jeoa pro stavbu
"novou na místě vyblédnatém. Jak věc dopadae,
nelze ovšem předpovědětí, neboť vyskytl se v po
sledních dnech nový projekt — aby totiž sakou
peny byly domy na náměstí vedle nynějšího pošt.

„úřada a na jejich místě nová budova byla posta
vena. Kdyby to bylo v krajině německé, bylo by
po starosti Tam by vláda nanechávala na starosti
umístění úřada občanstru, ale postarala by 80 0 0č
sama a to v budovách vším komfortem opatřených.
— Divadlo. „Útok jlsdy“, jejž zvolili si ochot
níci jako čtvrtoa bru v předplacení a jenž ohlášen
byl i bez jména spisovatele i překladatele, jest ve
selohrou, jež bodí se zrovna svou tendencí do
měste tak výlučněgaraisoního jako jest naše. Obe
censtvo tomu dobře rozumí, případné šleby dobře
chápe a jimi se baví — ovšem na účet vždycky
těch drahých. ač tak mnobý ze smějících se di
vákůmohlby se spíšezardít. Pánia dámysnaší
jednoty se tužili a byla jich bezká řada — skoro
všichni. Smíšky na své strané měli rozhodoě p.
Janda a p. Kondratický Fr. Pěkuá byla soubra sl.
Volfové a sl. Tullerové. Applans, který pp. ochot
nici sklízeli, pobídl je, že prý budou tutéž hru
opakovati — Vše české hbanobících „Tagblattů“
odebírá se v Čáslavia nejbližšímokolí 38 Někteří
z také českých lidí dávají ei je po+flati pod beslem
aneb odebírají je v prodeji novin. K odřeknutí
nepřivedla je ani intervenče p purkmistra dr.
Zimura, snad je přivede uveřejnění adress. —

Z Hlliaska. V „Oavětě lidu“ ze dne 14.
listopadu jest dloubé říkání z Hlinska, v němž p.

-dopisovatel, jako by křečovitými záchvaty stižen,
mele páté přesdeváté. Dotýká setam také „Obnovy“
a jejích dopisů z Hlinska. Buď se mu ty dopisy
náramně líbí a pak nás těší, že ma děláme radost,
anebo jej notně pálí Jinak ci nemůžeme vysvětliti
ta sbáňka pokrokářského detektiva ne po tom,
co bylo psáno, ale kdo, kdo to paal. Uzázali jame
v několika článcích ryzí, vlastenecký a sokolský
charakter našeho pokrokářského purkmistra a
volnomyšlenkáře dra Ješdíka. Přibili jeme na pranýř
netaktní jednání zdejšího odbora Pošumavské
jednoty, který v době, kdy všechny německé
atrany k boji proti Čechům svorně podávají 8i
ruce, vylačaje z národul práce bratry-Čecby jen
proto, že se tito za svou víra nestydí a k ní ve
řejně se hlásí. Poukazali jsme os dvojí loket
„Osvěty lidu“, jak měříkatoiikům a židům ohledně
„Elerikalisma“; a posledně ukázali jsme na mravní
rozbořéení blineckých pokrokářů — kteří z pokro
kářakého, vlasteneckého boucharonství saamenité
si mastí kapsičky — nad nevlastenectvím hlinec
kých klorikálů. Ale všechny tyto bořké pilulky
zdejší pokrokáři pěkně mlčky epolkii, chtějíce vše
odbýti laciným a k tomu místy ještě hloupým
vtipem. Z výtek námi učiněných mevyvrátilt am
jediné. — Z colé mladočeské strany v Hliaska
jediný p. přísedící K. Adámek 8e našim pokroká
fům zamlouvá. Vida, vida, jak se Časy mění a
pan purkmistr s nimi. Jak pak jest to dávno, co
prohlásil — když jako hlava obce byl žádán, aby
se obrátil na p. přísedícího, aby svůj vliv při aří

zení měšťan. školy dívél uplatnil — že si odebopráh neotřeani p...... podpatek? P. dru Adám
kovi dělati advokáta nám ani nenapadá, ať Si to
vypořádá s pokrokáři sám; ale jeo tolik podotý
káme, že v nynějším předvolebním boji do obec.
sastapiteletva nejde ani o mladočechy, ani o ná
rodní, ani o klerikály, nýbrž jediné o poplalmiatvo,
aby se lomu „vsornému“ hospodářsíví | nynější
správy obce uš jednou udělal konec. V přítomné
době sáróveň u Hliaskem má před obecními vol
bami i naše krajské město Chrudim. A (lu, jak
s pokrokářských novin ae dočítáme, vytýká po
krokářeká.oposicestaré obecil správěv Ciradimi,
že nadělal mnobo dluhů, že wobjívysoké přirážky.
Chrudimáci aspoň sa to něco mají, ale u nás při
ohromných dlusích a vysokých přiráškách, s1 po
kvokářské správy obce jch, nemáme ami fo
nejnutnější Doporučovali bychom aby zahlédl p.
Khom et comp. s Ubradimě do obec. bospodářetví
svých politických přátel u nás. Nevíme, co by
tomu říkal. 0; píšeze o tom, že by z naší stravy
lidé rádi se dostali do obec. zastupitelstva, sa to.
odpovídáme jen tolik, áe js>a také poplataíky a.
že ty růsoé fuokcenemají u nás jen pokrokáři
se židy epachtované, že tedy majína to své dobré
právo, aspoň takové jako lidé, o kterých sám p.
purkmistr ne oposiční schůzi poplatníků jako ©
svých lidech « bolestí musil doznati, še rozamějí

obecní správě jako kozade Že by věskněkdo ma to stozal, toru v Hlinsku novělí,
neboť, kdyby se nejednalo o to, je dyste dalšímnaJoemp měze



có fele si nadrobili, vypapalé samí. — A

RáEhkloriklé se až tok neodříkejte!Staré

přísl praví, že odříkaného chlebíčka největšís. Dost možná, še dosti brzo budete jich potře
bevati. Co pak jest to ož tak dávno, a myslíte,
če už se to sapomnělo, když p. purkmistrovi dru
Ježdíkovi — v Hlinsku největšímu pokrokáři a
volnomyšlenkáři — otomala paní na tyfas, jak 00

DJE obsluzejeptišku, Koro davěk oří
Jašitostí do kostela? Když se však paní uzdravila
a přišly jeptišky na sbírku do Hlineka, týš dr.
Ježdík pustil se do nich prudce na náměstí a
hrosil jim policajtem, že jim v městě sbírku ne
dovolí. Inu pokrokářský charakter!

Jobilejní akademie v Kelimě. Jabi
lejní akademii na oslevu GOletého kněžství Jeho
Sv. Pia X. a G60let. panování Jeho Veličenstva
eleaře a krále Františka Josefa I pořádá Lidový
spolek křesťansko-sociální pro Kolín a okolí v ne
děli 29. listopadu 1908 pod protektorátem Jeho
Eminence nejdůstojnějšího p. knížete arcibiskupa
Lva ze Skrbenských a velevášeného p. Vojtěcha
Kostky, c. k. místodržitelského rady. Laskavě
apoluúčinkují: Sbor chrámový řísený p. řid. J.
Vintrem. Slečna Jóža Kmochová, virtnoska na
klavír. Slečna Růža Machová, člen měst. divadla
Vinohradského. Pan A. Vedral, člen div. společ
nosti p. Sedláčka. Slečna Ema Táflová, poslu
ohačka Českoslovanské akademie hudby a zpěvu
řed. E O. Cimra v Praze. Symfonický orchestr
hudby p Frant. Kmocha. Po číslech hudebních a
spěvních veselohra Bozděchova. Začátek přesně o
4. hodině odpol. Ceny míst. Křesla I. a II. řada
K 160, křesla III aš V. řada K 1.20, [. sedadla
L až IV. řada K L—, II sedadla I. až II. řada
70 hal. Lože K 6-—, ku stání 40 hal., stadent
ský lístek (proti legitimaci) 20, hal. Předprodej
lístků u pana Rady Živného.Piano zapůjčil ochotně
pan Fr. Krátký.

Z Hronova m. E. V posledních sedmi
letech pět kněží, působících ve zdejší farnosti, ode
bralo de ne věčnost. A mezi těmi byli čtyři, kteří
byli teprve v létě svého žití a kteří mohli ještě
dioaho pracovati na vinici Páně ku blahu aspáse
duší sobě svěřených. Ještě jeme se nevspamato
vali z úmrtí faráře hronovského dp. Joa. Kalonss,
když opět novou oběť vyžádala ai smrt z řady
kněží na osadě naší. Tak dne 10. listopadu o 8.
hod. večerní nás navždy opustil posilněn sv. svá
tostmi náš milovaný duchovní pastýř Jar. Šourek.
A když drahý den hrobový Lias zvonu roznášel
celé farnosti smutnou zvěsí, že již není mezi ži
vými dobrý farář bronovský, oči mnohých sarosily
se slzami a z prsou vydral se bolný vzdech:
„Škoda, že právě v nejlepším věku 42 let odchásí
ed nás, všdyťještě dlouho zde moh!být a mnoho do
brého vykonati!" Pobřeb v Pánu zesnulého, který

e 16 měsíců působil ve farnosti naší, konán
1 v pátek o 10. bod. dopol. Dvacet kněží bratří

— v čele a vldp. Frant. Peckou, kons. radou a
vikářem náchodským — zástapci státních úřadů,
nepřehledné zástupy lidu z roseáhlé farnosti a
školní dítky z jednačtyticeti tříd doprovázeli
sašcho pastýře na cesté poslední. V kostele nad
rakví zesnulého promlovil krásná slova přítel jeho
vldp. Antonín Svatoš, farářz Bonšína. Ač vzorný
šivot zesnulého vynikal krásnými otnostmi a ač
lásku jenom sil, přec klidil za vše utrpení a vě
nec z trní a hloží na hlavu mu vsazen — tek
mluvil kazatel. Po zádušních slavných službách
Božích doprovozen byl v Pánu zesnulý na zdejší
nádraží. Zde rozloučil se a Pánu zesnulým jmé
mem osifelé osady a všech kměží vldp. Frant.
Pecka, vikář z Náchoda; odtud pak převezen byl
do svého rodiště, do Nebovid u Kolína, kde v
sobotu odpoledne o 3 bod. uložen byl do hroba
svých rodičů. Sem ještě devět kněží přišlo se s
nimirosloučiti. Odpočívej v pokoji!

Demonstrace proti poslanci Janá
kkoví v Heřlcich. Dne 17. listopadu v poledne
byla uspotádána v Hořicích demonstrace proti
sdražení mléka z 16h na 20 h. Demonstranti se
dověděli, že okr. starosta a zemský poslenec Janák
dlí v botelu „Beránek“ na náměstí a proto obklo
pili hotel s počínali si hrozivě. Poslanec Janák,
obávaje se, aby snad hotel nebyl kamením bom
bardován, vyšel ven a nbíraj se k úřadovně okr.
výboru. Za odcházejícím poslancem valil 0e zástap
rozbouřených demonstrantů, v němž mimo dělníky a
dělnice bylo mnoho výrostků a škol. dětí. Na po
eldhce bylo surově pokřikováno: „Ty slodějí,
lampe, iny tě zmlátíme, my tě zabijeme, hanba
au“,a házeno sobnilýmijablky. Demonstrace přestala
teprve, kdyžp. poslaneczmizelvhotelu„Záložna.“
— P. poslance dle vlastního vyjádření nejvíce
mrselo, že byl insoltován a škol. mládeží
a že ma sdrašení mléka nemá viny. A nyní dovo
Jíme si,p. poslanci něco připomemouti: Bylo to
94, května £ r, kdy jste, p. poslanče, zahájil
obalkean radnice na náměstí protiklerikální tábor
Jda, na mémá nejsurovějším způsobem byla tupe
na čírkav a. kdy řečníci nejrůznéjších stran poli

tiekých, m počínajíc a anarchistou koměfe,
pod. protektorátem | okrea. zastupitelstva vášnivě

pávsbil, když jste nabajkopu stál ve elavnoskní
th, žesa půlrokd'matém)mlstě,a většinou

od, týché lidí, kteří vámi.tédkráte tlenkali a pro
vomlalkacirkve ou státu, hlasovali, badeto .c0-nej

PRW 2.

jest k tomu maličký doklad: Jeden žák neděl při
táboru protiklerikálním na trakeři, dychtivě po
slouchal, borlivě tleskal a volel „benba jim“ —
« týž hoch běžel isa p. poslancem a volal „hanba
mu — zabte bol“ Také vychování! Pane poslanče,
kdo seje vítr, klid bouřil Podrýval jste autoritu
kněze a katechety u dělníků a škol. dětí, nedivte
se, če i vaše autorita jako poslance a okr. sta
rosty padá. Ztratí-li dítko úctu ke svému otci,
Demá jí pak ani k učiteli a jiným lidem; vzatasli
člověku úcta ko knězi — duchovnímu otci — ne
bude jí míti ani k poslanci a okr. starostovi.

Východočeské divadlo,

Reprise „Dalibora“ zajímala jen novým
obsazením; v titulní roli brál p. Waszinuth, který
spokojil, což zajisté nebylo úlohou snadnou, má
me-li na mysli výkon p. Decortiho. Ocharavělou
slč. Cbarvátovou v posledaí chvíli zastoupila nová
síla, sló. Křečková, v úloze Jitky. Dle mého zdání
nemá kritik v takovém případě práva pronášeti

nepřlnnívý úsudek a oceňuje dobrou vůli, hledětisplše na to, co chvály zasluhuje; proto konststuji
Jenom, že slečna má velmi příjemný hlas, zvláště
v nišších polobách skvostného timbre, a že její
nenučené vystapování dává tušiti routioovanou
sílu, která bude velmi dobrou náhradou za od
cbázející pí Novákovou. Pí Kurzová (Milada) zpí
vala tentokráte správněji než poprvé © Nejlepšími
byli opét p. Peršl (talářník) a p. Edl (Vladislav).
Rešie p. Malého nevyhověla stejně jako poprvé
při zjevení Zdeňka.

Také jsme o jednu snamenitost bobatší. Jaou
to „studentská“ představení. V sobotu odpoledne
dávala se „Hubička“ — ale něco podobného
jsem tak hned neviděl; vymyká se to vál kritice.
Obci býti však spravedlivým; 8 jakou chutí má
hráti umělec prázdným sedadlům? Návštěva byla
tak strašlivě ubobá, že slabší nepamatuji. Kdo
nejvíce achásel — to byl' studující. O nevňíma
vost obecenstva i krahů súčastněných rozbíjí se
dobrá vůle jednotlivců, zabíjí se i spaživost seény,
což divu potom, že výsledky jsou tak bídné?

V sobotu večer „Královna loutek“,
balet. O původu toboto baletu zjistil jsem několik
zajímavých dat, která novábám čtenářstvo aděliti.
Myšlenka je to knížete Motternicha, jenž i hudba
složil a na svém domácím divadle provozovati dal;
klavírní doprovud obstaral tehdy náš neúnavný
intendant p. dr. Batěk. Metternich poslal kompo
sici svou vídeňskému Hasaresterovi, jenž předal
ji teprve nynějším tvůrcům baleta, kteří libretto
upravili a jinou hudbou podložili.

Provedení bylo celkem velmi zdařilé. Ne
mohu však — a se mnou i největší část publika
-- sstejiti své podivení nad prapodivným rozdě
lením úloh; nechápu, jak režisér může největší
role svěřiti alle naprosto neschopné, jako je alč.
Glňicková. Z ostatních chváliti mi je slč. Hupa
čovou ve zvláště zdařilém tanci Japonky a slč.
Křečkovou, která je každým pohybem elegantní.
Rozmarné figary Angličana (p. Kovařík) a sedláka
(p. Krejčí), jsouce v osvědčených rukou, výborné
doplňovaly celek znamenité nacvičevý. Orchestr
byl svěží a přinášel sladké a přec tak originelní
melodie lobce a správně.

Na přidanou dostali jsme buriesku „Ro z
postilí kluci ve škole“. K podobným
nejapným sprostotám nemá se tato scéna propůj
čovati.

V úterý 17. listop.: „Rusalka“, opera od
Dvořáka. Přede dvěma lety mohl jsem konatato
vati, že provedení „Rusalky“ jest čítati k nejlep
ším večerům, a činí mi potěšení, že mohu učiniti
tak i letos. Pí Kurzová Botva mobla k čestnému
večeru vybrati si roli případnější. Ovládajíc vzorně
part, dala vynikuouti svému hlasu v plné kráse,
Čemaž i umírměná a procíténá bra velmi byla na
prospěch. Vodníkem rozmnošil p. Peršl řaducha
rakteristických postav, jež tak mistrně umí tvo
řiti; i zpěv byl na výši. Velmi dobře drželo se
tercetto lesních ženek, s nichž přednost patří slč.
Křečkové. Roztomilá byla dvojice elč. Skalské
(kuchtík) a p. Holíka (lovec.) Orchestr učinil, co
mohl; řediteletví však uposorňuji, že by počet
budebníká měl býti rozmnošem. Jediný primiste,
třeba že velice dobrý, všecko nám nezastane, a
aby se oplatnil, musí bráti ostře. Což zase 86 De
poslouchá přílič pěkně. Výbormé byly klarioetty
s obce; škoda, že scbáselo podbarvení fagotů,
které ovšem jediné violoncello nemahradí. Horay
měly mnoho práve a někdy je zrovna strach, sda
přemohou výš«u. Tymspanista měl by ladění vě

Režie byla pěkná, ale průvod ve druhém akta
nebyl zrovna mistrač uspořádán. | Dr. dšízuie.

Bůznézprávy.
í v příčiné slavnostipo

olsaře a e. V příčině té vydal nejdp.
biskup dr. Josef Doubravatoto I
ahtvnost cirištvní ustanoven dou 2. prosince,
vlastal to des jubilejní. IL Připravouktéto slav

jobilejet
slavnost stanoveným. 3. Na prvaí neděli adventní
badit vystavena nejev. Svátost ve všechsfarních a
klášterních ehrámecb po dobu jedné hodiny s pří:
padnou pobošností sa blah) Jeho Apoštolslkého
Veličenstva a za dobro milované vlasti naši. 3.
Dne 1. prosince v avatvečer jubilea budiž elav
nostním vyzváněním slavnost ohlašována. III. Stav
post dne 2. prosince má posůstávati: I. Ze slo
žeb Božích, co možná nejslavnějších. a „Te Deum“.
Při mši avaté jest modliti se kollekta: Pro jm
peratore et Rego. Kde se tak i jinde stává, buď
tež k těmto složbám Božím pozvány úřady. Ze
soukromých pobošností, jako sv. přijímání, mo
dlitby av. růžence a j. p. lobátovených za YsDO
čeného jubilára. 3. Ze slavnostních projevů, uspo
řádaných o dni jubilejním aneb podle okolností
před ním nebo po něm. Všechno pak toto kéš
jest prodchnuto vroucím přáním a sbožnou prosbou:
„Hospodine, spasena učňů císaře a krále našeho

ň Uybvě nás v den, ve kterýž vsývati budemeebel —"

Ministr Prášek ©právech katolicho
národního kluhba. Při jednání o 3 českých
ministrech řekl spravedlivě Prášek: „Přiznají-li se
„Národnímo kluba“ tři ministři, pak jeden z niob
nesporně wasí připadnouti klubu katolick:-národ
olmo, který jako třetí část „Národního klubu“
má na to plné právo a to tím více, že klub tenlo
za óry koaliční české mioistry loyálně, silné a spo
leblivě podporoval a svou dieciplinovaností může
býti vzorem každé parlamentární straně.“ Slova
tato bude potřebí připomenouti, až zase naši od
půrci budou sa velikou národní součinnost nade
poslance pomlouvati jako muže nevlastenecké. Vf
doňské „Zentrum“ dodává: „Činnost strany kato
licko-národní na Moravě zvláště je proniknuta
nejideálnější láskou ku vlasti i národu a že má
v řadách svých muže, kteří se národně silně ez
ponují a zejména na rozbrení jasykovém věrné a
cenné slušby odrodní prokazují.“ „Národoí klad“
se skládá z klubu ográrolků (28 členů), 2 klaba
českého (13 mladočechů, 5 staročechů z Moravy
a 2 z Čech) a klubu katol-národního (17 členů).
Mají-li mladočeši a agrárníci ministra, pak je úplně
logickým a dle straktory Národolho klubu zřej
mým, že třetí ministr patří straně katolicko-ná
rodní, která mimo to je ne Moravě stranou nej
silnější. Straně katol. národní pak samé připadá
úkol rozhodovat, chce-li mít ministra čili nic. —
Nepíšeme toto, že by náš list hořel velikou touhou
po katolickém. ministro krajanoví v tak veliké
krisi, ale abychom odpověděli pokrokářským listům
na jejich fanatické protesty spojené s nízkými po
mluvami. Nyní by i nejbystřejší nový ministr
krajsn užil málo radosti a měl by příliš máje
úspichů.

Umělecká. terrakotta

Obrazy Kassety papiru;

Albana fotografie|
Rámečky na fotografie

má v největším výběru

Mřestní listy
(exoffo)40 kusůza 60 haléřůnabisi

Biarnpská knibtskárna.

|
České šenya „Svůjk svéma“.

klub český uspořádal v zoděli v:Pravo
manifostační schůsi za obromnéhů účastenství.
sání schůze shrnato vrosolaci, ježEřiHR:
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Abybylomošnoaledovativsrástřadtěchtodo
brovolně se problácívších komsumentů,že ku
vati budou jen u Českých lidí a české v bky,

sHsujeme rolné ideové sdružení ligu „Národ sobě“.
Prosíme, aby kašdý český spolek ve vlastech
čeakých stal se odborem této ligy. „Národ sobě“
nemá jiné povinnosti, než vésti sesnam svýchčlenů,
kteří přiblásí se k lize, propagovati myšlenko
v kroby široké a bdíti nad prováděním hesla
„Bvůj k svému !“. 2. Prosime české obchodnictvo,
aby na podporutěchto naších snah, které považu
jeme nejen za podporu jeho, „le za podporu celku
národního, vycházelo vstříc Českým konsumentům
dobrým českým zbo: (m,příjemnou obaluhou, častým
jaserováním; aby snažilo se nalésti prameny če
ských výrobků a emaocipovalo Be do nejvyšší

mošné míry od výrobkůcizích. NárodobospodářskouJednota, Spolekčeských průmyslníků textilních a
pod. korporace prosíme, aby stály ku pomoci
českým obchodníkům i ku pomoci zájmu českých
konsumentů kontrolou a případnými pokysy“. —
Nesůstane-li tato resolace jen na paplře, v slovech,
ele vžije-li se, budou-li se dle ní především říditi
české ženy i v té nejzastrčenější sce, pak zmo
butníme oárodohospodáfaky, pak naši nepřátelé
Němci teprvé poznají, že český Člověk také něco
smamená...

Jak bychom mohli býti bohatými!
Pilnou prací, atřídmostí a střádáním dáse dobýti
celý svět. Jaké zadostiučinění cítili bychom, kdy
by se nám podařilo třeba po dloubých letech
práce, že jsme za spolupůsobení osvicených lé
kařů voláním a nalébáním svojím prodloužili kaž
dému českému člověka život jen o jediný rok, To
bývá obyčejně ten rok, ve kterém skušenost a
sročnost člověka jsou na výši vyspělosti a repre
esatují největší míra výdělkovézpůsobilosti. Nepře
feneme když je oceníme na 1 K na dena hlava jedna
ke druhé. Vydá to však 6 millionů pracovních
let, rok po 300 pracorních dnech, 1800 milionů
koran. Ka správě tohoto národního majetku mobli
bychom zříditi 200 záložen (každá by mčia 3 mil.
korun), 40 spořitelen městských po 10 millionech
a 16 velkých bank se jměním p? 50 milionech
korun. Ústavy ty saměstnaly by ma 3000 úřední
ků a 600 služeboíků, mohly by poskytnouti úvěr:
100000 semědělců po 10000 K, 50.000 živnost
níků po 6000 K, 25.000 obchodníků po 10000
K a 10.000 průmyslníků p> 30.000. K — A potom
pecht někdo ještě tvrdi, de jeme národem melým
a alabým.

Otázka „kmetská“ v Bosně stálo
nenívyřízena. -Část sedláků bosenských jest

totiž dn v poměra novolnickhenájemnému bývalých máhamedán begův a platí jim třetina
všeho výnosu jako nájemné. V letošních delegacích
správce Bosny slíbil, te semě bude bledět pnzvol
Ba usoadniti výkup nevolných sedláků, kteří i
vlastními silamirok co rok se vykupují. Najednou
oelý výkup uchodlá provésti, protože země nemá
telik Únančnísíly k tomu, a bojí se, že by tak
veliký úvěr najednou (na 100 mil. K) přišel velmi
draho, tak že by výkup přišel i kmetům vysoko.
Roku 1905 vykoupilo 80 samo 800 kmetů, r. 1906
900 kmetů a vloni dokonce 1200 kmetů. Zlepěe
ním hospodářské síly bude se tento počet stupěo

vd prý sám sebou. Jenže i kdyby dostoupil vd době 3000 případů ročně, trval by vý
kop 20—30 let! .

m Zdražení dopravy de Ameriky a
upét. Následkem zavedení daně £ hlavy, kterou

sf před přistáním zaplatiti každý vystěhovalec
de Spojených atátů, upravil seyeroněmecký Lloyd
dopravní sazby sak, še každý vystěhovalec, jedoucí
de Nového Yorku, musí mimo 160 marek za do
pravu rychloparolkem složiti daň z hlavy v ob
nosu 4 dolarů nebo 16 marek. Také linie holaad
sWo-americká zdražila dopravu ve třetí třídě o ob
nos americké daně z hlavy. Sazby obilní js No
vého Yorku do Hamburku byly svýšeny na 25

Jekté

" Věme. Rodiče jsou poviani dáti savé dceři
věno dle stavu a jmění svého přiměřené. Tato po
vinsost pomíjí pouze právoplatným sřeknatím se
věna se strany těch, Edo sa zřízení jeho žádati
mobou. Nepomíjí však usavřením sňatku a proto

zb done! po uzavřenísňatiu činitinárok na

Hrách proti pivu. 1 kghrachustojí asi
48 lal. a má výživných látek 800 gramů. 1 kg
(1 1) piva za 28 hal. obsahuje výživných látek
posse 60 «). Hrách jest vice dvakrát dražší než
pivo, sle výšivnestjeho jest asl lákrát větší nos
piva. Chtěl-lt by tedy někdo ziskati v pívě tolik
výživných látek, kolik jich „je v 1 kg hrachu,
aateel by koupiti 14 1 pivaa zaplatiti 4 K. Za
bodil by tím sbytečně 562 K (1 kg brachu 048
K)a otrávil by ve 580 g alkoholu, kterýžjest ve

s hy světalcboskyveždosBěhua naled vy aniž omemocni. Při tanečních sába
vách na vevkově bývá svykem, še lidé, obřátí
jsouce, vycházejí vem | sa třeskuté zimy a chlad
ten sčele dobře snášejí. Voskové, svážející s kopců
dříví, unaví a upotí se a pak si beze všeho sed
nou za vůz a přece nelze pozorovati, še by je
choroby z nachlasení s oblibou stíbaly. — Za ne
dotkoutelné pravidlo posud se hlásá: „Kdyš jsi
uhřát, nepij!“ Proč? Nikdo nemůže dokázati.
Vědyt lidé na polích i za největšího vedra, prací
jsouce uhřáti, pijí chladnou vodu beze všech zboub
ných následků. Lékař tento sám to na sobě skusil
s dodává, že jeho děti pijí spravidla chladné
mléko,i když jsou uběbány a ubřáty, a přece jsou
sdrávy. — Věda i laik pokládá průvan ze veliké
slo. Vliv jeho zkoušel jmenovaný lékař sám na
sobě. Sedával v průvanu při všech otevřených
oknech a dveřích svého bytu v létě v zimě, ta
proháněly se i jeho děti a všichni jej dobře sná
Šeli. Týž ohřál se co nejvíce u kamem apak
přešel do vedlejšího pokoje, v-němě byla všechna
okna otevřena a teplota až 20%C pod nallon.
A gaso z toho nic. Při stavbách domů pasuje stále
průvan a přece tu lidé vše snášejí. Ze ani ostré
větry nemají nachlazení v zápětí, dokasuje denní
zkušenost. — | Náhlé a časté střídání teploty
vzduchové má prý také sa následek nachlazení,
Proti tomu svědčí dělníci v průmyslových závo
dech, kteří bnod r tepla do zimy hned zas naopak
přechátejí. A co směn teploty prodělá novorozeně.
Hned při narození přejde rázem do chladnějšího
vzduchu a pak při koupeli a převinování co stří
dání teploty! Mnohá a moobá statistická data i
každodenní zkušenost ukezují, že nachlazení nemá
na zdravý organismus žádného shoubného účinku,
není tedy příčinou jeho nemocí. — Při katarrbu
ústrojů dýchacích nejsdárněji působí klid nemoc

nébo ačiní vzduch. Kde ee energicky větrá a —nemocní záhyi třeba 8 rymou nebo bronchitidou
(katarrh průdušck) na procbázka ve svěží, čistý
vzdach — i chladný — Be vyšlou, daleko dříve
Be nsdravují. Jak se to srovnává 8 nachlazením,
když mnozí lékaři na jedné straně při katarrhech
průdušek bojí se chladnějšího vzduchu, na drabé
však sahají k ledovým obkladům, polóvají chladnou
vodou? Chronické katarrby průdachů dýchacích
nezhorňují se nejvíce v zimě, jak by se očekávat
dalo, ale zpravidla na jaře. Příčioy toho nejsou
tedy vlívy simy, nýbrž špatné poměry hygienické
se zimy, které rozmnožování mikrobů podporojí,
a ty pak na jsře účinek svůj uplatňají. — Při
spálo bojí se věda lékařské nejvíce nachlazení Ale
dr. Zamasal připomíná, že různé komplikace (ne
moci se přidrušující) při spále nevznikají nachla
zením, nýbrž hlavně nedostatkem čerstvého čistého
vsdacbo, ať jest teplý nebo chladný. Ohlad nemá
prý zhoubného vlivu sni u osob nemocných. Lid
stvo z obavy nachlazením dusí se od své
kolébky až p avůj hrob v úzkostlivě uzavíraných
místnostech a věda v tomto názoru je ještě pod
poruje. — Otušení považuje véda za obranu proti
nachlazení. Veškeré důkazy však vědě úploš schá
zejí. Kdo hledá ochranu proti vlivům zimy, větru,
smény teploty atd., zchoulostiví toliko — totiž
jest mu chlad, průvan atd. nepříjemnější nešli
tomu, kdo žije pravidelně — nic však více. Z té
příčiny se člověk schoulostivělý těmto vlivům vy
býbá a v příbytek svůj usavírá, kde často dll ve
vzdacha Špatné: a vůbec v hygienických pomě
rech,! které vznik láfbkco (nákara) podporují.
Tomu však, kdo pravidelně šije, mejsou vlivy
chladna nepříjemnými; ten obydlí své větrá i za
símy a neleká me ta ani průvamu a tak rozmno
šorání bakterií v příbytku svém zamezuje. Pročaš
není divu, že lidé schoulostivěl častěji nemocemi
stíháni bývají nešli ostatní. V tomto smyslu má
tedy otašování veliký výzoam; než samo před ná
kasou nikterak nechréní — jí podléhají stejaě
otažilí jako zchoulostivělí. Nemoci z tak zv. ne
chlazení jsou vlastně nemoci infekční, .

Záhuver obecný jest vytrvalá bylina vyhá
nějící z dužnatého oddenku každého roku několik
lodyh. Pravlastí zázvoru jest jižní Asje, od 16.
století pěstují Jej však také na ostrovech Západo
indických a v Brasilii, v novější době i v Africe.
Ko pěstování sázvoru ontno xoliti půda vlhkon,
která se musí dobře vyhnojiti a připraviti. Do té
zasasují so kousky oddeskuasi tak jako a nás
kousky semikových hliz, z jejichž pupenů (oček)
v několika měsících vyrostou rostliny, vytvořojící
nové oddenky. Asi po desíti měsících počnou ro
stliny odumírati a nastane sklizeň. Oddenky se
totiž ze země vyberou a uschovají v sučhó míst.
nosti pro další potřebu. Pro obchod upravují se
oddenky sásvorové dvojím způsobem dle toho,
má-li se s nich dostati zázvor loupaný anebo zá
vor nelonpaný. V prvním případě se vybrané
oddenky spaří sejprve vodou, kůra se oloupe, a

olosp opatrně usuňí. Zázvor takový jest na
14 | piva obeaten. pourciás Ánlýnebo šedý h nahnědlý a nazývá
— Nechlezení a otušení. Dr. J. Zamasal| ze v h zázvorem“ fjém.V drobém pří
we svém spicku „Nachlazení s otnžení“ pospame- ) padě denek neloupá, podze očistí od hlíny a
sávé, de moosí dosud se domnívají, fe nachlasení | roskrájí na kousky,které so uvařívo vodě arychle
vauíká prostým účinkemchladu a simy, že čímje | usudí.Záuvoe:takto úškaný jem šed a říká

je: snad ědélena organismusPAN: ená obchodechbrod ala tiváníhopíšonach.azenína . sánnota lov jiní Aaii
dům namítá dr.Zeaunaj. dě obdoba lid za tuhé . učinilo

dobřesnášeje.Děticbadiny i ta tuhé simy
ABR- a "RO 8 | „i priíh 6

Tato milicedodává aásvoru svláštní vůně a kořenné,
palčivé chati. Zásvoru užívá se bujně aetoliho
v kuchyních s pekárnách, alei v enkrářství.Že
eence zásvorové přidávají be táž do bonbonů s
rosolek. Také v nách:upotřebají sušeného

oddenku sázyorového, ravU, PAÍ úabiarypodporující trávení. Méroudeleko nežli a
násupolřebujízásvorav jinýchsemích.:V-Aoglii
ho na př. přidávají do piva, aby mu dodali větší

Hmoné; pivakonána věř se pak ný ánotové, aponsku jedí o. vý, zavařt svof
jako zákusek. V.Číně a Vých.:Indii čerstvýrodde
nek zázvorový zavářejí a karndisují jako- Unás
puškvoreo. Do Evropy dováší: 4e nejvíce a nej
lepšího -lonpaného zboží s Jkých. Indie a z Ja
maiky; žboší neloupuméhodává nejvíce Bengálsko
aostrov Barbedew

redukce „Kvítků“. Na stížnostmno

bých ků kteří vytýkají, že poprvé dostali„Kvítky“ dorakon až 8. a 9. listopadu a že bylo
jim nemožno v krátké době do 15. listopadu všude
na „Kvítky“ upozorniti, tím méně pak předplatné
věas zaslati, prodlužuje ge lbůta pro získání pre
mie (kalendáříku zdarma) do 30. listopada 1908.
Tato druhá řada předplatitelů bude však nueema
počkat na kalendáře až asi do 15. prosince. Dude
Se na začátku prosince expedovati premie nejprve
předplatitelům « první lhůty a teprve .
S úctou P. Fr. Svatak, vyd. a red. „Kvitků“
v Praze—II. čp. 1538,

Na vzdělání českých dítek ve Vídní
jazykem mateřským přispěly v měsíci Híjnu 1908
opolku „Komenský“ ve Vídni III/3. Rennweg 1,
Strobgasse 45, který vydržuje 3 obecné školy,
škola pokračovací pro učně o 3 odděleních, 2
opatrovny a 6 jazykových škol o 14 odděleních,
s pol. okresu zdejšího: Hradec Králové. Dr. Th.
G. Domabyl 4 K, MUC. L. Rejmánek za spol.
akad. „Dobroslav“ 20 K, Abitar. c. k, pčit.ústavu
30 K, Úředníci pošty IL 8 K, Dr. Št. Fischer
50.K (z rozepře M. Šadokové s M.Křikavovon6
G. Lochmanovou), Dr. J. Hodoval 20 K (darovali
pp. J. Malý a E. Lóschioger z Prahy ze svých
s.aleckých odměn každý 10 K, celkem tedy20 K).

(Zasláno).

Volectěnému pánu, paza

Josefu Mikulocovi,
závod pozlacovačský

v Hradei Králové.

l kazatelny, kříš. td.
vu oltářů, By obr ifarním kostelev Bobárně provedl jste 20

hově. Zejména slacení i nátěry jest práce,která každou
kritiku snese a proto mohu Váskatšóna, wjména
však P. T. duchovenstvu 00 nejvřeleji k al ce
výtečného odborníka doporučit. 1

V Bobárně, dne 6. listopadu 1908.
JosefVáša,

farák1
—2

"Tržní zprávy.
VHradoi Králové, dno 16. lielopadu 1008.1 bl

plenice K 17-80—19 00, ta K-14:30— 16-40, jebme
ne E 11 80—12*40,prota K1300—00'00, rikvo K 0019
aš 00:00, hrachu K 31-00—125'00,ovea K 720 — 66,
čolškyK 2600—32-00, jahel K 24:00—20700,krapK
32-00—44:00, bramborů sterých K 0-00—0-00, nových
K 8'60—4'00, jetel. semeno červeného K 94-00—108—
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00 — 0000
máku K 28:00—30:00, Inčn. semene K 00:00—00-00, 100
tg žitných otrub K 14:00—00"00, 100 kg pěsničných
otrab 18-00—00'00, 1! kg másle čerstvého K 300
až 208, 1 kg másle převařeného K 000 —0000,
*kg sádla vepřového K 188- 0:00, 1kg tvarohu,
026—28, 1 vejos K 0*08—000, 1 kopa zelí K 8:00
ad12'00,1 kopapetrželeK00-0—0'00,1 kopabapusty
K 8:00—4+40, 1 hl eibule K 6:00—00-00, 1kopa drobné
seleniny E 1:00—1*50, 1hl mrkve K 3*00—0'00, 1bo
pa salátu K 0:00 — 000, 1 bočka Svestek K 0 00—0'09.
t bl jablek K0-00—0:00, 1hl brašek 0:00—00-00.Natýd.
trhv Hradai Královédne 14, listopadu 1908odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice 027 hoktol., dita
339, ječmene 508, ovsa 305, prosa 0, vikve 0, hra
cha 0,doky 16, krap 0,jakal18, jetel. pomínka
601, lněného semene 1, máku 16, — 13) Zaleminy:
pobráele00kop,okurek 00 kop, kapesty 40 kog, cibule
40 hi, drobné zeleniny 90 kop, mrkve 69 pytlů,
brambor 94 hl, solí 860 kop. — 3) Ovocet jablek
250hl, hrašek 10"h), švestekO beček. — 4) Drob.

open ve 30-Anců,podorinčaí010kusů,kůslat0 . 4

a
' Ak „.

Služební výkaz, P. užil, HLM o My

jake přlaka k ádos © kriakvonálky(dleOri. listarě 8,



Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk asví
tilna (41/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na

rosto nobezpečí požáru i výbuchu a vydrží avítiti při
nním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od

sunutím lze starou baterii vypnonti a nahraditi novou.

Krásná kovová úprava.
Cena úplné avítilny K 1-80

„ baterie do „ásoby | „—90
Při objednávce přes 20 K s 10%, slerou a franko.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanému obnosu
(budiž připojeno 45 h na poštovné) expeduje

Vývezní dům 

A., Patrná a syn v Jaroměři.
Dopište si o hlavní cenník praktických novinek, vánoč

ních darků a hraček, jejž zdarma a frankokaždémuza
šleme.

Zimaje tu
a

a proto obraťte se s důvěrou — kupu
jete-li: pánské a dámaké trikové prádlo

(též pravé jágrové), rukavice, punčochy,

- pánské vlněné vesty

s rukávy atd., jakož 1:

Kněžské kolárky a
náprsenky —

na firmu:

Fejgl 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro čva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.

Lovné, pevné ceny.

nejlevnější časopis pro katoUE=čel. Mezi mnoha krásnými
obrázky i prof, Myslbeka uv,
Váeslav s nakladatelství

: F. Topiče. 1

10brát ročně jen 50 haléřů při epolečné zásilce atpoň 5
sýnaků. Jinak ročně i s poštou 60 haléřů. Na 10 předpla
cených výtisků jedendetý edarma pro chndé dítky. Odbě
ratelé. kteří pošlou předplatné na první ročník do 16. li
stopad

ZlatámedaillePardubice

"o[repemV101Z:90614£PU0T

"9061FHVTo[Tep>m39172

Vldeň 1006 Zlatá modalie..
Antverpy 1000. Zlatá medaile

Praba 1906. [. cena. Diplom čestného us; :1
ktoré jedině kupujtea žádejte!
„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v EL. B leslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
8 vranon obnosem K 30.000.

|

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

OslavaHusova . .. ..... 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beraliemu)-< < < < < 8,
Vírajakovíra .......... 8,
Hasité jindy a nymí . . . .84,
Moderní náboženství Masarykovo.-< 2 8,
Českákonfesse........ 24,
Svobodnáškola . . ....... 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisicecírkevní . . ...... 2,
Útok prof. Masaryka na církevkatolickou........... 82,
Při hromadných objednávkách značné

slevy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradei Králové.

Legitimace ..
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

88 dostati ze levně :

v Bekapské knihtiskémněv Hradeí Králové|

/ |

SLAVIA“
1" |.
VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BANKA

V PBAZE,

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ÚSTAV POJIŠŤOVACÍ,

UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚNA

DÍTKÁM, PENSE, POJIŠTĚNÍ MNOŽNÉ A POJIŠTĚNÍ SE

- ZARUČENÝM 4Š/, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM. 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY,

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČILE

NĚM — POJIŠTĚNCŮM. 

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCENO 109,
POJISTNÉHO.

VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.76553
RESERVY A FONDY K41,778.165—
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.43098

VYSVĚTLENÍ A SAZBY

OCHOTNĚ ZASÍLÁ - 

GBNER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM., i

JAKOŽ 1 GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVA:

V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYO- :
VĚ A V ZÁHŘEBĚ. - Ď

ADRESSAPRO TELEGR.: BANKA| SLAVIA m)N

OCOO00000000000000
== Divany, garnitury, matrace

do postelí,

ROLETY do oken nejlépekoupite
u čalouníka

Františka Laudy,
odborníka v tom oboru v Hradci Králové,

Pětidomy, č. 291.
Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávky vyřizují

se rychle a levně.

O0090000000C0000000

veškeré

aPravéjágrové„Benger“prádlo.

u 1908,obdrží„kJeblébu“sdermakrásnýk Založeno1907. Stanislav Jirásek
— “ . p

B tat stkunaadu: P. Franí.Brátek, le- -Hradec Králové, Velkénáměstíčís.136. 3
bl .mo uPrase-II.čp.1588.Chek

+ ,
Xielier sockařsko-řezbářské
33 pro práce kostelní ::

J, MUNIAKÁAV HRADCI KRAL.,= b$LEZ, PŘEDMĚSTÍ.
Doporučuje te ulajně P. T. ducho

veastvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelea, křtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest

-© pollefech, soch osrětců, krucifikok,
rámů utd. sid.

R
Opravujeaobnovujestarém |

Aia

dnem 1, dubna 1008 počínajíc.



Příloha
S kulturních dějin „městyse

Auplczse“ a okolí.
(Od r. 1068—1716,)

(Pokrač.)

Jako nejstarší mlynář připomíná se r, 1852
Jakub Hejna, mlynář « Oopice,a po něm r. 1693
Jan Hejna, mlynář s O, jeho syn, majitelé
nejspíš mlyna malého.

Prvoím mlynářem Podračským byl r. 1658
Matěj Rykr, na velkém mlyně byl první n zná
mým mlynářem Adam Staade r. 1663.

R 1669 zapsán Martio Štěpanovský, mly
nář z O.; r. 1663 Jaa Vrabec a r.1698 Martin
Trlytata; nejepíše nájemníci mlýnů, neznámo
kterých. Z%okolních obcí byli vHavlovicích
mlynáři 2; nejstarší vyskytuje se r. 1660 Kryštof
Komprycht, r. 1696 Jan L- bich, r. 1703 Jakob
Šafránek, jenž r. 1709 je zapsán jako mlynář
£ mlýna prostředního; oa jeho místo pa« do
Havlovio se odatěhovel Jindřich Ludr, jenž 80
tamtéž r. 1709 jako mlynář připomíná.

V Sachovršicích nejstarším známým mis
nářem byl Václav Matouš; r. 1701 je zapsána
jako kmotra „Mariana, manželka Jana Ludra,
ml. ze Sachovršic“ a když se tento odstěhoval
do „Bvus avic“ na mlýn, byl po něm mlynářem
v Boch. Jiřík Kejzlar.

Z mlyvářské chasy vyskytaje se stárok
jen jediný v O., kde jeho manželka Dorota
(přijmení nečitelné) r. 1667 zapsaná je jako
kmotra.

8 rolynáři ve spojení byli pekoři. První
zmínka o nich je r. 1703, kdy + Anna Marie,
dcera Jana Nyklíčka, pe“aře z O.; r. 1704
„20 /7.život svůjdókon' | O sdřejDytrych, pekař,
syn vlastní pana Jana Dytrycha z městyse Ou
picze, za jehožto duši, když pro dvě mše 8v.
slouženy byly, on potom 22. hojos pří kapli
ev. Michala Arcbanděla a přítomnosti duchoc
ního a 8 provázením kůra poctivého literáckého
pochován jest, maje věku svého 25 let.“

V roce 1707 zaznamenání jsoa Jan Mi
chálek, pekař z O.; jako kmotr zapsán K=špur
Klimeš, pekař a starý rychtář, Matěj Klimeš
oladší, pekař ze Š ejferné“, Kašvar Nyklíček,
pekař, vesměs z Oupice; r. 1709 stal se pekař
Jan Nykliček rychtářem obce; v r. 1710 na
lézáme Jakuba Zykmundta, pekaře. roku 17il
čteme zajívavý zápis úmrtní: „2/2. pochován
jest Matěj Klimeš, nejpry bračíř, potom pekuř,
věků aje okolo 60 let, který příčinu ře
mesla začastý pokutován byl. še o nějaké po
sání větší chlyb a šemlíčky neš jinší pekl.“ —
Cechmistři pekafští totiž ustanovovali váhu i
cena výrobků, a který mistr jejich nařízení
neuposlechl a pekl, aby si získol odběratele,
větší pečivo, byl pokutován jako onen svrchu
zmíněný Klimeš.

Ze svosvdních obcí nalezáme pekaře v Su
chovrůicích. kde r. 1707zapsán Jun Rykr, jinak

kař; r. 1708 sapsan Jakob Lukášů, pekař ze
vatoňovic; v Brasnici pekl Kristian Erben a

v 8.osední Kyji Václav Vagner; v Sedloňově
usadil se jaku pekař Václav Klimeš z Oupice.
— Vedle mlýna velkého či panského nebo jinak
pivovarního stál paoský pivovar, stářím saha=
jící do daleké minulosti.

Kdo byl prvzím sládkem nám známým,
edělaje zápis úmrtní z r 1708.„Due 10/4. pobř
bena jest Mariana, pozůstelá vdova pu Debož.
A iamovi Kbaurovi (vu Gostará Vondrová, stará
aládková, kramářku) 90 let stáří.© — Adam
Kbaar, vulgo starý Vondra — po něm byl
sladkem Jun Novák (r 1650) nástupcem toboto
byl Matěj Fichtoer (1672), čtvrtým Fevdrych
Demuth, sládek pivo-aru oupického R. 1694
sapsáu jako km 6r Dovid Lybich, sládek z Ou
pice, a konečně r. 1713: „pan Fluriáu Protiva,
sládek aupický.“

Z chasy pivovarské zašoamenání jsou
v matrikách r. 1701 Jan Hromek, pomahač pi
vovurský, r. 1710 jako kmotr zapsán Jan Stara,
jizak Macák,tovarvš uladkovský, jiody jako
podstarší. Roko 1708 „pochován jest Jskob
Dytrych, byvalý někdy při pivovaru Jejich
koíš. O+víc. Oupickém pomahač.“

Při pivovaru zaměstnán byl panský bednář
či bečvář. Prení 8 tím 0 Uitalem vysaytaje 80
r. 1708 Jan Malej, panský bednář; po něm
r. 1705 Tobiáš Kolyska, pao<ký bednář; mimo
tyto dva nalesáme vOupic bednaře,snad panské
— snad jako samostatné řemeslníky: r. 1666
jako kmotra Kateřica Vrabcovu, bednářku, a
r. 1679 jejího maošelua Martiua Vrabce, bed
náře; r. 1699 zapsán Jiřík Tuměu, vo'go starý
bednář. V úmrtní matrice pak čteme : „r. 1708
pochován jest Václav Záruba, bečvář a rybář“;
měl tedy dvojí řemeslo. O jebo synu, rovněž
bednáři, r. 1709 poznamenáno: „23/3. prv
středkem oamatení, že, když dříví štípal aneb
klál s zdvíbáním palyce (I)se netoliko namohl,
nýbrž i nějakou žíla v sobě přetrhl Jan yn

nebož. Václavovi Zárabovi, bednáři, maje 80
et věku svého.“

Jeden bednář a sice Martin Špelda usa
zen byl v Batňovicích.

Do pivovara potřebný chmel £ Hradecka
neb Obrudimska dovažel panský chmelař Martin
Hejna ze vsi Havlovic (1603), v jejichž rodině
tento obohod (či snad robota?) byl dědičným;
jiš r. 1667 zapsána jako kmotra Mariana Hej
nova, chmelařka. Po Martina Hojnovi dovážel

obmel Matěj Hejna, mladý chmelaf relVyrobené pivo kopovali od sládků šen
kýři nebo krčmáři. Do r. 1716 nenalezá se
v matrikách zmínk“ o bospodě v Oapici, ač
nelze ci mysliti, že by scházela v městě, když
měli hospoda i v Maršově; zemřelt tam r. 1707
„prostředkem blavní nemoci Adam Kadaník,
soused a spolu konšel neb šenkýř na straně
Smiřicky.“ (Tenkráte byly Čecby rozděleny ne
na okresy jako dnes, ale na „panství“; patřila
todíž část Maršova k panství Náchodskému a
část až do 10. čísla, k panství Smiříckému)

Ze vzdálenějších dědin zmínka o šenkýři
nalezáme v r. 1664, že „v Chvalkovicích pobř
beda Eva, manželka Jana Tylše jinak Čiapka.
krčmáře z Brzycyho“ a roku 1710 za kmotra
byl Jan Jakobec, Šenkýřs Vyhoanova (patřilyt
tebdy obce tyto k fernosti úpické). Kořalko
odebírali šenkýři z panské vinopalny, jež stála
poblíž pivovara, jak svědčí do dnes název to
várny „Pálenka“ a zápis z r. 1661: „kmotr:
Jobaon vinopal“ a r. 1662 jako kmotr jmeno
ván „Jan vinopal“.

Nyní přejdeme ke skupině řemeslofků,
kteří zpracovávali kovy; z těch nalezáme v této
době oěkolik kovářů, 2 zámečníky a 1 ko
tláře.

Z kovářů v Oapici usedlých nejstarší pří
pomíná se r. 1660 Martin Liodr, jenž byl spolu
primátorem městyse, r. 1692 jako otec zapván
Jiří Nyklíček, kovář, mimo tyto: Jao Jiřík Ny
klíček, je:ž byl předtím kovářem ve Svatuň>
vicích. R. 1710 nalezáme Jakuba Nyklíčka a
Jiříka Nyklíčka, oba kováře a syny Jana Jiříka
N., před tím jmenovaného a konečně Matěje
Vacka. kováře z Oop.

V Havlovicích zapsána jako kmotra r. 1663:
Anna, Kašpara kováře m-:nželka, ve Svatoňi
vicích první kovář se připomíná r. 1604 Bal
tazar Klenner a r. 1719Jiřík Czoba; ve Rtyni
byl kovářem Jan Nývlt aneb kovářů Honz.

V Butňovicích koval Jan Far+kej, v Lib
ňatově byl kovářem Jiřík Vlček; v Radči na
lezáme r. 1654 kováře Mikoláše He'flejše,
r. 1655 Martina Saybicha a r.1708 Jiříka Ko

Vedle kovářů nalezáme z kovodělníků 2
zámečníky a sice r. 1678 zapsáno úmrtí: „p“
cbován jest pan Jiřík Mat ošů, iinak S-hlosar
z Oapice a r. 1704 zapsán Matěj Záruba, zá
mečník z Odp.

Konečně ve vsi Sedlodově osazen byl
kotlář. jak patron ze zápisu Sr. 1711. „ženich
Jakab syn Jana Krycnara vulg) kotláře.“

Uhlí kovářám potřebné dodávali uhlíři
ze Svatoňovic a vice r. 1660 je zapsána jako
kmotra: „Anna ublířka, Petrova“ a r. 1661
zemřel ve Svatoňovicích Petr Šimonů, ohlíř,
její manžel; po jeho smrti oh!l palíl Murtin
Koldt. ublíř ze vsi Svatoňovic (1709).

Po kovodělnících pojednáme o dřevoděl
nících. Z nich vedle beduářů čili bečvářů. o
nichž zminka se stala při pivovaře, zastvupení
jsou v tomto obora:

2, Kolář, kteří jsou usedli větším dílem
v obcích při lesích ležících. Tak r. 1661 kmo
trovstvím posloužila: z Ertyně Anna kulařka,
vo Svateňovicích byl kolářem Jakob Nývit
(1708), v Sedleňově: Pavel Nývit (167) Vaclav
Nývit (1708) a Jeremiáš Nývit (1708) a ko
oečně ve Sradenci Jan Nývlt; enad byli všichni
tito koláři členy jedaé rodiny, (Dokoně.

Kulturní hlídka.
Stařeček filosof.

Požehnané byly chvíle. kdy Tolstoj místo
bisarrnich, nezáživných thevrií filos -kých psal
reelní, plastické romány a povídky. Kdo by 8i nyní
jeho filosofických rozběbů všímal, kdyby mu nebyly
sjedoaly obrovskou popularitu romány ? Co tu nyní
u Tolstébo noedůsledn-sti, malicneraéhbo pachtění
se za originelními chimérami! Prý Tolstvj jest
prorok — ba dokonce může no zváti třináctým

v době, kdy se tolik křičí proti byzantinismu, kdy
jest dáván povel ku kácení model! Kde tento
prorok rudikálaě co sreformoval? Ale — 00 vy
pustil mnoho frásí proti církvím; a to 8e moder
dímu člověku přece samlouvá, i kdyby takové řeči
na ato honů saváněly nespravedlivostí a nerozmy
tlným faoatiemem.

Oož kdyby katolický učenec sřejmě savrho
val amění, kdyby výslovně prohlásil, že od mo

derní kultury nečeká nie, pranic! Představte al,
Jak vysoko by se vzedmuly vlay rozhořčení proti
katolického světa! Leč senilní takové výroky ata
řečka Tolstého jsou zaznamenávány jako nějaké
epocbilní objevy.

Tolstoj rozumí znamenitě borecké póze.Ko
likkrát již se dal malovati v mužickémobleku, jak
oře, jsk sedí v prosté pracovné! A nota bene
prorok, který chce lidstvu prospěti měl by si dát
namalovat před sebe aspoň plahbponěkad moder
nější. Hezky se rolnictví provádí ze sportu, ne
masí-li být živ člověk s rukou práce svojí. může-li
plab nschorati, kdykoli se ma libí! Prohlásil, 3
není slušno brániti zla, že jest putřebí milovati i
nepřátele. Na pohled slova grandissní. Ale — sta
feček nedávno v kratší epištole zle se hněval na
ty, kteří odsuzovali na šibenici židovské vraby a
lopiče, před nimi$ poctivý člověk nebyl bezpečen.
Neměl učitel „snášelivosti ke zlu“ dříve raději na
pomevouti ty své ctitele, kteří bezohledné v boji
proti slu byrokratismu demrcovalia olapovalíi lidi
zcela nevinné? Tolstoj si upravil úkol pohodlněji.
Aby se zalíbil tém, kteří atřílením, pálením a dran
cováním plno sin 8e natropili, obrátil se a bobatýr
ským bněvem proli rameni spravedlnosti, Poodvadě
věděl zcela určité, Že se mu nic zlého nestane, vy
bízel v berecké póze vládní kraby, aby ma bodily
raději kolem starého (jak dojemné!) krku raději
smyčku, chtějí-li 8 ním jednati tak, jak jednají.
Rozumí se, že 2 mračna nebyl děšť; zato však
židovské polnice do všech úhlů arěta rozblaholily
slávu muže, který tak lacivým způsobem dokázal
velikou lidumilnost.

Nepřítel umění nechal se podobiti od malí“ů,
šel poslechnout díla svého proslulého krajana Čaj
kovského, tvořil sám díla umělecká. vítal spoustu
umělců ve svém domě. A — mužíkům v Jasné
Poljaně vede se stále bůře, Sedláci z bídy opou
štějí svoje chaty. Pod svícnem tma. Pardon! Sta
řeček vlastně patrně p'ovádí svoji ohromující zá
sadu: „Nebraňte zlému I“ Sám jest taky chuďasem
— aspoň theoretickým. Zfekl ae svého majetku,
ale jak! Přene-hal jej svojí rodiné, v níž tije.
Zcela tak to však dělávali praobyčejní statkáři,
kteří šli na slušný výměnek, klyž už je omreely
veliké hospodářské starosti, A vedlo se jim líp
než v čase samostatného hospodaření. Rozdíl je
ten. že ti výměnkáři nepovažovali svůj odstup za
žádný velkolepý 8 ciální čin.

„Národní lety“ dne 8. t. m. praví, že byli
proroci, kteří jednali, jak blásali. „A maožetví 06
mohlo odolati unášivé moci příkladu Kráčeli svým
amérem, množství se hnalo za nimi, kračeli do
ohně, množství za nimi vatupovalo Da hranici, vr
bali se se skály a množství se vrbalo za nimi.

Lev Nikolajevič je jiného druhu prorok.
Množství jej zbožňuje, velebí jeho hlas a postavu,
ale nenásleduje jeho příkazu, protože ... Mošau-li
jej následovat? Pr -rok mlaví sám proti Bubé“.

Zkrátka úvahy takového'filos f+ Čtv de ze
sporta, hovoří se o nich akademicky — ale na
nějakou pronikavou praktickou r-f rmu takový
„thnártý apoštol“ rozbodné nestačí. Chytrá. Ros
sean odporučoval mooho reformuích vécí ulo sám
se řídil v praktickém životé zcela opačaými, o
hodlnějšími zasada-aí Pod-bně Vo.taire, Lašácký
pruský král volebil humanicu Vultairovu. aie 88m
vystupoval s bezohlednou bezcitovsti. Voltaire sám
a tímto svým intimním přítelem osobu 30 nesnesl,
Jakmile se sešli. uš se oba úusárky Ramolibí mu
žocé pobádali. Tolik velebený Voltuire byl zaz0
baným staříkem, který i liehvou svoje jméní roz
množoval. Ejale proroci! T-ď k vůii variaci, 80
aportu si vytvořili moderal hdé modlu novou Klauf
se ji v prachu, ale skutky svými již nyní dokazají
praktický bankrot filosofických nabehů jasnopvle
janského starce. Zdravé poměry?

Hospodářská hlidka.
Věstník Sokrotariáta Hospodářského
Ndružení českých křesťansných zomé

dělců pre království České.
Upozorňujeme naše odbočky i členy, zvláště

však veledůstojné duchovenstvo, že proutřednictvím
oaším moboa noovyčejnů výhodné objedasti ho
apodářské stroje od největších k nejmenším; uhlí
černé i hnědá, hnojiva kteréhokoli drabu (k če
muž je právě nejvhodnější Čas pro jaraí hnojení),
rovněž tak polní vápno, dále mazadla a petrolej,
jakož i všecky hospodářeké potřeby. Ponóvadá
Sdrafení naše všecky vyjednané výhody dělí mezi
členstvo objednávající (až ma nepatrnou přirážka
na režii) a o poskytnutá procesta velikých ob
jednávek s firmami smlavená se nedělí funkcio
náři, ale pracují nezištně a obětivě, lze prostřed
metvím Sdražení nakupovati výhodně, jako nikde
jinde. Odbor nákapaí vyvalošil všecka péči, aby
sajistil při výborné kvalitě sbo:í nejvýše mošné
výhody; proto nyní při ukončeném vyjednávání
může každému členu posloužil k plné „spokoje
nosti. "L odbor(nákopaí).



Na dotazy učiněné problašajeme výslovaě,
še organisace k pojišťování dobytka mohou 66
stávati toliko ze členů Hospodářského odrožení.

Jinsk by nebylo možno zajistit jim nábrada
poloviny ceny v případě, kdy maso nebylo poší
vatelno, kterou nabradí rozpočtením ústřední po
Jišťovací organisace. Řád télo ústřední organisace
pojišťovací přinese přiští „Věstník“.

II. odbor (pro pojišťování dobytka).

Ježto se v jednom případě pozastavovalo
členstvo ned ustanovením, že polovina příspěvků
má Be odváděti ústředoímu výboru ($ 8. odb),
upozorňají se členové, že tiskopisy dostávají zcela
zdarma, že porto na kořrespondenci stojí velké

nize a že konečně sa tu svoji polovinu (60 b)
budou dostávati od Nového roku sdarma svůj od
borný list! Ježto šádaých subvencí odnikud ne
máme, jeme odkázáni jen na pořádné placení ne
patruého zápisného a ročního příspěvku.

„Sekretaridt Hosp. Sdrušení“
o Janovicích m Votic.

Nouze o dělníky ma venkově roste
úžasně. Místy ani čeledína ani nádeníka již nelze
sjednat. Všechno se brne do měst a průmyslo
vých závodů v naději, že tam za málo práce čeká
velká mzda, pohodlí a blahobyt ve všem. Ve“kov
se vylidňuje proto, že se šíří touha po neobme
zeném pohodlí, požitkářetví a příjemnostech měst
ského šivota, o jebož stinných stránkách nikdo
nemluví. Nářky a žebrání zla neodatraní, útěk
z venkova nezastaví. Nezbývá, než době a pomě
rům př:způsobiti zemědělství, a tak zachovati, cuž
se zachovati dá pro doby, až se vykonří horečka
punská a nastane obrat v názorech davů, vrátí ge
touba po klidu, spořádaném životě a ušlechtilých
příjemnostech života venkovského. V první řadě
třeba všude, kde to vůbec jen poněkud je možno,
zavádět práci strojovou místo ruční práce, a tím
zmenšit potřebu práce rukodílné. Místo ručního
mlácení, sečení, vázání, brabání, setí utd. všude,
p: kad možno, zařidme pohon strojový použitím
různých a.rojů nových, zařízených podle místoích
poměrů na pohon parní, elektrický, benzinový,
větrný atd. Podobně v domácnosti do mlékařství,
pícařetví, praní atd. pořizujme důkladné stroje
8 pohonem ne ručním, nýbrž s použitím hybné
síly buď elektrické, parní, větrné, vodní, anebo
elly zvířecí. Slovem, kde jen možn) poněkud, za
měňujme pohon ruční pohonem strojovým, abychom
se tak odpoutali od závislosti na práci raky lid-ké,
kteráž pro venkovské poměry stává ee nedostiž
nou. Za dělníka stroj budiž odvetou za všeobecný
útěk pracovníků z venkova,

Pedpory ma stavby chlóévků pre
brav vepřový bude český odbor rady země
dělské jako každoročně i v roce 1909 udíleti
malorolníkům, kteří jsou členy některé hospodář
ské korporace (spolku, besedy, družstva a p.).
Žádost musl býti podána pro rok 1909 nejdéle do
31. ledna roku 1909. Subvence čiof 15 pet. celko
vého náklada stavebního do nejvyššího obnosu
240 K. Do obcí, kde snbvenční chlévky pro ve
přový brav jsou již postaveny, žádná podpora
k témuž účelu již nebude vůbec udělena. — Kato
ličtí zemědělci, hlaste se všude o tato podporu.
Když se agrárníci hlásí, nesmí nečinně k tomu
katol. zemědělci přihlížeti, Máte stejné právo na

Babřtí tyto jako agrárníci. Nedejte se hned takti

Podpory na vepřový brav, očko
vámí proti červencea drobné uvířectve.
Český odbor rady zemědělské adělovati bude
v roce 1909 podpory na zřizování přípustných
stanic kančích, plemenných stanic bravu vepřo
vého, očkování proti července a drobné zvířectvo.
Žádosti o výše zmíněné podpory (o každý druh
zvláštní žádost) musí spolek podati opatřené dc
brozdáním pana okresního delegáta nejdéle do
konce února 1909.

Budapeštské mlýmy usnesly 80, aby
od 1. prosince 1908 do 1. dubna 1909 byla vý
roba mimo neděli omezena ještě o dalších 36 hod.
v týdnu. Omezování výroby v mlýnech uberských
jest také známkou, že mouce uherské už leckdes
dali vyhazov. To budiž i'pobídkoa, aby české ho
spodyně kuchtily jen z české mouky, čím nejvíce
získá naše rolnictvo a mlynářetvo.

Zemědělská otázka v Raska. Ruská
říšská duma zahájila porady o zemědělské otázce
na Rusi. Jedná 80 o to, za jakých podmínek mo
hou mužíci vystoupiti z občizny či z „míra“. Mu
žíci na Rasi mají znenáhla přijíti k soustavě sou
kromého vlastnictví půdy. Změna tato bude míti
ohromný sociální převrat na celé Rusi v zápětí.
Jest známo, če obecný majetek pozemkový nese
blavní vinu, že mužící na pole nejdou anikdo 8e
nechce dřít na drahého, z toho je všeobecná bída.
Mužík dosud zná jen orbu mělkou, nezná hnojení,
obdělá půda třikrát za sebou a pak čtvrtý rok ji
nechá ladem, hospodaří se tedy tak, jako u nás
před 60ti lety.

Trraulivost dřeva. Sloupzesmrkového
dřeva v prosinci poraženého vydrží v zemi 16 let,
dřevo na sklonku února poražené pouze 8 let.
Dužioa dubová s dubu v prosinci poraženého vody
nepropustí; dužina s duba v Jednu skáceného
propustila jí sa 48 hodin několik kapek, = duba
v únore poraženého propustila rodu ještě dříve;

s dubu březaového docela za 3 hodiny. —.Bečky
vyrobené ze dřeva v prosinci získaného jevily
v obsahu úbytek o 2 I ze dřeva únorového o
10 1. Nejlépe tedy káceti stromy v prosluci.

BRační sameseč. Dr. Gustav Procházka,
inšenýr a professor hospodářské strojovědy na ho
spodařské akademii v Táboře, sestrojil novýstroj
roční samoseč. Výhody tohoto račního samoseče
jsou jednak naprostá jeho jednoduchost a lehiký,
bezvadný chod, který se zakládá na setrvačnosti
běhu jeho nožů. K pohonu tohoto samoseče postačí
jedaa lidská síla pro sabrání rázu v šířce 76 em.
Stroj upraven tek, aby úplně bylo samezeno časté,
pro bospodáře nemilé ucpání stroje. Tuho docíleno
Odstraněním dosavadních prstů při etávajících
dosud strojích, kteréž bývají příčinou takového
ucpání a tim i přerušení jeho výkonnosti. Stroj
jest tak laciný, že si jej může i malorolník snadno
opatřiti, aby nebyl vydán na milost a nemilost
sekáčů. Dle téhož systému budou shotorovány
stroje pro pohou dobytkem též se samovazači.
Bude zajisté zajímavo eledovati v dalším průběhu
správy o praktickém úspěchu tohoto stroje, jehož
osvědčení se znamenalo by značné výhody pro
malého bospodáře.

Nové ukázky socialistické vždě
lavací a podpůrné práce.
Jak se důsledně starají. Když před ro

kem křest. sociální poslanec Kanschak označil
zelí a zemáky zanejvíce užívané věci v do
mácnosti dělnictva, vyřítila se na něho rudá
NPArbeiter-Zeitang“s pustým štvaním ; Kon-ohak
docela byl nazván za svoje mfnávÍí zrádcem
dělnictva| — Leč najednou týž rodý list sám
se uhodil přes ústa. Doe IL. t. m. napsal, že
nejdůležitějším potravinám ubohých lidových
vrstev — zemákům no zelí — brozí zdražení.
Teď už takové konstatování není „zradou lidu.“

Národ jsme my! Tak brdě prohlásilo

ných rudých agitátorů obalamutil nesmyslnými
sliby lid tak, že rudá strana získala větší počet
poslanců. A nebyla jen úporná agitace, praco
valy obrovské peníze; celé davy byly pobrůž
kami a jiným nepěkným způsobem přímo při
nuceny voliti dle dravého komanda rudé strany.
A pak se pyšnil socialistický denník, že ná
rodem jsou vlastně r dí lidé. — „Národ jsme
my !“ hlásali také brdě a nepoctivě soc. demo
kraté dolnorakouští. Když však radé švindle,
rudé Štvanice a násilnosti byly dobře pro
hlédouty, když se seanalo, jak veliký houf le
nochů dobře se živí z hlouposti lidské, na
jednou lid dolnorakonský ukázal velice zře
telně, čí je. Při letošních zemských volbách
zvoleno celkem 127 poslanců, z nichž náleží
plných 99 straně křest. sociální, liberálům 22
a soc. demokratům pouze 6. Nyní pyšně na
fooklá prsa radých terroristů splaskla, hlavy
svěšeny k zemi. Lid prohlédl komediantskou
hro židovských slahbů dobře.

Jak umějí bezectně lakovat. Rozhodně
velikou drzostí jest tvrzení 8.c. demokratů,
že předložení osnovy všeob. lidového pojištění
jest dílem soc. demokratů. Tak napsal sociál.
dem. „Hlas lida“, tak píší iiné rudé listy, tak
Jbhvuna schůzích rodí řečníci. A přece sám
čtenář sov. demokrat. listů musí vědět, jak
sprostě tyto upílaly dru Loegrovi, když týž
takové pojištění navrhl. Známo, že se proti
tomu návrhu postavili socialisté ve sněmovně
se vší rozbodností, poněvadž ge báli, aby pc
jištěním státním veochabovalo pojišťování u
rudé stravy. Teď teprve se stali mírnější, když
jim vláda udělila ústupek takový, že se dá če
kati zvýšení příjmů pro radé pokladníky. —
V Droždíně docela tvrdil 8. t. m. soudr. Ostrý,
že socialisté nejen vymobli pojištění děloictva,
ale že docela roloictvu vymohli i zrušení ro
boty roku 184811— VKosoři u Zbraslavě pravil
socialistický důvěrník v příčině německé ob
strukce oa sněmu: „Němci zpívali na sněmo:
„Wacht am Rboin“ proto,že jsou všichni „All
deutech" 4 následkem tobo přívrženci myšlenky

Pryč od Říma“ a tudíž velcí přátelé Huosa.
Němci zpívali „Wacht am Rbein“, což, soudruzi,
znamená asi tolik, jako naše písnička: „Tam
na břehu Rýaa“. — Takovým žvaněním tedy
častují rudí pohlaváři trpělivé poslachače.
Ovšem všecko není bezectným lakováním,
mnoho takových po:etilosti se pronáší z tapé
nevědomosti. Proč však soudrozi za takých
okolností vynášejí tolik svoji koltaro oad „zpá
tečnictví“ katolické?

Sebrali žebrákovi mošnu. V nestran
ném spolka pekařském v Prostějově nasbro
mátděno 1100 K spolkového jmění. Spolek mohl
vypláceti pěkné podpory. Leč spolku ajali se

radí a Poepesli peníze do svého Dělniokéhodomo. Taď se mohlo hned věděti, jak se asi
ty peníte rozmnoží, protože jest známo, jaké
houfy vždy lačných agitátorů 600. dem. strana
vydržuje. Vědyť na př. r. 1906 vynesla daň
rudých proletářů okrouhle ma 7 milionů K,

z čehož dosta.a správa (rozaměj pohlaváří a
agitátoři) půlčtvrta millloa. Není tadíž divo,
če 8e jmění abohých pekařů stále sesychalo.
Platilo sena tisk, na stávky; co zbylo, dalo
se dělnické pekárně. A teď af chudí pekařští
pomocníci se táží, jak pro případ ráje budouc
nosti jmění jejich 80 rosmnožilo.

Rudí zaměstnavatelé. Opět poučné pří
klady! Ve Štyr, Hradci jeden úředník bodlal
vystoopiti z nemoo, pokladay, obstarávané ru
dou správou, a hledal si nové místo. Dal si
vytiskoonti tento insert: „Úředníknemocenské
pokladny (čadaý agitátor) hledá místo v son
kromém závodě“. Tato nevinná annouce popu
dila hněv vrchního soudraba a zvláště správce
pokladny, říšského poslance Muchitsche. Úřed
ník byl propoštěn, ač zaslal na plsnom nemo
ceuské pokladny dopis s prosbou, aby nebyl
v nejhorším období ročním vyhozen na olici.
Tak tedy cti radí svobodné přesvědčení| Pa
trao, k čemo hlavně chtějí míti svoje poklad
níky — ku štvaní. — Jiody však radí ze
strýčkovství jednají zrovna obráceně. Před 3
roky zjistil revidor Rosenfeld, že ve filiální
pokladoě v Knittelfeldu scházejí peníze. Správce
této pokladny nebyl však Muchitechem pro
puštěn. Rovisor zjistil podruhé zpronověru.
Vioník byl však opět ponecháu na svém místě.
Teprve při třetím Švindléřském kousku byl
propoštěn a u soadu učiněno na něho ozná
mení. R 1906 propuštěn likvidátor P., poně
vadž zlíbily se mu peníze v po.ladně, za něž
byl jeho kolega zodpovědným. Ač dle 6 16,
odst. 4. služebního řáda nesmí býti znova přijat,
kdo jednou byl pro trestný čin £ropaštěp, byl
P. dne 26 března ještě téhož roka opět du
sazen za úředníku k pokladoě v Lipnici a
Celje. Proč a těmi dvěma jednalo se jinak než
s úředníkem prvním? Poněvadě jsou oba suc.
dem. agitátoři. — A pak nadávají socialisté na
sbahoělé byrokritické poměry, ačkoli nalezají
dobrou obživu u zaměstnavatelů zcela jiného
sociálního a politického přesvědčení!

Rudé „proletářství“ se vyplácí. Rudé
ústředí zřísenců železničních vydalo účty za
rok 1907. Právní výlohy činily 65.412K (to se
měli židovští advokáti dobře l) Na podrorách
rozděleno pouze 61.719 K, na vzdělání (jaká?)
věnováno 48064 (teuy méně než advokatům),
na výlohy agitačaí 46706 X (to už stojí rodým
agoutům za to!); krajinským sekretářám dáno
18.486 K, admiuistrační výlohy činily 65.267 K
(tedv víc než podpory), tiskové výdaje 06 416 K
(také více než podpory). Rozdáno tedy 'na pod
porách pouze 61.719.K, kdežto na agitaci a jiné
věci věnováno 2999351 K. Z1 takých okolností
ovšem jest velice příjemné býti radým úřed
níkem nebo agitátorem. Dělníci, prohlédněte, nač
vlaslně rudí musí platiti! Vstupte do Všeodboro
vého sdrušení křesť dělnictva, ktoré jiš ny k vy
plácí daleko větší podpory neš rudá kasa ©Toto
sdrušení jest salošeno pro dobro dělnictva a mikoli
ve prospěch šivavých agitátorůI

Prý milují svobodu. V Čechách, zvláště
na Plzeňsku, vybadovali socialisté, zvláště jistý
Vojtěch Čipera, organisaci domkářů, která má
na 10.000 členů. O:gánem organisace, který re
digoval Čipera, byl „Obzor“ V tomto Čipera
kntisoval nepříznivě socialistic.ou politika na
říšsaé radě, až soudruzi Pick, Habermann a
Remeš, vůdcové social, plzeňského „Pekla",
skonfiskovali tmu jednoho dne „Obzor“ pro člá
nek „Od pěti k čtyřem“ a vyzvali ho, aby re
dakce se vzdal. Čipera však komanda z „Pekla“
neposlecbi, „Obzor“ znovu vydal, A nyní je
tahý boj mezi Pickema Habermannennz jedné
a Číperon z druhé strany.

O
Praní český katolický zárod we Vídni

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ku

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby,kříže

: t d.Wdeň,
VII o., Kaiser

otrasso 6., vedle La
zaritského chrámu

Páně.
Na ukásku sasilé

se vše franco.



Doporučujeme

L pp. tuhém

| 1 intarsií
vkusně a umělecky provedených.

Též dle vlastních návrhů.

Veškeré řezané

práce nábytkové,
řezané kříže, moderní rámy.

Práce čistá a levná.

Václav Chudoba,
závod řezbéřský

Hradec Králové,
nábřeží Františka Josefa,

B ROBOOBONOKIAISOKIDO

ŠBob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

vwHradci Králové,
u (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za4" až5%=
úrok a to dle výpovědi.

PRY*“ Složní lístky na požádání zdarma. "W

Uhlí nejlepšíjakosti

(z moiny
fonografy,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

Y elektrotechu. závodě

Josef Ježek,
Hradec Králové.

Elektrické
w= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úřádně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
dopornčuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých k6
stelních nádob zesiříbra,

bronsa a jiných kovů,od něj.jednoduššího do nejskrostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Věc přeaně, čistě a důkladně

shotovuje se v mó vlastní dílně
jen ručně, čímž umošnéno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstru práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jeho
Biakupskeu Jilestí reride
váLYy.

Mešní nádoby Jep v ohmi
alatím za ceny velice lovné.

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

Vše zasílám jen posvěcené.
n i

hotové zboží
ee zašlou.

Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.
SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. "ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěru zárodudomácímu.

kům doporu chlé a! edení
Spo! odznaků opoikovýchotd. provoce

2
Rozšiřujte

IČasové úvahy!
Veledůstejnému

duchovensivu!

Praha-l, ul.
An dlADÉŘ, „2 šrá

Konviktaké ul., sys ý paslě“ peoD „

oselné na kost náčiní, dorolnie
i doporučiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně pr:ce=
vamýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pýenky, nádobky at d, všev přesném slohu církevním. Stará
předměty snovu opravuje v původní

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

velkeré výrobky a slaccní ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nablédautí. Provedení ad nej

jednoduššího donejstk vostnéjšího. Shoda kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnéprosované vý
rodky bescenné. Vše posílám jiš posvécené.

X CBIX 82 KCD X ČOI X RPJ X

Jan Horák,?
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou i
zssílá na požádání vždy x

CS3|XI383X65KCGSJ

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek 2své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uzmámí zvláště z kruhů velo

MČ důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze mého ryze křesťanského závodu za

f dobu více než třice“iletého působení.Učiňte, prosím, malou objednávku na

K zkoulku, yVolojemnélátky na taláry.
Též na oplášky bez zvýšení cen!

X ©65X 085 XG8DX G6DX É |

stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kourek,
materialista v Dobrušoe.

Palmy stromovité 2-8 Palmy keřovité 1—3
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kos za 2,

8, 10—15zl. 3, 4-6 zl.

' »———————————>
První česká křest,-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České,

Vzorky a cennik zasílají se zdarma a franko
a požadují Be nazpět jen teokráte, nebylo-li nic
ubjedváno,

J0S, SOUDILA
o závod řezbářský av Hradoi Králové

doporučuje se ku zhotovení všech prací řez
bářských, jako jsou: rámy K obrazům,

oltářní pultíky, podstavce pod sochy,jemně řezané kříže, veškeré práce pro pány
truhláře a j. v. Rovněž upozorňuje slavné
patronátní úřady a veledůst. ducho
venstvo, že zhotovuje též všecky části za
řízení kostelních v obor řezbářský spada
jících, v každém slohu a bezvadném provedení

v cenách mírných.

Nákresy a rozpočty na požádání zdarma.

WP* Týž závod přijme hocha
z řádné rodiny do učení za mír
ných podmínek, nejraději takového, který na

vštěvoval méšťanskou školu.

dan Nryšnín
(J. Sylvaterův

synovec. nástupce)

—nnělenký šárod —

pro MAlhU

oken kostelních,
PRAHA-I,

č. 346 at., Malá Karlova.
ul. čís. zOnoré blíže Ma
lého náměstí, dříve přes.
60 roků na Malém ná
městu pod Joubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šíhoaš kdo fi
guralnímu pr a

sice1 se šelesným
: rámy, sltémí vsasením.

Veškeré , i rada bezeny LAoh
:ORJ Nestetnájveřejné|písemnápochva'ná'urnéní ij

Založeno roku 1836.

a



ONOM NORONAMNONŮ

Praktický organisátor
vyjde 16. listopadu 1908.

Voleb. reforma do čes. sněmu
vyjde 80. listopadu 1906.

Živnostenská politika I. díl.
vyjde 15. prosince 1908.

Následovati badou praktické příručky ze zákonodár
utví, národního hospodářství, politiky, sociologie atd.
Každý spisek (o 96 atr.) stojí 60 h, poštou 66 hb; při
společných objednávkách slova. Na celý ročník (30
svaz.) předplácí se i s poštovným 10 korun. Objed

návky přijímá a vyřizuje

Antonín H. Drápalík.
Král. Vinohrady, Korunní tř. 67.

Peníze lze poslati poukázkou, nebo ponkázati na
konto u „České banky“; též chekem pošt. spořitelny,

který se k zásilce přiloží.

— M .

1
doporočuje

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačuje sávod svůj veledůstojnému ducho
venstvu es sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kasatelen, kříšových cost
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se nale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plábpy a rozpočty zbotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavímse na požádání taktóž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová

státní medailie z výstavy v V'ardabicích.

ONP>Závod založen r. 1898. "iy

Nejlevnější u nejvirasnější

© dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

"dě Jos.Ježek,
o v Hradci Králové.

z Žádejte cenníky.

JAN OTOUPAV PRAZE,
— Jindřišskéwi.1.,

doporučuje:

železné skládací po- žolesné mycí (bysteleod. .K 780 o —
železné noční stolk

šelesnéskříňovéPo -6 E10
steles Sdíl.matrací šelezné stojany na
od... .K3— htyod . Kill
Úplně zařízená lůžka od K 88—.

Skládací polzí sedátka

od... .K 1— dnínádrlak,ááná gay Jadnadínályl
sahradní patentní avi
novací zástěny K 36 —

Úplná zařízení nemocnle a dobročinných ústavů

KO000000OOOOOOOOCX
U ——— výborné,zar.dobréjako

sti, 5 kg. zásilky franco
do všech stanic, veled.

p K 11, 13, 15, pražené=== K18,16,17.

v balíčkách co příbal 50, 60 haléřů.

mod. velkopražírna kávy.

Fr. Jelínek, Slatiňany.
Známá solidnost nejlepší záruka, že budete dobře

- «obsloužení.

sa cemy zvláště výbodné.

duchovenstvu bez do

Osnníky na požádání franoo. — Zaaílatelství a

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po mnohá desítiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

| Aměrs de Londres
sj lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ústí n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého franc.
cognaeu, srěmské slivovice jakoži pův.jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších.P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášťvýhodné ceny.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolí Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsef
kórát 18 a. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

Videž-VIL,Mariahilferste. zr =86. Í
Nejnižší měsíčn V yan] CHD

a P. T. duchovenstvuzvláštní výhody., m

KOODOCX KXIOOOOCAIOC

O. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

Yáren atd.

lk prárnívyřnjísec najnehljlse .—
Největší agenda trosonnaká“ tak

Kancelář „Hotel Hyršl“,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

„jakovýtečné

skapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty Ř
— + nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatmka hodinář
vwRychnově n. Kn.

Solidní obeluba při mírných cenách. Důvěry-|
hodným zásilky na výběr i na splátky bez [

zvýšení cen. — Založeno r. 1843. |

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistoton dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná úrmaj

YJablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Týprazhtisleh)

doporučuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporá a kovového načiní.

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

KNPRPRAKÍNÝRAKAKNA

Sklo do oken ©
pařenišť,skleníků a jiné za kartelované ceo nej

levněji, franko na dou stanici a obal zdarma.ává

EK.V. SKUHERSKÝ,
©.ak. drornídodavatel HradscKrál.

Zaročeně dobrý aklenářský tmel 20 hal. 1 kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kus,

Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře a trubláře,

KARPPRHRINNÉPR



Přidplatnímačtortroku3ksoh
» napůl rohuSk —A

těžce zraněno, řídil císař a král František
JosefI. e nezdolnouenergií a péčí státní otěže,
nalézaje ve chvílích nejtrpčích velikou útěcha
v Bobu. Když srdce jeho r. 1898 pronikla pal
čivá bolest nad ztrátou vsnešecé choti, vyjád
řil se: „Skláněje só v pokoře před řízením
Božím, jež seslalo na mne pohromu tak těžkon
a broznoo, musím vysloviti Prozřetelnosti díky
své za vznešené statky, jež mi zůstaly: sa
lásku a věrnost milionů, jež v době utrpení
obklopují mne a rodinu mou... Modlím se
k Všemohoncímu, aby mi dal ještě síly uplniti
to, k čemu jsem povolán“

- Panovník náš, ačkoliv osvědčil zoamenitě
ducha rytířského, jest knížetem pokoje. Snažil
ee v dobách nejhorších ze všech sil, aby ná
rodové rakouští nezakosili metly válečné, ale
aby raději spěli k vysokým kulturním metám
v blahém míru. Problácil r. 1859: „Válka je
metlou národův; 8 pobnutým srdcem patřím
na to, kterak ohrožoje tisíce mých poddaných
ma životě a jmění... Sabám-li donucen kmeči,
dostává se mi té posvátné úloby, brániti čest
a dobré právo Rakouska, hájití práva všech
národův a států, oejsvětějších statků lidetva.“
Který velký stát v Evropě průběhem 60 let
vedl tak málo válek jako naše říše? Od roko
1866 často byla nové válka na vypakoutí. Pro
diplomacii některých ministrů již broušeny
meče. Ale při velikém napětí s úoty k osobě
skušeného wocnáře přece spory rovDány.
Osobní prostřednictví Jeho eis. a král. Milosti
všdy bylo tak prozřetelné, taktol a mírami
lovné, že mu byjo těžko odporovati,

Před nastoupením vlády vadělával 60 pa
covník s velikou pílí ve všech oborech všeo
beoného vědění. Přitom se ovičil v jasyko
„česném, polském,latinském, maďarském, ital
ském a francousském. Všichni výteční učitelé
obválili píli a b,strost urozeného šáka. „Neměl
tem nikdy žáka tak evědomitého“, vyjádřil 60
Oden z jeho učitelů. A vzácné vlastnosti, jež

v ranném mládí jevil, vydaly hojnou žeň

o věko,kdy svěřenmuúřadtolik$. tak sodpovědný! „S Bohem buď moje
mládí“, řekl a vědomí obtížných úkolů 18letý

„aroivévoda, když byl povolánsasednouti na
-trůn ových předků. Slova ta byla výronem
vášného vědomí nastávajících nesnadných po
vlaností. Americkývyslanec William Stiles po
dotýká k brojevu tomo: „Bylo to velkodašné
alovo od jinocha aai ne dovatenáctiletého,
neboť tak vyjádřil, še přijímá povinnosti a od
dává se úplně své těšké úloze.V nejčasnějším
květu mladosti býti pánem jedné z největších

V Hradei Králové, dne 27. listopadu 1908.

říší a myaliti dříve na oběti, které tato po
vlonost ukládá, než na lesk takového posta
vení, to ukazoje, jsk vážně pojímá svou úlobu,
coš jen zřídka Ise nalésti, ale co je nezbytně
třeba ka zdárnému výsledku u těch, kteří jsou
narození, aby panovali.“ Včusno jest reprodu
kovati tato slovu v přítomné chvíli, ježto jest
Da př. známo, jak lebkomyslně pojímal hned
z počátku úlohu vladaře brdý kalvinista
Friedrich II. A císař začal pracovati skotečně
vážně, všestranně. Kulturní, hospodářské, sc
ciální potřeby svojí veliké říše měl stále na

jiném zřeteli. „Chci, aby i dělník nasycen u
ehal na lože“, vyjádřil se citlivý panovník,

dříve tak často skutkem na jevo dával. Pokod
mocnáři jen trochu možno, všude spěcbal osobně
Be přesvědčit o vzestopu i nedostatcích kul
turního a hospodářského vývoje zemí svojí
říše. A posud málokterý panovník evropský

Jobilár. Rozvratné choutky růzaých stran pa

tomuto heslu porozomějí iti politikové, kteří
nespravedlivý vystapováním maří společnou,

„——Olsař a král náš, byv pečlivá vychovác
v nábořenství katolickém, aš do jeseně živote
svého zůstal vědy velice zbožný a skromný.
Prohlásil r. 1866: „Důvěra a n+déje naše neza
kládají se jedině na naší sjednocenosti a naší
moci. Já ji zakládám zároveň na Nejvyšším,
na všemohoucím a spravedlivém Boho, jemuž
dům můj od svého prvopočátku sloažil, kterýž
neopustí těch, kdož ve spravedlivosti důvěřají
v něho. Jeho chci vzývati o pomoc a k němu
volati o vítězství, a vyzývám svoje národy,
aby to činily se mnoa.“ Proslovil přání, aby
národové jema svěření „měli časné statky, ale
věčných nepozbyli.“ Svoji pevnou víra, De
zlomnou důvěru v pomoc Boží a lásku k nábo
ženským úkonům všade horlivě manifostoje.

ne 2. prosince bude tomu 60 let, kdy
nastoupil vzoešený mocnář trůn. Kóž ještě
dlouho nám sachová Bůh Šlechetného vládce
našeho!

Oslava zlatého kněžského jubilea
sv. Otce Pia X. v Římě.

Po celých čtrnácte dnů,co pobylijsme už
ve věčném městě, mohli jsme pozorovati, že

řipravoje se něco neobyčejného. Denně viděli
eme na ulicích římských tisíce poutníků, kteří

buď pěšky buď v dlvahých řadách povozů projíž
děli městem a navštěvovali jeho posvátná místa.
A nebylo vycházky, abychom nebyli potkali ne
jednoho, nýbrž celou řadu biskupů a vysokých
hodnostářů církevních. Sjížděli se, kdo kde
mohli, z celého světa katolického, aby pří
tomní byli slatéma jobilen Otce všeho křes
fanstva a Náměstka Kristova, Dne 9. t. m. přijal
av. Otec ve zvláštní audienci ebor kardioálský,

který přidel mo k tak vzácné slavnosti blaho
přáti.

Ve dnech následujících viděl pak Vatikán
se slávou sjíšděti se zástupce a vyslance moc
nářů ze všech končin světa, závodicích v pro
jevech úoty k vzoešenéma jabilároví. Byla to
vyslanoctva s Rakouska, Španěleka, Portugal
ska, Německa, Holandsks, Bavorska, Saska,
Belgie, Monaka, s Colambie, Chile, Pera, Ar
geotiny, Costariky a Bracilie. Car raský poslal
prostřednictvím svého velvyslance vlastnoruční
blahopřejný list. V posledoich dnech byl Řím
poutníky a cisioci přímo zaplaven.

Konečně nadešel radostný den. Maožství
poutníků strávilo noo na schodech nebo pod
mobotaým slonpovím basiliky Vatikánské, sby
časně s rána co nejdříve dostali ee do vole
obrámu a dle možností saojali místa výhodná,
takše, kdyš o 6 bod. ranní přichvátaly policie

vojsko Ba náměstí BSratope našly jeploé. Nával do velechráma byl obromaý.
Náměstí ov. Potra podobalo se obrovskéma

Imsarty 14 počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledmu.

posledního koutko. Uniformy papežských gard
střídaly se tu s obleky vzácných hostí, s še
dými a chadými hábity řeholníků, s fslovými
a purporovými hávy ofrkevních hodnostářů, se
zlatem kovanými fraky poselstev a jichprů
vodčích. Velechrám vyzdoben byl bohatě čer
venými damaškovými azlatem zdobenými dra
periemi; hrob knížete apošto:ského tonul v záři
světel a nádheře květin. Presbyteř, vyhrazený
pro funkce, pro kardinály, biskupy a vysla
nectva, vyzdoben byl krásnými koberci.

Krátce po '/„10. hod. objevil se 0 vchodu
do kaple Bolestné Paony Marie (v níž je známá
socha Piety od Michelangela) kříž, nesený U
prostřed sedmi hořících svící. Průvod impo
santní vstupoval do basiliky. Obromnými pro
storami velechráma přelétl Šumot rozechvění
— a za ním hrobové ticho. Zraky všech spo
činuly ua vchoda do kaple Piety. Průvod
zvolna bral se ko předa v obvyklém po
řádku. Dlvuho trvalo, než přes 200 biskapů,
arcibiskopů, patriarchů a 36 kordinálů vyšlo
z kaple. Byl to průvod úchvatný a velebný.
Nejdpp. biskapové a- rcibiskapové oblečeníbyli
v rochetu, plaviale bílé a mitra bíloa, plátě
nou, patriarohové ritů východních nesli dr.hos
cenné mitry nebo korany; nejdpp. kardinálové
měli — podle svého řádu — baď dalmatiky,
kasule nebo plaviály a mitry bílé, damaškové.

Konečně zablaholily stříbrné posauny nad
hlavním vebodem basiliky. Z dola zněl zpěv
velebný: „Ta es Petras — Ty jsi Petr“ — a
nedlouho nato objevil se stříbrný baldachým,
pod nímž bělala se postava kmeta-jubilára —
av. Otce Pia X. S úsměvem na rtech ž. hoal
ev. Otec na všechny strany. Oblečen byl vple
viál; hlava ozdobena tiarou. Nadšení uchvátilo
všechny ty tisíce, jež plnily ohromně prostory
velechrámu — tisíce rukou zvedlo se jako by
k elibu věrnosti a tisíce šátků zamávalo vzdu
chem. — V presbyteři sestoupil sv. Otec 8 no
sítek, usedl na trůu po straně epištolní, vsal
zlatou mítra místo tisry a po krátkých mod
litbách zapěl proslolý sbor sixtinský (V němě
toho dne zpívali i ohbovancičeské kolleje) Pe
rosiho „Pater noster.“ Pak intonoval 8v. Otec
„Nona“, kterou střídavě 80sborem bohoslovců,
zpívajícím chorálně, zpíval pak sbor sixtiaský.
Po „Noně“, jež zakončena byla dojemnou a
velkolepou skladbou Perosiho „Salve regina“,
oblekl sr. Otec bohoslažebná roucha k oejav.
oběti. Při ní střídal se spěv řehořský se 8bo
rem sixtinským, který zapěl z části klassické
skladby Palestrinovy „Missa PapsaeMarcelli“,
z části skladby Perosiho. Sv.Otec zpíval velui
jseně a blasitě — nebylo znáti na hlase jeho
ani oa vzezření žádné únavy. Velebnéa do
jemné — jako vždy — byly chvíle při posdví
bování, kdy sa brobového ticha. slyšeti bylo
jen čisté svaky stříbroého svonka, svěstajícího
vsnešenou chvíli nejhlabších tejemství a kdy
s výšio nebetyčné Michelangelovy kopule linuly
se dolů úchvatné melodie fanfár. Stupňvvé
modlitby pronášel sv. Otec 8 celou assistencí
u papežského oltáře, po jehož incensaci ode
bral se na drahý trůn, omístěný v čele pres
byteře pod kathedrou av. Petra. Tamsetrval
až do Obětování.Epištole, Eraogeliam jako o
byčejně zpívány latinsky a řecky. K obětování
vrátil se sv. Otec k papežekému oltáři. Po „Agnus

Dei“ odebral ce opěs na trůn včele prosbytoře,kde takó přijel Nejey.tělo a krev Páně, Po
av. přijímání vrátil se k oltáři, kdeš dokončil
nejsv. oběť mše sv. Pak zase v slavnostním

růvodu po krátkých, ticbých modlitbách, ob
ékoov plaviál, vrátil se před Confessisv. Petra,

kde stanov, udělil slavnostní Apoštolské pc
dehnání, spojené 6 plnomocnými odpastky.

Pak vrátil se, na všechnystrany šebnaje,
svolna do kopie Plety, kde smisel srakům ti
elot. Dlouho trvalo, než mohli jeme 60 pro
drati ke vobodu a vyjíti z basiliky. Venku me
mohli jeme se nasytíti pobledemza úchvatné
divadlo, jež skytalo nám saso námidešíov.Potra,



bomžící se mořem lidstva, jež pěšky i vosmo
v nadšení ee rozptylovalo. =

Bylo '/,1 hod., když vyšli jsme s basi
Jiky. Až do té doby bylo počasí pěkné — byť
trocbu pod mrakem. Ale odpoledne dalo se do
deště a už aepřestalo. To však „pesastrašilo
pás, abychom nevyšli večer projíti se městem
s shlédnonti osvětlení. O '/T. rozezvučel se
Řím blaholem všech zvonů v celém městě, jež
po celé čtvrt hodiny blásaly radost oad tak
památnou slavností. Zároveň osvětlena byla
všechna průčelí chrámů, všechny kláštery, kol
leje a ústavy a přečetné domy soukromé. I
volechrám sv. Petra, náměstí a kolonády byly
osvětleny, Náměstí sv. Petra bylo plno, takže
šlo tam o život. Osvětlení očkterých kostelů
a ústavů, zvláště chráma Gesů a S. Andrea
della Valle — bylo pobádkovitě krásné.

V pondělí dne 16. t. m. přijal sv. Otec
o 11. hodině veškeré nejdůst. opbiskapy ra
kouské ve zvláštní audienci. Přítomni byli J.
Em. kardinál pražský Leo Skrbenský,kardinál
biskop vratislavský Jiří Kopp a 17 arcibiskupů
a biskapů z celého Rakouska. J. E p. kard.
arcib. Skrbenský přečetl společnou adressu,
na niž sv. Otec odpověděldelší promlavou. Po
slyšení nejdůst. Episkopáta připustil sv. Otec
přítomné sekretáře, kteří mu Jíbali roku, au
dělil jim své Apoštolské požehnání, platící i
pro všechny jejích drahé a známé. — Pak při
jal sv. Otec množství pootníků z Italie aFran
cie. Nával ve Vatikánu byl obromný. Přemnozí
nejdpp. biskapové odjížděli. aniž mobli míti
naději, že budou v těch dnech přijati v sou
kromém slyšení.

Koupě| Obstarávání | Prodej

Svůj velký

Antikvarlát
doporačoje co nejsdvořileji

DURAN VOELLOÁŘ
knihkupectví

nakladatelství
závod budební

antikvariát
v Hradci Králové.

Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Obrana.
Bumlající „korndontsch“ Germáni.

V neděli dne 22. t. m. při bumlu zvlášť vý
tršně si počínal předseda buršáckého spolku
„Pilener Landtag“ Hans Fleiechner. Naše po
slanoe obviňoval z aranžérství proti „avobodě“
buršáků cestující Ernst Silberstern. Pro na
dávky vůči našim lidem předveden JUC. Hein
rich Freaod. Předkové těchto výtečníků ovšem
poznali teutoborský les teprve tehdy, když
se kolem začalo kšeftovati.

Politický přehled.
Buršové nejsou kosové jenom ve své, pro

ně opravdu matičce Praze, nýbrž i též ve Vídni
aula vídeňské university poznala kollegiálnost
německých buršů; Lylaskropena krví italských
studentů, síň, jež má býti sídlem a stánkem
Mus, otřásala se řecem, rvečkou a výstřely.
Italové, demonstrojící pro italskou universita,
byli od německých stndeutů přepadeni. Těžce
zraněno bylo 33 studentů, mezi nimiž i ženy.
Od strážníků voiknnvších do auly zatčeno 27
lidí. — Poměry na talkáně jsou čím dál tím
neutěšenější. Nebezpečí války rakousko-srbskc
černohorské vzrůstá. Pokud se týká situace,
nedojde asi v zimě k nějaké větší vojenské
akci vůbec, a dojde-li, budou vybiječi války
chtivosti Srbů jen drobné půtky. Teprve na
jaře moblo by dle úsudků vojenských dojíli

„k urovnání celé té záležitosti zbrojní cestou.
Velmoci prý v případě rakousko-srbského kon

„Hliktu zachovají neutralita. Rakouský velvygla
oec br. Pallavicini byl prý z Cařihradu odvolán. —
Baron Bienerth není šťasten svým počínáním.

„Nepodařilo se mu doposud zjednati si většinu
pro pilné vyřízení státních nezbytností, t. j.

„rozpočtovéhoprovisoriaa annexeB>8oya Her
oegoviny, jakož i «bchodních amlov. Zejména
čeští poslanci činí bar. Bienertbovi obtíže. Ve
Vídoi kolovala předevčírem správa o děmisi

Bienerthora micisterstva a svolání habineto
čistě úřednického. Jak korrespondence „Zent
rum“ sděluje, oblásil prý předseda Námpdaího
klabu dr. Kramář, že se svojí fonkce úzdává,
Příčinou toho prý jest, že čeští katol. poslanci
hodlají vystoupiti s Národního klubo. Jsoa $o:dr.
Horský, Záraba, Myslivcové, Šabata a Prokop.
Zpráva tato jest správná jenom potud, že dr.
Kramář resigoaci svoo ohlásil pouze podmí
nečně pro ten případ, že by se poměry vNá
rodním klabo oeorovnaly. —Dne3. a4. prosince
bandou odbývány vojenské konference z1 před
sednictví císařova. Předmětem těchto porad
mají býti hlav č otázky, týkající se osobních
záležitostí genorality. Tyto konference obyčejně
bývají teprve v ledna, 3 obledem však na kri
tickou dobu byl letos zvolen tento termin, aby
směna ua wístech velitelských mohla býti pro
vedena dříve

Perský šach odpírá ponechati národa koo
stituci, jíž prý ai lid nepřeje. Aoglické a fran
conzské vyslanectvo podalo mu v neděli řízný
protest proti totu, že nechce svolati parlament.

VČíně vypokla vojenská revoluce. Vojenské
oddíly střeží měst. brány a četvíci hlídají pří
chody ke čtvrti vyslanecké. Zoepokojení stoa
penci zesnulé staré císařovny prchli. V Naokioga
došlo k ponličním bojům. Část cizozemců achý
lila sena avglickou tam kotvící dělovou | ď,

Náčelník policejního obvodu jalaipurského
byl domorodými policejními úředníky zavraž
děn. V Indii panoje proto veliké znepokojení.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermileva. (Divadlo). Po delší prázdni

nové pause objevili se ochotníci katol. národní
Jednoty zase na jevišti. Sehrali dne 22. listopudu
„V šamavském zátiší“, hru o 4 jednáních se 2
proměnami. Hra byla vhodně volena. Obsahujet
maooho pěkných, poučných scén, které mlynářův
synek Kilián velmi dobře oživaje. Všichni ochot
nici dobře pochopili své úlohy, takfe celé prove
dení bylo krásné, ladné a odpovídalo skotečnosti.
Bylo viděti, že každý svou úlobu pilaě nacoičil a
snažil se nad druhého vyniknouti. Tolik musí
každý nestraoný pozorovatel doznati. Prostranný
sál byl do posledního místečka naplněn, ač v 80n
šedních obcích i v Čerailově samém (sna ne ne
trac?) byly pořádány taneční zábavy. To nejlepší
důkaz, že ochotaíci Jednoty ae líbí a každý rád
spěchái přes terror jiných k „Jindrům“ se po
bavit. — S radostí také stanoviti masíme, že ke
starým osvědčeným silám nová znamenité přibyla
Na svátky připravoje 8e vánoční zpěvohra „Je
sličky.“ Zdař Bůb!

Z Novoměstská. V neděli dne 16. listo
padu o 3 hod. odpol. pořádali katolíci organisační
důvěrnoo nchůzi ve apolkové místaosti v hostinci
p. Ant. Hájka v Novém Městě n. M. na oslavu
GOletého kněžského jubilea av. Otce Pia X, na
níž přednášel vstp. dr. František Šalc z Hradce
Králové o kaltorním působení kat. církve. Účast
níků bylo asi 250. Vzácná slova vadp řečníka
byla e velikou pozorností vyslechnota. Vzdáváma
timto vsdp. řečníkovi nejvřelejší dík. Doufáme, že
vsdp. dr. Šulc častěji do našeho kraje zavítá a
nás opět nějakou přednáškou potěší. Ve spolkové
místnosti vyvěšen byl obraz Jeho Svatosti. Pu
přednášce provoláno ještě třikrát „sláva“ a „af
žijel“ Zapěním hymny papežské schůze jedna byla
ukončena. Po přednášce této konala se ještě jedna
schůze a to kfesť. soc. paní a dívek z Nov. Města
n. M.a okolí Předaášela sl Anna Radová z Krčíca,
absolventka aoc. kursu v Hradci Králové, o orgi
nisaci žen; též slova její byla 8 velikou pozor
ností vyslechnuta a na památku 5Oletého kněž
ského jubilea sv. Otce Pia X. založena orgunisace
křesí. paní a dívek z Nového Města a okolí. Po
přednášce přihlásilo se hned 45 členek a hned
také byly zvoleny dámy do předsednictva a sice:
31. Matylda Janků, indnstriální učitelka £ Nov.
Města, za okresní důvěrnici, el. Anna Čejpová co
místodůvěrnice z Nov. Města; dále jsou v před
sednictvu pí Atna Fobrechbtová, pí Barbora Bo
růvková z Nov. Města, sl. Kamila Hyblová ze So
bova a sl. Aona Radová z Krčína. Doufáme, že 05
nejdříve šiky svoje sesílíme. Další naší práci
žehnej Bůh!

Z Čáslavě. Křest. vsdělávací spolek ko
val dne 22. t. m. spolkovou schůzi « přednáškou
p. Aug. Naňky „O Švýcarsku“, provásenou řadou

náška byla velmi pěkná, p. řečník upozornil na
krásy tohoto kouzelného kraje a proto není divu,
de odměněn byl dlouhotrvajícím potleskem. Slavné
ma spolku cyklistů „Blesk“ vzdáráme upřímné
díky za zapůjčení obrazů a ekioptikonu a p. feč
níku za poučnou přednášku. Kéž by tyto tak
krásné navázané styky potrvaly! Po přednášce
oddali se členové a hosté společné zábavé,
při níž opět spolková hudba sklidila hojně po
chvaly. Pro dobu adventní jsou připraveny před
nášky a debatní večery ve epolkové místností.
Hojná návštěva členů žádoucí.

7 České Skállee. Dne 165.listopein
1908 pořádalsnaše volná organitace katol. lidu

ařilé důvěrné schůze. Prrní konala seo

2 bod. odp. ve Zlíči v sále p. Schreibra a drahá
večer v 7 hod. v hostinci p. Martinoa v Zájesdě.
Na obou-sebůzích promluvil všeobocaě oblíběný

ík p. redaktor František Šapka z Hradee
Král, Obě místnosti byly přeplnény poslachali.
Hned při představení pama řečníka předsedou
p. Špáton zaburácela bouře potlesku a lid nad
šeně vítal svého oblíbence. Překrásnou řečí a
úchvatným přednešem probral p. řečník celý pro
gram strany katol. lidu v Čechách, poukásal de
tajině, kde jsou nedostatky, osvětlil mistrafm
způsobem skutečná (fakta, jichž protikatoliciké
strany se dopouštějí na lidu, a ukázal na nutnost
nejširší organisace katolického lidu. Promluvil
také k ženám, dívkám a mládeži slova pravé
křesťanské lásky a povzbuzení. Řeč jeho prová
zena byla stále nadšeným potleskem a celý prů
běh obou schůzí byl nanejvýš povznášející. Ku
konci schůze vzpomenuto bylo též oslavy jubileu
BOletého kněžství svatého Otce a když byl p.
předseda Špáta ještě přednesl, že organisaoe
katol. lidu v České Skalici má již 445 členů,
z nichá 316 odebírá časopis „Štít“ a 130 časopis
„Jitřenka“, byla schůze důstojné zakončena za
pěním bymoy Velebradské, v jejímžto mocném
blaholu bylo znáti veliké nadšení. Výsledek obou
těchto schůzí byl, že celá řada nových členů
k organisaci se přihlásila. Milovanému p. řečníku
přejeme na jeho Bohem požehnané dráze stálého
zdaru. — Stoupenci katolická otrany.

V Oamoníně u Křesetie na Kutno
horaka bude konána ustavující schůze pro or
ganisaci katolického lidu v Čecbách v neděli 29.
t. m. ve 2 hod. odpol. v zámeckém hostinci p. A.
Veselého. Referent vip. Josef Mašina, kazatel u
sv. Barbory v Hoře Kutné.

Z Machova u Police m. M. V neděli
dne 22. listopadu pořádal zdejší katolický apolek
veřejnou schůzi lidovou, na níž přednášel o sta
robním a invalidním pojištění p. sekretář Mužík
z Hradce Králové. Přednášku jeho byla přijata 8
bouřlivou pochvalou. Po té večer konána byla ce
cilská zábava, která ge velice pěkně povedla; účin
kující v různých výstupech ochotníci z Police a
Machova velice zdárně ci vedli a každou chvíli
ozývala se pochvala proatorným sálem, který byl
do posledního místa obsazen. Po výstopech byla
zdařilá taneční zábava. Zdar zábavy byl i po
stránce finanční úspěšný, takže doufáme, že chudá
školní mládež, v jejíž prospěch byla zábava po
řádána, má se nač těšiti,

Z Katnohorska, Památnýkopec„Vysoká“
vévodící valné části Čech, stal se v neděli dne 22.
t.m. dějištěm události pro nás radostné. Ze všech
osad na úpatí „Vysoké“ rozložených sešlo se půl
druhého sta mutů všech povolání, aby se přihlá
sili k organisaci strany katolického lidu. V míst
postech p. koláře Dudka v Sachdole uvítal pří
tomné vdp. děkan Václav Spurný. K jeho návrhu
zvolen za předsedu p. Josef Převrátil, rolník a m.
radní v Suchdole, za místopředsedu p. Al. Horáček,
rolník z Bařetic, zapisovatelem vp. Jan Král, míst.
kaplan. První řečník vp Jan Král jasně vylíčil
smutaé poměry náboženské našich dob, poukázal,
k jakým brozným koncům vedou snahy „Volné
myšslenky.“ Dokazuje, že jedinou proti tomu ope
rou může býti strana katolického lida v Čechách,
jejíž program krátce naznačuje. „Proč strana tato
byla založena ?“ Na tuto otázku vhodné odpověděl
vip. Josef Mašina z Hory Kutné. Z programá
jednotlivých atrau politických tečník dokasuje, že
žádná z nich nechce obroženému náboženství sky
tati opora. Náboženství prý je věcí soukromou!
Ale takovému náboženství nenčil Kristus ani a
poštol vé, k takovému aeblásí se ani katolíci, ani
evangelíci, ani židé. Čemu člověk v srdci věří,
dle toho řídí se i v životě veřejném. Náboženství,
toť veřejný statek celého lidstva a tudíž ve ve
řejném životě musí býti bájeno a uplatňováno.
Proti všeobecnému boji nevěry nutno, aby všichai
upřímní, praví vlastenci arazili 8e v mohut.ow
stranu. Naše strana nese ochrane náboženatví i
reformu sociálních a politických řádů. Po nadšené,
pravým duchem vlasteneckým provannté řeči této
vyžádal si slovo p. Čeněk Pospíšil, rolník z Mig
kovic. Vybízí přítomné, aby všichni do jednoho
k organisaci katolické přistoupili a tak dokásáli
svoji lásku ku avé víře a k národu. Vzorem nám
mobou býti jinověrci, kteří nikdy náboženství svého
a duchovních svých tupiti nenechají. Slova jeho
od srdce jdoucí dotkla se též všech srdel. Za
členy organisace přihlásilo se hned na 140 mužů
(ženy a mládež pro nedostatek místa nebyly se
zvány) Za důvěralky zvoleni pp.: Pro Suchdol
vip. kaplan Jan Král, pro Vysokou p. Káraík ml.,
roloik a truhlář, z Mezholes p. Slavík, zedník,
z Miskovic p. Fr. Novotpý, rolník, z Dobřeně p.
Josef Pařez, rolofk, s Bořetice p. Alois Horáček,

-roloík, a pro Karlov-Tochotice p. Alois Pospíšil,
rolník. Z nadšení přítomných můžeme doufati, še
na tomto prvním kroku neustanou. Strana katol.
lidu jest již zajisté na Podvysocku pevně sakot
vena. Duchovenstvu sucbdolskému patří všecka
čest, že tak krásný příklad dalo všemu ostatnímu.

činnost vlp. kuplana Krále, který po dlouhá léta
„tak obětavě šířil katol. tisk! Král s Podvysockém
jde vpřed. Kdo půjde první za nim.k boji ak —
vítěsatví?
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výech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Fradoi Králové.

(Založeno r. 1862).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Zprávy místní a z kraje.
Nejdp. biskup dr. Josef Donbrava

opustil v sobotu dne 21. £t. m. útalnou kollej
českou a věčné město Řím. Po krátké zastávce
v Padově, kde v neděli dne 22. t m. obětoval
mši sv. na brobé ev. Antonína Divotvorce za milou
svoji dlecési a prohlédl si velkolepý, moderně za
řízený konvikt O0. Jesnitů pro univeraitní po
sluchače, nastoupil další cestu a přijel v pondělí
dne 25. t. m. ráso do Vídně. Ve Vídni zdrží se
ndp. arcipastýř po několik dnů, aby súčastnil se
biskupských konferencí, dne 26. t. m. súčastnil
se společné blsbopřejné audience církevních hodno
stářů rakouských u Jeho Veličenstva. J. B. M.vrát
se do Hradce Král. 30. t. m. o 5. hod. odpol.

Sehůse městské rady doe23.listopada,
Návrh ředitelství c. k. reálky na uděleví nadace
Váelava Miloše Červeného postoupen byl měst.
zastupitelství. — Uděleno bylo povolení ku stav
bě domku na parc. č. 9. v bloku XII Společen
stvu pro stavba úřednických domů. — C. k.
okres. hejtmanstvím dodaná k vyjádření žádost
p. J. Komárka, vináraíka, o svolení k podávání
teplých pokrmů, postoupí se městskému zastupi
elstva ku příznivému vyjádření. — Vzato bylo
na vědomí, že c. k. zem. Šk. rada schválila, aby
divěí oddělení pokračovací školy průmyslové při
pojeno bylo k dívčímu lyceu a schváleno bylo,
aby škola ta svěřena byla správě Iycejní. — Po
krokovému klobu propůjčeno bylo měst. divadlo
na dea 3. prosince t. r. ku předoášce cestovatele
Friče. — Lesním úřadem předložená mapa po
rostůa výpočtem těžby pro decenium 1908—09—
1917—18. vyloží se k veřejnému nahlédnntí a
předloží se ku schválení městskému zastupitel
stva. — Vsato bylo na vědomi oznámení okres.
hejtmanství, že žádost p. Josefa Rasíma o kon
cessi hbostinskou pro dům čp. 385. zde byla za
mítauta.

Ea + Josefem Trakom. Bylkrásnýden
červnový. Náměstí vašeho královského věoného
města odělo se v slavnostní hév. Slunce zlatilo
svými paprsky oesty, po kterých ae měl ubírati
průvod Božího Těla. Zástup bělostných družic,
výkvět to mládí, vychásí právě z katbedrály. Za
nimi ve stíou baldachýnu, v drušiné nebes Krále
kráčí několik pážat. Mezi nimi též jinoch při
bledlých liel sbožně drží rozžatou svíci v ruce a
bedlivě dává pozor, aby vánek jejího plamene ne
ubasil. Byl to gymnasista Josef Traka z Korouhve
u Poličky. Pohled na mládenečka opravšoval k na
dějím pro budoucí život. Jaké povolání si svolí,
aš vyspěje? Komu zasvětí síly své? — Uplynala
léta . . . Po náměstí královéhradeckém ubírá se
za červencového jitra zástup bohosiovců, čítající
29 hlav. Vetapují do biskapaké residence. V kapli
přijímají prvaí vyšší svěcení. Jeden po drubém
přistapoje k avětiteli — blahé pamětí Josefa Jana
Haisovi — a odevzdává mu hořící ovíci. Mezi
nimi byl též boboslovec Josef Troks. Zasvětil avíci
ového ŠivotaPánu. O 4 dny posději, 12. července
1691 vycházel z katbedrály sástup novosvěcených
kaěší. Nebylo jich však 29. Jeden z nich, nej
mladší, Benjamín pro nedostatek předepsaného
věku nemobl býti vysvěcen. Byl to opět Josef

slaviti avoji primici. — Na podzim téhož roku
byl poslán do Vídně na vyšší stadia, aby mohi
svým časem světlem vědy osvěcovati
dorost kněžský. Tn váak jíš vichr remoci začal
shášeti svíci jeho života. Opustiv ústav, opadl

„v těžký tyfas. Usdraviv se, posplchal do osad mu
vykázaných, do Sv. Khiže, do Trhové Kamenice
a do Bojanova. Věady rozžíhal v ardolch věřících
oheň „ zbožnosti a lásky, kterým plálo jeho
dobré srdce. — V nehymoncí paměti žijící biskup
Brynych svěřil mu r. 1902 úřad mlstoředitele
v měžském semináři, ktarý zastával s oddaností
a svědomitostí vzornou. Zasloužil si vrchovotou

hrobem tlamočil et. p. Kayttl. Sapploval v tomto
postavení též biblické atudium 8. Z. po tři asta
dium N. Z. po jeden semestr. Nezíštné sestával

t. r. začala svíce jeho šivota basnvuti. Snaha sa
chrániti ji vedla ho až do vzdálené Iky, kdež —
k našemu žalu dobasle. — V pondělí jeme do
provodili sa zvuků měžných planí, přednesených
ct. pp. bohoslovci, našebo milovaného bratra v ro
diští jeho ke brobu . . . Sedinnácte kněží, mozi
nimi rektor Nývit, vikář Hejtmánek, děkan Le
tošník. Buď s Bohem, druhý bratře! Věz, že bu
deme pluiti to, co nad hrobem ti jménem tvých
kolegů dr. Hejčl připověděl — še budeme tě
nositi v paměti i v srdci k oltáři a prositi, abys
brzy vešel do kathedrály nadhvézdné, abys v dra
žině Krále králů těšiti se mohl, že syloe života
věčného ti nikdy již neshasne.

Jednota katel. tovaryšů zve svoje
příznivce a bývalé členy ku spolkové slavnosti,
pořádané dne 29. listopado t. r. na paměť svého
20letéhotrvání. Pořad slavnosti: I. Dopolednev 10
bodio slažby Boží v katbedrále. II V 11 hodin
elavoostní valná bromada v Adalbertinu. III. Večer
téhož dne v Adalbertinu jabilejní divadelní před
stavení, k němuž vybrány tyto novinky: Hráči.
Obraz ze života v 1 dějství od Gogola. Obraz
z ruského života. — První ples Veselobra v 1
dějství od Zikmonda Przibylského. Děj odehrává
Be ve městě. — 1848. Dramatický žert v 1 děj
ství cd Aloise Klášterského. Děj odehrává sc
ve větší vesnici na jihu českém r. 1848 po savato
čušních bouřích pražských. Začátek o půl 8 bod.
večer. Konec o 10. bod. Ceny míst: Křeslo 1 K,
sedadlo předních řad 70 hal., zadních řad 50 hb.
Parket 40 h. Sedadlo na galerii 40 hb. Dělnický,
stadentský a vojenský lístek 20 bh.Lístky v před
prodeji v Adalbertinu č dv. 1.

Jubileum práce zdejších ókolských
sester. Na svátek Panny Marie (dae 8. prosince)
oslaví koogregace ctih. sester 50. rok svojí ue
hlučné, ale pilné a velice záslužné práce paedago
gické v Hradci Králové. Ráno o půl 9. hod.“bude
případné kázaní v kostele Paony Marie, po očmž
bude sloužiti poutifikální mši av nejdp. biskup
dr. Josef Doubrava. — Odpoledne akademie.
Bližší ještě v čísle příštím.

Z odbora Ú. N.M. v Hradec! Král.
Pan JUDr. Jos. Csurba odvedl nám 10 K v jisté
trestní věci ve prospěch Ú. M. Š,, jež timto adl
kem kvitajeme. Místoí odbor Ú. M. Š. v Hradci
Králové.

Úspěch debročínného pohřebního
spolku Charity v Hradce! Králové. Tento
týden dostoupil počet členů na 500 a proto pro
případ úmrií bude vypláceti spolek pozůstalým
1000 K. Letos přijímají 8e ještě členové do stáří
56 let a zápisné „bnáší pouze 2 K. Režijní roční
příspěvek jest 1 K. Příštím rokem bude hranice
stáří snížena na 50 let a zápisné bude pro nové
členy přiměřené zvýšeno, protože spolek repre
sentuje pro každého člena již slušný kapitál. Pouze
5 neděl platí ještě nynější mírné sazby, proto v zájmu
každého otce aneb matky rodiny vybízíme k ber
odkladné přihlášce, kterou je říditi na: Spolek
Charitas v Hradci Králové.

Nové stavební spoločenstvo „Samo
statmost“ v Hradci Králové. Citelný ne
dostatek řemesinických dílen v městě našem po
vzbudil zájem o zřízení stavebního družstva, které
by pomáhalo nemejetným živnostníkům stavěti
rodinné domky s dílnemi. Družstvo toto se usta
vilo oa popad p. dra Reyla, jenž vykonal všecky
potřeboé přípravné kroky dne 2. t. m., a zažá
dalo za zápis do obchodního rejstříku. Do ředi
telstva svolení vesměs příslušníci řemeslo. stavu : pp.
Zd. Ješek, V.Rosa, F. Dvořáček, J. Kieslich a F.
Forman. Lze očekávati, že obecní správa v po
chopení své povinnosti ku svelobovací akci živ
nostenské bade ušlechtilé snaby nového družstva
ze všech sil podporovati. Takó na obecenstvu je,

rl spolek podporovalo přistupováním za Členy.Nikdo nemí ouceu udíleti zde nějakou almažuu,
výbrž složí vklad 60 K, který se mu záročí jako
v jiném peněžním ústavě. Společenstvo je 8 ruče
ním obmeseným, takže možné ztráty dražetva me
týkají se jmění členů. Má se to tak, jako když
se někdo stane členem zálošny. Sloší vklad, ale
nedaruje ho. Přiblášky sa členy přijímají členové
ředitelstva. Vklady lze též měsíčně po2 koranách
opláceti. Zápisné obnáší 2 K.

Zřízení okresní pokladny pro ló
čení čeledí. Po usnesení okresního zastupitel
stra se doe 30. března 1908zřídí se dnem 1.
ledna 1909 počínaje okresní pokladna pro léčení
čeledi v okresu královébradeckém. —-K pokladně
této přiblášeny býti mohou všecky osoby mužské
ho e ženského pohlaví, které jsou povinny opa
třiti ni čelední meb pracovní kníško a říditi se
v poměru svém k zaměstnavateli čelodním řádem.
— Z pokladay této sapravovati se budou výlohy
za léčení onemocnělého služebníka ve všeobecné
veřejné nemocnici v Hradci Králové (aneb jiné
nemocnici veřejné, pokud okresním výborem vy
loučena nebude) — Výminečně přípustno bude

p lehčích onemocněních -ošetřování domácí. —je příspěvků a poplatků sa členskou knížka
natenoví se každoročně okresním výborem. — Pro

prení rok 1909 činí členský příspěvek 4 K a no
pletek za kníšimu 20 baléřů. — Stanovy pokladny
jsou k volnému nahlédnatí vyloženy na každém
obecním úřadě a v okresním ústavu pro všeobecné
zprostředkování práce a olažeb v Hradci Králové
(alice Špitálská). — etav tento bnde přiblášky
pro rok 1900 přijímati doem 1. prosinoe 1909po
čloaje. —

Ze.k. berního úřada. Vzhledemk slav
nosti šedesátiletého pasování Jeho cís. a král.
Veličenstva dne 2. pros. 1908 budou se veškeré
aktivní platy, splatné dne 1. prosince 1908, u c k.
berního úřadu v Hradci Králové vypláceti dne 80.
listopadu 1905, dále pak pense a jiné požitky,
aplatné dne 2. prosince 1908, budou se vypláceti
doe 1 prosince dopoledne.

Na cesta po moří = Brém de Ja
posska přes Rotterdam, Antverpy, Gibraltar,
Janov, Neapol, Port-Said, Aden, Colombo, Penang,
Hongkong a Osaku zve své přátele a známé Pa
noráma Národoí Jednoty Severočeské za Blloa
věží. Výstava tato trvá od 28. listop. do 4. pros.

Socialisté zase chtějí dobytí triumfa
hodné lacimo, za veliké pomocicisích rakou,
aby pak poukazovali pouze na zásloby vlastní.
Ooecnímu zastupitelstvu na Slezském Předměntí
poslána petice na zemský sněm, v níž Be žádá ro
forma blas. práva do sněmu, okresů a obcí. Patice
provázena přípisem, aby ji obec podepsala a vrá
tila místní soc. dem. organigaci. Potom prý budou
petice zaslány hromadně sekretariátem na sněm.
Obecní zastupitelstvo však nesedlo na vějičku.
Usneslo se 15. t. m. na resoluci, jež rozhodné vy
slovaje požadavek reformy. Rozhodnuto vypraco
vati v tom smyslu petici pro zem Sněm,ale žádost
goc. dem. strany nepodpisovati. Zcela dobře!

Potřeba mové cihelny ? Pise námz04
lec: Jest potřebí zde továrny na pískové cihly,
je-li v okolí Hradce v chodu asi 16 kruhovek?
Zde jest dostatek výtečné hlíay ns cihly obyčejné,
jež jsou daleko lepší než pískové. Cihla písková
jest německým vynálezem dosnd aoosvědčeným
protí ročivým vlivům počasí a zvláště není tak
ohnivzdorná jako cibls pálená. Při požáru otavba
a pískových cihel se cele rozdrobí. Ovšem cena
cihel etoupla. Leč nynější atavebaí ruch brzy zemdlí,
tak že ceny klesnou. Agsanace zde velikou úlobu
nehraje; vždyt před 5 lety v době assanace ne
mohli cihláři prodati zboží ani pad cenu výrobní.
Nemáme na Hradecko jediného průmyslníka, který
by byl z cihlářetví samého zbobati. Postavením
nové cihelny oastane nová konkarence a živoření
ještě žalostnější. V prvé řadě to odoese písková
cihelna sama. Agenti pro německou firmu přacu
jící by ovšem měli sisk — ale jiný nikoliv. A ko
nečně mohou páni stavebníci zakoupiti velice
spadao některou krohovku; a to „by vyžadovalo
jen třetinu nákladu v přirovnání k ceně podoika
nového. Tedy pozor! Napsal jsem tuto věc jen
ku prospěchu české veřejnosti a klidně čekám, že
pravdivost mojí předpovědí bude úplně potvrzena
dalším vývojem věcí.

Požár. Včera večer vypukl v bospodářství
p. Ed. Svobody na Brně u Nov. Hradce požár,
který mu zničil všecko: badovy, stroje, úroda 1
dobytek. Ubožák, který včas obaě ani doma nebyl,
jest pojištěn jen na nepatrný obnos.

Z ČCermileva. Přednášku as theme: „Sv.
Vácslav a národ český“ bude konati dp. Josef
Myaařík v neděli dne 29. listopadu t. r. v keto
lické Národaí Jednotě naší. © Začátek o půltřetí
bodině odpol. — Po přednášce bude schůze vý
borová o objedaávce časopisů pro příští rok.

Dar utlačoným Slovákům. Lidový
spolek křest. soc. v Týništi n. Orl. odevzdal nám
13 K 80 b ve prospéch bratří Slováků.

Z Hořie. Dne 2. prosince bade zde olev
řena slavnostně galerie plastik císaře 4 krále
Františka Jusefa I. 1. Uvítání hostí, proslovení
ředitele musea. 2. Řeč starosty města Hořic. 3.
Proslovy sástapců korporací. 4. Slavnostní před
náška: „Vývoj českého umění plastického za pá
nování Jeho Velič. olsaře a krále Fraat. Josefa
L“ Nastíní prof. Václav Suchomel, akad. sochař.
5. Prohlídka děl „Galerie plastik“ a umělecké
síně. 6. Blabopřejné pozdravy — zápis účastníků
v pamětní koihu. V půl 12. hodině dopolední. Síň
„Galerie plastik“ (IÍ. petro c. k. odbor. školy).

Vysoká úroveň „pokroku“ v o
mově m. D. Podáváme boze vší pozeámky malou
ukázku kulturního pokroku, jak se baví někteří
členové zdejší „Ctenářské Besedy“ — nevěřícím
s vlažným ma srozaménou a katolíkům na svá
ženou. Dne 29. října b. r. zrodil se tento dacba
plný nápad v našem. městě, vtělený na archu pa
píra, jehož okraj byl napodobením amatečního parte
t. j. čeraý. „Hlabokým šalem oklíčení, oznamují

Čtenářské Besedy“ trachlivou
správu, že ztratíme p. Jos. Magarinsa (6 távnč má
sníti Makariuca), odb. učitele, zasloužilého člena
Besedy. Tělesní schránka jeho bude na karame
tafalku dne 31. října večer postavena, tu adstým
pívem rykropema a 3. ustopadu ma Hradčany od
vozena.Š „nebožtíkem“ na „rozloučenou“ uspořádán
večírek v sobotu 31. října o 8. hod. večer, V Ro
nově, dne 29. října 1908. Truchlící pozůstalí: Jos.

o i ), Jar. Švadlenka
(ebehodník).“ Podepsáno 91 čleud, s nichž Ý te
mava ačitelského.



Z Nocbanlicka. Lékaři, usdravse sám —
jiným pomábáš, sám sobě nikoliv! U zeleného
stolu v Nechanicích interpelloval vševládnoucí pán
obecal úřad“ obledně dveří kostelních, o něž sám
ani nezavadí, takže obecním úřadem nechavickým
vydán na popud necbamického „Peruna“ tento
roskaz: Číse. 1523.06. Dne 18. listopadu 1908.
Slavaémo| petronátnímu úřadu ve Stěžerách!
K osnámení sem učiněnému bylo podepsaným
úřadem zjištěno, že atávající hlavní dvéře při
zdejším kostele nejsou ařízeny tak, jak tobo vy
žaduje při podobných budováchjako: školách,
divadlech a pod. řád utavební,totiš aby se
otvíraly na ven. Upozorňujíce slavný patronátní
úřad na stavebal tato závadu a na možné neštěstí,
při níž by se při povatalé -panice v kostele státi
mohlo, žádáme za brzké její odetranění. Městský
jekožto stavební úřad v Nechanicích, dne 19. li
stopadu 1908. Starosta: Fr. Rašín. K tomu
dodáváme: Když přestarostlivý pan starosta tak se
stará o dům Boží, af jde ku patronátnímu úřadu
a tam se doví, že 10 let tomu, co přelošeny po
boční dvéře, které se „na ven“ otvírají. Ostatně
se může přesvědčiti u dveří samých. Hlavní portál
bývá otevřen pří službách Božích a před ním jsou
letací dvéře a sa ním do kostela drahé dvéře bý
vají otevřeny, kdyš při slošbách Božích je mooho
lidu. Při všem je nejlepší to, že při měšťanské
škole chlapecké portály ven se neotvlrají —sám
praví, žetak má býti při školách — a na obecné
škole oboje hlavní dvéřeze škol otvírají se do
vnitř. A v radnici, kde je divadlo — jsou dvéře
otvírající Be dovnitř při východu ven na náměstí
a nikoli „na ven“. „Lékaři nzdrav se sám“ —
Zt.ďte sami náležité dvéle ve svých budovách dle
stavebního řádu, abyste nemosili slyšeti, še sami
stavebního řádu nezachováváte.

Ayenismus pří pohřbu. Dne 13.t. m.konal se v Hronově pohřebdp.faráře hronovského

Jaroslava Šoarka. průvodu vezeno bylo tělo
jeho Na nádraží, aby dopraveno bylo do Nebovid.
Bylo právě poledne, kdy davy dělnictva továrního
v nádražní ulici potkávaly pohřeb. Mnozí stojíce
s dýmkami v ústech, zevlovali oa pohřeb těsně
kolem nich se ubírající; saslechnuty byly i ne

Nou poznámky dělaíků o kněžích v průvodudoucích. Že sotva dvacátý posmekl, nemusí se
zvlášt připomínati. Na nádraží připraven byl již
vůz, do kterého mrtvola měla býti vložena. Upro
střed vozu nakrealen byl křídou kříž. Tu jeden
s kolegů mi řekl: „Podívejte se tady na ten kříž
a saso tady v rohu na tohle.“ Spatřil jsem v le
vém rohu vozu, kde se lepí cedulky, křídou na
kresleného oběšence na šibenici. Kresba byla asi
60 cm vysoká. Nechtěl jsem očím věřiti. „Tohle
přece tu nemůže zůstati.“ Přistoupil jsem k panu
přednostovi, který stál opodál a ukázal jsem mu
to se žádostí, aby to dal smasati. „Hm,toho jsem
si ani nepovšiml“, odvětil a poručil jednomu děl
níkovi, aby to omezel. Jest takřka jisto, že pa
chatelem je ten, kdo křídou též dělal křížna voze
nebo jeko známý. Hronovětí katolíci i pan před
nosta měli by se tu zasaditi o vyšetření věci a
potrestání surovoe — mezi nádražními dělníky.

Z Chrasti. V našem městě jest zapotřebí
v mnobém učiniti náprava. Máme městskou ne

mocnici, ve které neo vyléčeno několik pacientůz těžkých nemocí. Minulézimy vyléčen páčí p
dra Burše člověk, který byl nalezen za krutých
mrasů celý stublý. Dříve útulná čistá nemocnice
stívá Be činšákem a skladištěm starého nábytku.
Přes protest lékařů nastěhovala se do hlavní míst
nosti jedenéctičlenná rodina, jejíž otec z obchodní

ned nen prodal svůj domek. Dřívečistýchodníkd nemocnicí stává se smetištěm, tak že již
mnozí na to ukazují. Ále naše povolané kruhy ko
všemu mlčí. Druhá místnost je naplněna zbyteč
ným nábytkem jistého občana, v třetí místnosti
jest člověk, pro kterého jest v chudobincí ještě
dosti místa. Jest povinností vlivných pánů, aby
byla nemocnice dána do pořádku, aby nemusely
sakročiti úřady vyšší. Město jinak dosti zkvétá;
svláště na Rosické ulici přibyla řada nových dom
ků. Stavělo by se též hodně na Nádražní ulici,
ale majitelé pozemkůvyvýšili cenu do závratné
výše. Poněvadž stále přibývá obyvatel z venkova,

která byla ochotna věnovati na sokolovnu 10000
K, mohla by postaviti několik domků a získala by
si tím zásluhu.

Východočeský Obser a jeptišky
v ebské memoeniel. Ve „Východočes
kém Obzoru“ přichásívají občas správy o růs
ných nepřístoj v okresní nemocnici v Par
dubicích. Zprávy tyto jsou tu na ostousení jepti

ek. Kdo v nemocnici této byl, na prvnípředpozná, že jsou voskrz tendenční a lživé. po
chyby, že jest to uznalá vděčnost sapečlivé ode
třování, kterého se tu dostalo těžce nemocnéma

Baýné1 doěnáko listu. n se kvhodně větto bychom ma teprv
pad, výrasu včeskémslovalku, Ples to však

přesvědčení, že p. redaktor sám není

a že tu ne musí bověti jistým pánům,-00 stůj jde o slomyslné týrání jeptišek
savedení světských ošetřovatelek. Kdo
nemocnici v Pardubicích dělá nevinář

Východočeskému Obsoru, lehce
ti. Když v „Obaově“ to soola

i a všech osobaích prázdné sprá

;:Ě

ni
ňĚ

| vy, uveřejněné tu pouse ma obrana bezbranných
jeptišek, přivedle to tamějšího primáře zrovna
s duševní rovnováby. Ami foma nechceme věfiti,

že primářp spůsobu detektivů zastavoval knězev Pardnbicích, vyptávaje se na původce zmíně
ných správ v „Obnově“. Je-li tomu opravdu tak,
psk je to Se strany p. primáře nejen směšné, ale
i hloupé zrovna tak, jako kdyby někdo zastavil
primáře a vyptával se bo ma původce hanlivých
správ o jeptiškách s pardubské nemocnice, uve
řejněných ve „Východočeském Obzoru.“ Všechny
ty správy do jedné jsou rázu mstirého a zpětným
odrazem osvětlají daši, která je inapirovala a dala
je uveřejniti. Úožkdyby zase naopak jednou se
mělo psáti o nepřístojnostech, které tu savinila,
ať jiš nevědomost nebo lehkomyslnost jistých
pánů? Za avóbo ouceného krátkého pobytu v ne
mocnici mnobo jeme zažili aspoň daleko chou
lostivějších událostí nežli je náhodou špina
hrníček. Ano, páni si přejí z jistých známých p
čin ošetřovatelky světské. Budou je tedy míti, ale
pak té špíny bude více nejen na brnéčkách, ale
také mnohdy jinde. Okresní výbor takový luxus
ještě zaplatí. Východočeský Obzor žádá ku svým
zprávám vysvětlení či spíše vyšetření. A toho ná
hleda jeme také my. Á( okresní výbor předvolá
dotyčné kraby nemocniční a spravedlivě rozsoudí,
co pravda a co lež. Mravní doloba: Mlčeti ke
všemu je někdy zbabělost.

Nové varhany ve školním chrámu
v Pardubicích. Minulédny dostavěny byly
nové varhany v našem roztomilém klášterním
kostele. Varhany ty jsou Čistě moderní konstrukce
8 pneumatickým zařízením a jsou dílem obratného
varhanáře J. Starmyv Pardabicích, který opravdu
při stavbě tohoto vzácného stroje se vynasnažil,
aby vyhověl všem požadavkům jak v uměleckém
tak finančním ohledu. Varhany mají 11 rejstříků
a dvojí klávesnice a chválí mistra svého v každém
směru. Hlas je ve všech polohách libozvnčný a
dá se regulovati snadno a jistě od nejjeznějších
až do uejsílnčjších odstínů zvukových. Celý nád
hergý tento stroj stál 4000 K.

Obratný žíd v N. Bydšově. Předne

žida Jana Schoabla, v jebož pootivost mnohé kruby
našeho obecenstva více důvěřovaly než vlastní jeho
souvěrci. Z úpadkové podstaty vycházejí nyní na
jevo věci, kterých by ei mělo naše obecenstvo
velmi dobře povšěimoonti; těm by náš domácí tisk
měl vénovati náležitou pozornost a lid náš před
podobnými židovskými šmejdy co nejdůrazaěji
varovati. Jan Schnabel eskomptoval na př. směnka,
kterou akceptoval jistý majitel domu v Praze,
pan J., na 4600 korun, a vyplatil na ni velko
mysloé 1800 K. Po čase poznal p. J, že udělal
velice špatný obchod; vyrovnal věc prostřednictvím
židů Siegla a Kaufmanna a dal Janu Schnablovi
dvě směnky na obnos 4200 korun. Původní směn
ku na 4500 koran Jan Schnabel však nevrá.il a
vymlouval se, že ji někam založil. Když avalen
byl na jeho jmění konkurs, odevzdal však
směnku na 4500 korun do úpadkové podstaty jako
aktiram a úpadková podstata p. J. zažalovala.
Nad takovou směneční manipulací musfme opravdu
žasnouti. Kdyby tak jednal někdo z našinců, jak
by toho naše žarnalistika využitkovala! Patrno,

. Herbene, jak uš jsou teď šidé jinačí než omen
Josk Wolf. Mají lepší ratinu.

Z Rychnova m. Km. V den oslavy sla
tého jubilea sv. Otce v kostele byli přítomni zá
stupci všech úřadů. Některé pányvšak, jichž vliv
jest odvislý od hlasů katolických voličů, pojal ně
jak strach. Pau starosta na př. zůstal opatrně
doma. Ale, pane Starosto, snad se tolik nemusíte
báti „roztrpčení“ židovského aspoň nyní, kdy proti
židovským listům národ tak svorně a rázně po
stupuje! Myslíme, že semitské pohoršení by vám
neublížilo.

Ducikove divadlo v Cáslaví. V neděli
dne 29. listopadu 1908. Novinka: „Tři neděle v
chládku.“ Fraška o 8 dějstvích; napsali Maurice
Hameguiu a Pierre Veber. Hra mimo předplacení.
V přestávkách účinkuje ochotnický budební sbor.
Začátek přesně o 7. hod. Konec o 10. hodině. Při
hře vatup k sedadlům se zapovídá. Každý lístek
opatřen jeat Národním kolkem. Předprodej lístků

ochoty obstará pau Jimdřich Levý, kaihkupec v
Čáslavi (os náměstí).P. T. pp. předplatitelůmsů
stanou jich místa ronervována do středy 26. ( m.
Příští představení 13. prosince 1908.

Z Hlinska. Na objasnění sdělujeme, že
ušlechtilý výrok, pronesený proti u domu p.
dra Adámka, nevyšel z úst nynějšího purkmistra

, dra Ježdíka, nýbrž že jej promesl borlivý jazyk

Jiného sloupu sdejch pokrokářů, což ostatněvětšině sdejších občanů jest snámo. — Nynější
p. purkmistr, když jeho „vlastenecké“ snaby mají
zde tak ubohý výsledek, chce aspoň úniti
Prahu před útoky Germánstva. Do četných novin
zaslán z městské rady otevřený list místodržíteli

proti m bamlům. Prohlášení to jest ovšem
dobréaužitečné.Ale—panedoktore,jestroz

i akademický projev, než
místořečipřiložitiruku kdílu vobci, jejižjste
hlavos.Dobře napředzametati doma. A —pak
víme, še p. parkmistr sírád potrpí na maaifestační
schůze, a to svláště, kdyš jejich hrot jest obrá
osa proti katolické části českého národa. Proto

je podřvno,proč úesvolá teďnějakoz' schěci“ prolo „Svůj k svému“ aproti německo-žšdc
listům,toliksarově:ooteuzejícímPrahua národ
náš vůbec. ee

£ Humpolce (Nová podlaha vděkaa
ském chrámu Pant) Šlechetného úkolu podjalte
dp. Jos. Chaloupka, katechete zdejší školy. Líto
mu bylo škoiních dítek, še musejí v zimě státi
ne studené kamenné podlaze a proto pojal úmysl
sejisté chvalitebný, poříditi pro školní dítky do
děkanského kostela teplý kokosový koberec. Do
provázen dp. místním kaplanem, vydal se na pr.
Bebnon cestu ke známým obětavým u šlechetným
dobrodinoům naším a prosil všade jménem těch
školních dítek, které tak rády chodívají do chrámu
Páně, o dárky ns pořízení koberce, Všude nalezli
milého přijetí a raku štědeon. Vlídaó je přijal a
ve vrozené sobě dobrotě štědře obdaroval i pan
Emerich Dítě, Se stejným darem a stejnou radostí
odcházeli i od p továrníka Becka. Byli-li štědře
obdarováni od jinověrců, tím srdečaěji vítáni u
katolíků. Jen nadšením pro věc opravdu dobrou
a notnou dá se vysvětliti, že v krátká době se
brali přes 400 K. Na radu zkušených hlasů upu
stilo se od pořízení koberce kokosového a objed
náne u p. R Kasala, tesařského mistra, dřevěná
podlaha, kterou také Jevně a pěkooa ku spokoje
nosti všech dodal. Podlaha svoji úhlednostíí svým.
účelem aalesla všeobecný souhlas. Ozvaly se sice
též hlasy proti — ale byly to jen blasy nepovo
laných kritiků, kteří sami ani haléřem nepřispěli,
a proto zůstali nepovšimnati. —

Čtenářská Boseda v Krčíně pořádá
tři lidové přednášky umiversitní v sále hotelu pana 
Antonínu Rydly v Krějně. 1. V neděli doe 29
listopadu přednáší soukr. doo. dr. Ant. Klír: O
stavbě údolních přehrad vodních «e zřetelem na
projektovanou ddolní přehradu v Loštinách-Pekle.
3. V neděli dne 6. prosince přednáší ing adjunkt
Radolf Troka.: Úprava půd k účelům hospodář
ským. 3 V úterý dne 8. prosince přednáší soukr.
dr. B. Foustka: O aociálních ehorobách naší doby.
Přednášek těchto lze se každémo súčestniti. Za
čátek každé přednášky vždy určité o půl třetí

pod„pávol Vstupné do jednotlivých přednášek 20aléřů.

Z Chotěboře. Zdejší pěvecko-hudebaí
čtenář. spolek „Doubravan“ v Chotěboři pořádá v
sobotu dne 28. listopadu Cecilskou zábavu v nově
upraveném sále „Panský dům“. Po programu ta
neční zábava za účinkování místní hudby, řízené
kapelníkem p. Karlem Svobodou. Koncertní čísla
Hdí ředitel kůru p. Josef Hoffman. Začátek přesně
o půl 8. hod. več. Vstupné: osoba 1 K, rodins

i E 20 b. Dekoraci dodá firma Kokeš v Obruim

[nudy a kasopisy
odebírejte a objednávejte v knihlapectví

František Píša
v Hradci Králové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. — Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnis.(ij

Seznamyzdarma.

Různé zprávy.
Z Říma. Následkemvelikénámahyza slav

nostních dnů jabilejních, v nichž přijato bylo ve
alyšesí tolik vyslanectví a tisíce poutníků, seslébi
ev. Olec poněkud; byl ma uložen od lékařů od
počinek. Další slyšení na nějský čas byla ome

zen Také Majordomus Magr. Bisloti lehce ochu-:Tavě!.

Z České kolleje v Na počest
vzácných hostí, meškajících v sa příčinou

febiles sv. Otce, připravilo ředitelství kolleje spoečný oběd, jehož se súčastnili: Jeho Em. kardi
nál Skrbenský, Jeho Em. kard: Lorenselli, arci
biskup =Luccy a první rektor kolleje, Jeho Excel.
kmíže-arcibiskup olomoucký dr Bauer, nejdp. biskup
královéhradecký dr Josef Doubrava, vedp. Magre
Lewa, kanovník Vatikánský, drabý rektor kolleje,
vedp. Magre Solieri, nynější rektor kolleje, M

Ehrmaon, kanovaík olomoucký,AST* Pícha, Ka.
a. sekretář pražský, vidp. J. Řehák, děkan spočemský,drAl.Kolísek,professora Hodonísa,Fr.
Stejskal, vioerektor kolleje, dr. Huráň, blak. go
kretář královéhradecký, Gust. Klug, kn. a. sekre

tář olomoucký, dr. V. Havrda, bisk. KoMagna. Di a, biskupa v Cataogas, bo:



roktota kolleje, dále sekretář J. E. kardinála Lo
rensehiho a kopisni rak. ústavu Animy: hrabě
Attéemé,-dr. Dvořák a Fischer. .
. . Ve prospěch vídeňských Čechů:
Když jsem pořádal sbírku na votivní dar národa
českoslovanského do svatyně v Lurdech, ozvaly se

k aby se sbírka ta věnovalaraději vídeňskýmúm. Proti tomu zase byli dárcové a pravili,
že pro vídeňské Čechy může so uspořádsti sbírka
jisá. Dar Čechů Lurdům uskutečněn a nyní volají

aposl o pomoc vídeňátí Čechové ©Dojemně zníjejích provolání a ještě dojemněji zní privátní do
pisování nadšenéco borlivce — a vdp Tom.
Báhy. kone. rady, českého kazatele ve Vídni III,

značný, avšsk spojenými silami dosašitelný. Koěží
české národnosti je v Čechách, na Moravě a ve
Slezska přes 5000 Když každý z nich se po
stará 050 K (sbírkou, přednáškami, koncerty atd.),
pak sejde se250000 K a vídeňskýmČechům bade
spomoženo. Abych učinil začátek ve aměru DAzna
čeném, posllám 50 K. — V Předklášteří, v listo
padu 1908. Leop. Kolísek, kons rada, farář.

Čechů v Berlíně je dle německýchspráv
©—7 tieic. Berlínský „Sokol“ má 300, vzdělávací
spolek „Havlíček“ 200, Český národní spolek 100,
pěvecký spolek 90, sportovní klub „Slavia“ 100,
Jlub českých tamburašů 60, spolek „Hus“ v Riz
dorfé (původně slovanské vesoici) 60 a spolek
„Žižka“ve Střelově60členů.Čechovémajív Ber
líně svou vlastní tělocvičnu, hrají česká divadla a
mají 9 českých hostinců. Největším českým re
staurantem je „Pražský hostinec“ poblíž Bpittelakého
náměstí. V Rixdorfé mají český kostel, v němž
Be v neděli káže česky. Většina Čecbů jsou živ
vostníci: tkalci, krejčí, obuvníci, řezníci, sládci,
trubláři, sámečníci, mechanikové, klempíři a číš
nici. Německé štváčské listy významně na berlín
ské Čechy upozorňují německou veřejnost, jak prý
se mají dobře a že by nebylo divu, kdyby se to
směnilo následkem pražských událostí. Jaký úmysl
v tom skryt, zjevno na prvý pobled. Jeon-li Češi
vBerlínětrpěni,nejsouzaseNěmcitrpěnivPraze,
Paříži, Petrobradě a j.? A nevede 8e tam Němcům
moohem lépe než Čechům v Berlině?

dosud nerušeně vykládati své výrobky čeští obuv

pici. Ale najednou minalý týden bylo jim to obecním úřadem zakázáno. I okresní hejtmanství po
stavilo se tu oa stranu města; čeští lidé musí
čekat, až prý se případ řádně vyšetří. S českon
správou města by se jinak zatočilo.

Výkřik Čechů v Podradohoří. Meněi
nové Školství prodělává jiš od let cestu křížovou.
Nikde zastání. České dítě krčí se tu leckdes v
v místnostech nezdravých, mrzačíc se duševné ij
tělesně . . . Ta bolest utlačovaných duší českých
propukla konečně dne 22. t. m., jak líčí telegram
zaslaný nadřízeným úřadům: „Zástupcové českých
rodičů 31 obcí v poradě, shromážděné dne 22.
listopadu v Dachoově, přesvědčivše se, že plně
odůvodněné požadavky o zřízení a příhodném umí
stění českých veřejných škol menšinových v Pod
rudohoří přes nesčetné upominky, žádostii stíž
nosti, — jakoby na výsměch šlechetným slovům
panovníka — nebyly splňěny, prohlašují, že necítí
se povinnými poaílaii díšky své do škol, které ani
čl. 19. s. z. st. a školofm zákonům,ani řádu kol
nímu a vyučovacíma nevyhovují, a přestanou dnem
1. prosince dítky své do škol těch posílati a se
trvají na svém usnesení tak dlouho, dokud po
měry tyto, školním úřadům po léta známé a jimi

" doznané, odstraměny nebndou“.

Dvě velice časové kmiíšky vyšly +
„Hlasech katolického spolku tiskového“ z osrědče
ného péra dra Radolfs Zbáněla. Jsou to: „Svatý
Otec Pius X. 50 let knězem“ (cena 70 bal) a
„Jeho Veličenstvo císař a král. František Josef 1.
60 Jet na trůně Habeburském“ (cena 1 K 40h,
Vřele odporačujeme. Objednati lze v kaihkupectví
Gustava Francis v Praze-l.

Uclonkání rakouského průmyslu.
V podporování průmyslu v Uhrách stále se po
kračuje. Ministr obchodu Košat vypracoval
gram na příštích deset let. Stát poskytne celkom
126 millionů korun, aby mohlo býti založeno 498
továren. Do těchto továren bode nutno investovati
celkem 720 millionů korun. V těchto továrnách
malezne obživu 144.000 dělníků. Pomýšlí se na
zakládání jen takových továren, které produkují

XHard jež se doposud do Uberdovážejí s ciziny,č s Rakouska. Tím jest cbarakterisováno pod
porování průmyslu v Ubrách. Cílem jeho jest, aby
vytlačeny byly rakouské průmyslové výrobky z u
berského trhu. V Uhrách pracuje se vědomě a
soustavně k tomu, aby v r. 1917, aš pře
stane existovati společné celní území,
konsum našel Bo doma a nebyl v ničem sá
vlalým na rakouské produkci. A rakouská vláda

př tomuto utloukáníRakouskasotva co podniká.ti boykotu rakouských výrobků v Turecku bylo
sakročeno bodně energicky v

demeaoaularuěpodnikáv.DhrkmPoav sa

tamější vlády proti rakoujbým výrobkům průmyA

néajtunořJěmocka Na
nné aiteneř Námoeckapoublasi

, sč tento
co 66

vám fišský kancléř Bůlow na říšakém sněmu
takto: Velké nebezpečí skutečně hrosí našim
financím. „Roku 1878 měli jsme 199 mil. dluhu.
R. 1888 jiš 848 mil. a r. 1908 docela 4 mili
ardy. Příštím rokem jest vyhlídka na 2 miliardy.
Následkem klesání kursů utrpěli jsme značných

strát. nás morální bankrot, noučiníme-li
konec své finaační sbědovanosti. Honili jsme se
stále za pokrokem a šili jeme nad své poměry.

Samy půjček uzavřených jsou nebezpečímpopeněžní trh. Nepomohou pouze nové daně, cý
také třeba spořivosti a sice u státu i v obcích.
Přepychu musíme vůbec zanochat. Nikoho nevy
jimám. Francie stala se bankéřem světa svou spo
fivostí. Mé ovapomenutí týká se blavně stavů.
středních a vyšších. Rosmařilost a přepych staly
se jaksi společenskou nezbytností. Nejen spoři
vost a obmezení ve vydáních, nýbrž i umořování
dlohů jest nutoým. Nový duch musí přijíti do
našífinanční techniky.: Ohrožajeme svou bezpeč
nost a svůj mír, nedohodneme-li se o nových
daních. Finanění pohotovost je zrovna tak nutna
jako vojenská. — Tak vida, mocné Německo se
topl v dlosích.

Amerika jiš netáhme. Pohraničníže
lesniční stanicí děčínskou projelo minulého mě
síce říjoa do Ameriky 1836 vystěhovalců a 996
vystěhovalců vrátilo se touto stanicí s Nového
světa do Rakousko-Uherska. Letošního roku pro
jelo do Ameriky stanicí děčínskou celkem 4001
vystěhovalců oproti 26.438 osobám, jež se vrátily
s Ameriky. Vidno z tobo, že t sklamaných
je mnohem větší, nežli počet donfajících naléstí
lepší život za oceánem.

Penčšní síla Srbska, zračícíse vpráci
a obchodech závodů peněžních, jeví se podle
statistiky bank a záložen takto: Koncem 1907
bylo v Srbeku úvěrních a bankovních ústavů 133,
£ nichř 40 v Bělehradě. Těchto bělebradských
40 bank a záložen mělo kapitálu vlastního 16.9
mil. dinárů a vkladů 16:8 din. Oněch 93 závodů
v ostatním Srbsku mělo svého kapitálu 121 mil.
dio. a vkladů 234 mil. din. Nejsilnější záložny
má Smedereso, Niš, Valjevo a Šabec. Ale nejvíc
uklédali v Zaječaru, Pošarevci, Šabci a Krahu+
erci (kolem milioou dinarů). Čtyři ústavy běle

ké mají přes 2 mil. korunu vkladů. Krá
lovství srbské, které obsahuje 48.302 km? se
2,579.842 obyv, nemůše se ovšem ani z daleka
vyrovnati peněžní síle království českého (měří
51.948 km* se 6,318697 obyv.); vědyť některá
česká pražeká banka (případně i venkovská)
otrčila by celé peněžnictví srbské do kapsy.

vlondýnské Social. Review dr Lion Taylerem. Týž
praví, že celý kulturní vývoj náš spěje k tomu,
abychom poznenáhlo svou domácnost obmesovalí,
aby se výpomoc cizích osob stala zbytečnou. Cit
livost rodinnáa úzkostlivost ve výchova staví ro
diau stále na výlačnější stanovisko. Rodina se vlo
a více v sebe nosavírá A také vo slažebnicivu sa
vládá mínění, že závislost jeho a jeho služba ro
dinná jest něčím pokořujícím. Tak jsko pominulo
otroctví a dnes je návrat jebo v naší kultuře ne
možný, tak pomine i domácí obsluha. Domy badou
se stuvět jen rodinné, co nejmenší, aby cizí, na
jaté obslaby nepotřebovaly. Životv rodinách stane
se co nojjednodašší. Sídla velmožů, hromadění
statků, pozemků, dvory, zámky, paláce, to všechno
Be prostě ztoho důvodu přežije, že vlastaík jejich
nebude moci sám všeho toho udržeti svou vlastní
péčí a obsluhy ksobě nedostane. Bude myslitelno,
Že rodiny navzájem ai vypomohou, ale to bude
přátelská služba, jakou i dnes mezi příbuznými
nebo mezi sousedy shledáváme. Zato ovšem život
průmyslový, šivnosti a obchod nahradí maché, co

dnes konslo slušebnictvo. Autor počítá, žeJeodpadne i možnost zužiti vějaký veliký dů
roční. Nebude ho nač vynalošiti, neboť na okojení
isdividuálních, osobních potřeb postačí navrchovato
nejvýš 6000 až 12.000 K. Více ani nebude možno
utratit. Proto vývoj k socialismu podle něho bere
se sesílením individualismu. A individuslismus
sase sosiluje se odlučováním a usoukroměním
monogamického (jednomanželského) domácího ši
vots. Tedy právě opačnou cestou, než jakou ma
dávali maršratu mémečtí socialističtí utopisté a po
nich náš stádový socialismus.

Co na 9 K koupíme ? V mase ze 2 Kbez
kostí a taku jest 206 g bílkovin, z nichž organismus
stráví 188g. — Z mléka(81.) strávíse 256g bílo
vla, jetu však ještě '/, kg tuku s, kg mléčného
cukru (ublobydrátů). — Veebíraném mléce (20 I)
Jest 682 g bílkovin, z michě se užije přes 600 g
a 1 kg mléčného cukru. — V pivě (7', 1) jest
20 a bílkovin, 300 g uhlohydrátů a — 240 g jede
alkoholu. — Čísla tato zřejmě ukaaují bescennost

piva jskožtopotrariny. Ukasují však zároveň, žemléko jest nejlacinější potravou živočišnou,že jest
netna větší spotřeba mléka a výrobků z něho než
dosud. Složení mléka odpovídá také co nejlépe
oDomu poměrnému zastou bílkovin, tuků, ahlo
hydrátů atd. v potra jak jest tohoto
téla třeba. — Zase doklad, jak nepřiměřenýmstra
vováním probíjíme doanč vzácný ponís a alčímo
se při tom tělesné i doševně.

Tvrdá lebka. ArcivévodaFrantišek Sal
veber17.t. m.lovil 00svou dražinosv Miler
kirobeu.Při boněudála se komickápříhoda. Vy

Bkový aroec sřazil ce v divokém běhu s jedním, Barasili sa sobe přímo čely, při čemž —
podli oba na sem. Honci se nestalo ale, sraeo
věsk zlomil al vaz.

Žid —admirálens. VládaSpojenýchstátů
severoamerických ostanovila žida Adolfa Marixe
velitelem atlantického loďstva. Tento žid prý velmi
rychle postupoval; to jistě uměl si namazat kolečka.

Výstraha před stěhováním do jišní
Ameriky. Die úředních správ o hospodářskési
tueci brasilských států v hlavním městě svazovém
Rio de Janeiro přesahuje poč.t pracovních sil
pobotově jsoucích již syní potřebu a tento stav,
Jak se dá předvídati, v roce 1909 se ještě zhorší;

příznivy. Platy nízké a životní potřeby velice
drahé! Ve státech Rio de Janeiro a Minas Ge
raes následkem úpadku pěstování kávy ns kávo
vých lánech není potřeba cizích dělníků. Mzdy ve
lice skrovné. Ve státech Goyaz a Matto Grosso
jsou poměry pracovní rovněž nepříznivy. Schásí
tu též dostatečná ochrana osoby a majetku. —
Ve státech severně od Minas Geraes položených
nemohou se rakouští vystěbovalci usaditi. Ubyto
vání a zaopatřeví špatné. — Celkem není stav Ra
kušanů v méstě Rio de. Janeiro a v státě téhož
jména, dále v státě Minas Geraea usazených ni
kterak příznivý. Zvláště Rakušané v zemědělských
osadách nasazení trpí následkem nedostatku želez
nic, cest a jiných prostředků spojovacích nemcž
ností, aby svoje plodiny prodali.

Přileha. K dnešnímu číslu našeho listu
přiložen je obrázkový vánoční seznam Singer Co.,
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Král.,
Jiříkova třída č. 270, obsabojící odporučení jejích
výtečných, co užitečný vánoční dar zvlášť se ho
dících, původních Singerových rodinných bicích
strojů.

(Zavláno.)
Jabilejnímu vzájemnědobročin. šivnostenskéma spolku

„Uharitna“
v Hradci Králové.

Pode vzdává jménem svým i jménem svých
dítek sl. výboru „Charity“ díky vroucí za blshovolné a
bezodkladnévyplacení podpory 700 K pli úmrtí
svého manžele, který bylpouze 3 měsíce členem a
pouze jeden členský příspěvekaplatil.

odepsané může vším právem bumenní snaby
spolka „Charity“ co nejvřeleji odporačiti blshovolné
pozornosti české veřejnosti.

V Dobrašce, 17. října 1998,
Auna Císařová.

Zasláno.
V době, kdy církev a vlast ohrožena, po

třebí obzvláště uplatňovati heslo „List proti listu
— kniha proti knizel“ Toto majíc na zřeteli, za
kládá Jednota bohoslovců královéhradeckých kaž
doročně na osadách nábožensko nebo národaě ohro
šených knihovn;, dobře vědouc, jek může půso
biti dobrá kniha v lidu.

Mooho žádostí dochází za zřizování nových
knihoven a za výměnu dříve saložených.

K toma ke všemu je třeba peněz. Bohoslevci
sice sami upisují soačné Částky — ale co je to
na tak mnohé výlohy, když počet nás malý!

A proto obiacíme se na veledůstojné dacho
venstvo diecésní s nejnetivější prosbou, by pamě
tlivo jsouc blahodárného působení koihoven ven
kovských, laskavě je štědře podporovalo.

Předem již pevně doafajíce, že prosby naše
nebudou oslyšány, děkujeme co nejsrdečněji za
vše, čím štědrosti své průchod dá, a voláme jmé
nem sachráněných dobrou četbou srdečně:

„Zaplať Pán Bůh!"
Za odbor pro venkovské knihovnyJednoty

bohoslovcůkrálovéhradeckých:
Fry. K A Jan L. Ješek,

t ©. jednatel. t č. předseda.
V Hradci Král, 19. listopadu 1908.

Témuž odbora Jednoty boboslovců král.-hradeckých
darovali dosud na příspěveích :

Po 6 K vldp. dr. Jan Sobots, kaplan v Ku
klenách. — Po 6K: vldpp. Magre dr. AL.Frýdek,
bisk. gen. vikář a kapitulní děkan, Mogre Mat.
Masil, děkan a sídelní kanovník, Milo Záruba O.
Praem, farář a říšský poslanec, Karel Keppl, vjob
řektor blak. semináře chlapeckého. — Po 4 K:
vidpp. Jos. Závodní, proboštv Poděbradech,Jos.
Vlěek, os. děkan v Dol. Újezdě, duchovenstvo v
Pecce, Aat. Brychta, sídelní kanovník. — Po 3 K,
vldpp. Fr. Kermer, sídelní kanovník, M. Kubek:
farář v Kunvaldu, farní kat. úřad v Ranné u Hlin
ska. — Po 2 K: vidpp. Jan Barták, sídelní ka

novaík, Magr. Ant. Pogerth, sídelní kanovník,Mos"Fr. X. Hampl, praelát a sídelní kanovník, dr. Jan
Soukup, sídelní kanovník, dr. Jos. Mritík, arci
děkan v Chrudimi, Vine. Klepriík,děkan v Rych
nově n. Ko., Vioc. Rameš, farář v Radimi, Ant.
Štěpánek, děkan v Jaroměři, Ludvík Hora, farář
v Dašicích, Viktor Gartner, kaplan v Dašicích ; dálo

s Hradce Král SEEN Brabec, kaplas, JossíKopecký, kaplaa, Hrubý, vikarista, Leopold
Sokol, vikarista. — Po 1 K: vldp. J. Šimek, dě

ma v Polné. u dal„| Btvrsujíce tímto nás vky, vaší
váme zároveň nojsrdočnější dík sa Štědrost prb

Odborproven. ,



Kalendářčeskýchdítek=
na rok 1909K OOráMky:vydaný nákledem „Koithů“oPrem II. 1688,je dáriem LJašíškuproškolaldiih Rozesíláseod7. prosincet. r. —Ceme:
1výtisk pošlou 36al., vadministraci 30 hal. — Test
(18 kusů)neodběratelům „Kvitků“ franko za 86 hal. jen za
hotové. — Odbšratelům „Koiáků“přikládá se eložní list
pošt. spořit. č. 2084 apřeneché 00bwesifranko zanáhradu

aje. a exped. výloh v obnos z K 16 hal. je-li kalendaříkurčenpresourozencedlsb — odběratslůneboza
dárek dpp. batechstů © pp. učitelů pro hodné Ikolní dítky;

je-li objednán pro dítby mesdbiratele, účtuje se pp. odbě
tim fmanífranko sa 2 K 88 hal prodavačům kae ů výhody. — Kašdýnatesovýzápisník e volákoslébezteriua obráskůjevbušdímobchodudražšínašndě
kalsnddříb. — Zásilky se vyřizují přesně dle pořědu deš

lých přihlášek 6objednávek; proto jsou roblemace bezáčelné.řízeny buďtež na adressu: P, Frantisek
Svátek, vydavatel,Kritků“ v Pyeze-II., 2538, Odběratelům
„Kvitků“předplaceným před 30.listopadem zasílá se ka

lendář zdarma jako premie s prosincovým číslem.

"Tržní zprávy.
VHradoi Králové, dne 31. listopada 1008.14nl

p*mice K 1790 —18 80, úita K 14-20 — 16-20, jebase
me EK11*50—12'30, prosa K 11:40—00'00, ribre K 1400
ně 00-00, hrachu K 3400—26'00, ovsa K 7-80— 800,
čočky E %8'00—0000, jabel K 24-00—28'00, krap K
82-00—44*00, bramborů starých K2-80 —4-20, nových
K 00:0—00'0, jetel. semene červeného K 96-00—104—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 00:00 — 0000
máku K 28:00—00*00, Iněn. semene K 22 00—0000, 107
kg šitných otrab K 14-59—00'00, 100 kg pšeničných.
otrub 14*00—00'00, 1 kg másla čeretvého K 3-08
až 220, 1 kg másla převařeného K 000—0000,
1kg sááje vepřového K 184-188, 1 kg trarobo,
024—28, 1vejoe K 008—000. 1 kopa zelí K 500
a8 800, 1 kopa petržele K 4:00—600, 1 kopa kapnsty
K400—6- 00,1 hl cibule K 200—324:00, 1kopa drobné
zeleniny K 0'80—1-00, 1hl mrkve K4*00—4-40, 1ko
pa cerele K 2:00 — 6-00, 1 bečke švestek K 0*00—0'00.
1bl jablekK3:00—160,1hlhrašek0'00—00:00,Natýd.
trh v Hradci Královédne 21. listopadu 1908odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 544 hektol., dita
486, ječmene 1365, ovsa 407, prosa 8, vikve6, hra
chu 11, čočky 14, krap 8, jaho! 8, jetel. semínka
1201, Iněného temene 85, máku 10. — 2) Zeleniny:

potráele 800 kop, cerele 100 kop, kapusty 60 kop, cibule
50 hl, drobné zeleniny 200 kop, mrkve 90 pytlů,
brambor 108 hl, zelí 199 kop. — 8) Ovoce: jablek
271 hl, brašek 00 bl, švestek O beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 90 kusů, podavinčat 471 kusů, kůzlat
0 kasy.

0

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvezálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 82

dostati Jze 1 kus za 3 hal. — 50 kusů
za l K

v biskupské knihtiskárně
« Hradei Králové.KOKAM

Divany,Garnitury, matrace
do postelí,

ROLETY + oken nejlépekoupíte
u čalouníka

Františka Landy,
odborníka v tom oboru v Hradci Králové,

Pětidomy, č. 291.

Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávky vyřizují

seO0000000006a00000000

ČISTÝBYTBYT
o 2, 4 až © pokojích.
Spřísluš. na náměstí
neb blíže téhož se

najme.
Laskavé nabídky pod značkou E P. do

administrace tohoto listu.

Ke všem příležitostem

—Ť%dz lite lerné ony nabí

TV Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v HradciKrálové.| |
Velký výběr

slatých, stříbrných skvostů a
hodin všeho druhu.

Velebnému duchovenstva!
| Podepesný absolvant tříletého kursu pro vaz=

hantky a ředitele kůra při pražské budební kom

servatoří nabízí velebnému ducborenatvu svoje
služby. Miato může pastoupiti hned. PHpadně přijme

misto varhaníka
při větším chrámu Póéně. |

Svoje vysvědčení je ochoten na požádání
předložiti.

Bedřich Lašek

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha- Král, Vinohrady, Čelak. ul, č. 9,
doporačuje veledůstojnému duchovenstvu všes'rám

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
kříšové cesty, postní obrazy atd.

ba plátné, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

SMB“ Obnovuji staré zašlé obrazy. “W
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnuti.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější na

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
rádia, praperů, příkrovů, koberců a

kovoráne náčiní ve výrobnáchnejstaršíbozávodu v Čechách, c. a k,dvorního dodavatele

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

Tislce nznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové ceaníkv, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franku.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje

(
9

Skladiště.

A |

ě
č

9 Vklady
9" feeionč.0, |

Založeno roku 1868.

m 

Btavvkladů koncemříjne K19,905.20400.

Filiálka v Semilech.

Směnárna.

"UOIPPPoJUJEWJOJU| 9
J

Telegram: »Ústave.
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Kol árky kněžské,prací| celuleldevé,

-SE bez konkurence BE
akož 1 náprsenky,
doporučaje

svojí kvalitou 1 cenou; birety atd.i

STOUPA
V PRAZE, Jinářišeká ul. 1.

Haveloky. — Plášťě do deště.
Přikrývky

flanelové, se srsti velbloudí.

Pokrývky

Stanislav Jirásek,
specielní závod klatorského prádla

Hradeo Král., Velké náměstí č. 186.

ORP- Založeno r. 1897 "BE

:

i

Dastolyalůžka.
Župany vkaždé velikosti.

Železný nábytek|=
nej'evnějšíet|anižené renv.

Nejlevnější a nejyrenějů

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod Svůj veledůstojnému ducho
veastvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelem, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se Bale
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
© každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po rece a bronzová
státní medailie z výstavy v Pardabicích.

SB“ Závodzaloženr. 1898. 8 |

Mešní vína.
Nojdůstojnější Biskupské koasistorium

+ Hradci Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše 8v.

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stiak a sví
tilna (4:/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požáru i výbuchu a vydrží svítiti při
denním "apotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od
eunatím lze starou baterii vypnoati a nahraditi novou.

krásná kovová úprava.
Cena úplné svítilny K 180

„ baterie do zásoby| „—*96
Při objednávce přes 20 K a 10%, slevou a franko.

Na dobírku, nebo proti zaslanému obnosu
(budiž připojeno 45 b na poštovné) expeduje

Výv.zmí dům

A. Patrná a syn v Jaroměři.

Dopiěte si o blavní cenník praktických novinok, vánočních dárků a hraček, jejž zdarma a franko každémn za
šleme.

!
l

2 dětskévozíky
dě u relkovýrobcefirmy

dě Jos. Ježek,
09 v Hradci Králové.

bř Žádejte cenmíky.

voskové "G svíčky a obět.před
dle liturgických před- měty pro místa pout

pisů ) nická, prvnější přii ob .

polovoskovéE -mé
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry.

(paškaly) krůpě svíce kostelní stepaškaly)8 , —=---—
jemi krve a ranami, Arinové,
též krášlené s bo| zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní

třinožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu, polovoskové,SvičkyZeKim, ———
H jakož i veškeréý „obas. p ijímání a 8v. o í

biřmováníse stuhami E ová opor
a případnými nápisy, vod:

Prodávám pak a zasílám v soudkách od 25
Jitrů výše:

„MONOPOL
Dalmatská a uherská vína za 1 litr po 64, 68,

72, 80, 88 hal. s výše.
"Mostarské velmi jemné a eiloé I. druh 88 hal.,

II. drab 80 hal. 34 1 litr.

ALOIS ČÍŽEK,
majitel vinných sklepů v Humpolci,

e. k. sondní přísežný znalec vín, dodavatel pro
klá ter král. kanonie Praemonstrátů v Želivě a pro

četné důst, farní úřady v Čecbách.

DOOOC CXIOOGOOOCCX

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
Poaporte s vůní fialkovou, osvědčený výrobek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

=potěšení.
|

|

akciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleslavi.

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1003, zlatámedaile.Pařiž 1 ulatá
medalio.Londýn 1900, zlaté medaile.Praha
diplom čestného uznání. Wideň 1006, zlatá medaile

Antverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobky všestr. aznané. Vzorkya cenníky sdarr = franko

OODODCI
MA AA „A

(65)(G8
ANANAS

"WSESEN
AAA GA NASA

První český katolický zárod ve Vídmi

František Ruber
Dílna ku vyšívání

v Hradel Králové

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

a zhotovení kc
stelních rouch,

korouhví (balda
thinů), nebes a

spolkovýchprspo
rů; na požádání

mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to- obstarám též ko

váren al. . pořenikt skleníků a jiné za kartelované ceny nej- vové nádoby,Veškeré předběžné práce jak technické, evněji, franko na kačdou stanici a obal zdarma ,„ L d.
tak právní:vyřizojíseco nejrychleji.— o. | dodává Vs d e o
Největšíafoudajak.vužrosemdk,k EK.V. SKUHERSKÝ, VII.0.,Kalser

í ©. a k dvorní dodavatel Hrados Král. atrasno Ú, vedle La
Kancelář „Hótel Hyrši“. Zaručenědobrýsklenářskýtmel 20 hal. 1 kg, taritskóbo chyfkmu

m. ná 5 dismanty sklenářeké spoloblivě řesající 4 K kus, Páně íZápisné5 K Zvláště výhodné pro pot. sklenář atruhláře. Na ukásku maššláse vše frame.

a
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| H až k: ga„v á VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BANKA

9 bár E84 VPRAZE,
| m | U JEP 2m NEJVĚTŠÍČESKÝÚSTAVPOJIŠŤOVACÍ,

zavedljsem A S "šeš 2
2. Ý : E » UZAVÍRÁPOJIŠTĚNÍNA ÚNRTÍ A DOŽITÍ,VĚNA

velké obrazy W ú E 3 pírkám,PENSE,povišnĚNÍMožnéApouišTĚNÍSE
. . . a“ č - ZARUČENÝM49/, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM,

i e rámem o -o : . :
„. 2. :3 1 NEJVÝHODNĚJŠÍPODMÍNKY.

10:-— korun = ž a VŠRCHENZISKNÁLEŽÍČLE
27 o a NĚM — POJIŠTĚNCŮM. |

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCENO 109 |

J. F. Lang ha ns, : :POISTNÉO *
dvorní t f VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.76553

p, Ake dvorníW oiogra RESERVY A FONDY K41,78.166—DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.430'98

w Hradol Králové.
VYSVĚTLENÍ A SAZBY

Adalbertinum. n- OCHOTNĚZASÍLÁ- 

GENER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM,

JAKOŽ I GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVA|

V BRNĚ, VE VÍDNI,

„o K podzimní a zimní sezoně “U8 VLUBLANI,VELVO
doporučuje své VĚAVzámňeBě- |

veškeré spodní prádlo
dámské i pánské

jen v nejlepších jakostech a vcenách naprosto solidních
chvalně známá firma klatovského prádla.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA PRAHA.

NÍ /

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskopská. knihtiskárna.

Ph m

Zalotono1097. Stanislav Jirásek,
Hradec Králové, Velkénáměstíčís.136.
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» V bolesti naší nad nenahraditelnou ztrátou, která nás krutě zasáhla úmrtím našeho drahého syna, dotyčně bratra, 2

č Švakra,strýcepana A"i í C
Ň—— 88.Theol.Dont Gang. JOSEA IM :2 , Ineol. Úoct. Uand. ; “

ea a" vicerektora biskup. semináře v Hradol Králové, NS
> M pokládáme za svou povinnost vysloviti za nesčetné dojemné projevy soustrasti, zaslané ku zmírnění našeho hlubokého bolu, 5..5 š

NÁ

své nejvroucnější díky.
Zejména děkujeme veledůstojnému duchovenstvu a sice vldp. rektorovi Nývitovi, příteli zesnulého alor. panu

n „©

)
7

.

= proť dru Hejšlovi, kteří s 20 pány bohoslovcik uložení pozňstatků drahého zesnulého z Hradce Králové do Korouhre se =.
DS dostavili, za procítěná slova, pronesená u rakve veled. panem rektorem Nývitem, p. dr: Hejčlem a p. bohosiovcem Knyttlem +

E (jménem pánů bohoslovců) i za dojemný a krásný zpěv pánů bohoslovců při bohoslušebných výkonech, dále vldp. děkanovi z.

» Janu Letošmikovi v Poličce za laskavou péči o šetrné zpravení nás o tragickém skonu, za přátelské rady, pokynya starosti :
B vldp. vikářiJanu Hejtmánkoví z Bystrého,za spoluredeníkonduktupánám farářůmA. Kalimovi v Koroutvi, V. Jelínkovi

W z Hoříněni, V. Dvořákovi ze Sádku, V. Fremuthovi z Jedlové, J. Kašparovi z Radiměře,Jos. Kotykovi z Trpína,

A. Rejskovi z Borové, V. Říhovi z Telecího, pánům kaplanům Fr. Štěpánkovi z Hrochova Týnce, Aut Kovářoví
z Poličky,J. Čížkovi z Jedlové, E. Valentovi z Limberka,panu řídícímuJ. Roblovi, sl zástupcům obce a spolků
a vůbec všem, kdož z blíska i z dáli zesnuléhok hrobu doprovodilia bol náš zmírnitise snašili, volámesrdecně:

se Zaplat Pán Bůh! =s
V KOROUHVI, dne 24. listopadu 1906. Jménem veškerého příbuzenstva:

František a Terezie Trnkovi,
sarmoucení rodiče.
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Při tom vadáráme srdečné díky p. Frant Tmějovi, majiteli pohřeb. ústavu v Poličce, za dovezení zesnulého do
Korouhve a vzorné vypravení pohřbu.
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Mají: Poliieké úruástvotiskové vIrméci Králová, — Vydarael »nodpovědnýrvdaktor AstominFoslumom.—Tlakemblak.knihtlekémy vHrál X4.



Příloha
Ž „Udělejte něco pro dětil“

(Proslov při školní slavnosti na počest šedesátilotého
pasovnického jabilen

Jeho Veličenstva císaře Františka Joufa I.)

Lot šedesáte šeslo třímat dlaní
v dnech pokoje i bojů sa hřímání,

je darem a hůry jistě velikým;
však moudře vládnout jím tak četná léta
a dospět pod koronoo v světce kmeta,

to nebe dává miláčkům jen svým.

Ty, králi náš, jei « oněch vyvolenců. 
Rok každý vetkal do Tvé slávy věnců

Jaur nevadnoucí, činů těžký klas;
čím věk a bol Ti vrásek ryje více,
čím bělejším se atříbrem nití kštice,

tím srdce zlatého plá čistší jas.

Co divu, Rakouska že národové
Tvé vlády tobilenm démaatové

se snažší oslaviti ze všech eil:
še každý, oo má nejdražšího, nese,
by k poctě Tvé to v radosti a plese

u stopňů trůnu Tvého položil?|

Leč raka Tvoje kyne odmítavě,
Ty nesoahlaetš, pomníky k Tvé slávě

by vstaly s našich darů, obětí.
„Mé jabileam oslavte jen tiše,
kdož strádají, tém věnujte dar spíše,

a udělejte něco pro dětil“

Tak prosté slovo, myšlenka tím větší:
Co aetře slz, co běd svou mocí zléčí,

co smutných srdcí náhle zveselí|
To slovo, v daše prst-li zrnem padne,
co srodí chlaba pro siroty hludné

a žehnání 00 dítek příteli|

Tvých velkých činů, v řetěz jež se řadí,
že nechápeme zploa ve svém mládí,

to úcty naší k Tobě nezmenší:
Tvou láskou na vždy srdce naše jato,
neb zapomenav Bebe zcela, za to

jsi na nás vspomněl — na nás nej enší!
J. Šorm.

Z kultarních dějin „městyse
Auplcze“ a okolí.

(Od r. 1668—1716.)

(Pokrad.)

3. Trabláři jeoa usedlí ve městě a sice
r. 1702 zmínka se děje o panu Michalu Stan
kovi (Stanke), truhláři = Oap. Zde též tru
blářetví provozoval Jan Vondra (1710) a dle
matriky úmrtní r. 1711 zemřel: „když přes
80 let na tom bídném světě byl a draboý čas
v Pilnikově na panství knížete Švarcenberka
rychtářskoa, v městě pak Náchodě oa panství
dej.ch kníž. Milosti Piccolomini staršího obec
bího povinnost sastával, k stára do Oapice
se odstěbojíc a živnost svou dílem rokou
svých, totiž řemeslem trublářekým protosu
Jle, po vystátá útyřdenní nemoci, svatými ová
tostmi ssopatřen, pochován jest Jan Vende,
vulgo starý trablář.

4 Ó tesaři smínku nalezáme v úmrtní
matrice r. 1704, kde zapsáno: „24. října
v Oopici v Pánu usnul ačkoli náhlou smrtí
byvši při stavení Lecadále od dřeva satlačen
Mortin Kocyau, tesař a starý soused městyse
Oap. v stáří 70 let“ a rok potom zemřel jeho
syn Adam Kecyan, tesař.

5. Šindeláře nalezáme ve vsi Sedloňově
a sice Jakuba ©Matyse a Matěje Matyco
(r. 1704).

Temto dřevodělníkům potřebné dříví po
ráželi dřevaři, o nichž jen nejasná zmínka se
děje. R. 1667 zapsán jsko oteo Jao Matějka,
boltzar z Oap. a v matrice úmrtní r. 1705
Šteme: „2 Oup. 10. března smrtí náblon byvší
od dřeva, které v lose podsekal, nenadále
sabit: s tohoto světa vykročil Václav, pozů
stalý syn po nebož. Tobiášoví Královi ze vel
Bratoňovic . . při kapli av. Michala pochován
jest, na osvětěživ byl asi „třimecsytma“ let.“
„ — K dřevodělníkům počítati můžeme též
Jakuba Celbu, jinak Vaňka koštišťaře, « Ou

(YTTŠJde a kosaře Matije Opeska z Oap.
4 těch, kteří o kamení neb hlíně praco

vali, shledáváme:
1. okalníka nebo kameníka a sice r

jn) OopskaFoadrioha19 " BoeytyKo: y o „kam o DOM
v Bresnici Jan ji dl, skalník, a r. 1713semřel
Kryštof Beydi, podrah ve vsi Kyje, skalolk.

2. Kamene od nich dobytého používali
ku stavbě sedníci, z nichš se zmínka činí jen
0 jediném: r. 1705 semřel v Oupici Martin

Hladík, zedník a brusař; vyráběl tedy, nej
spíš v zimě, kdy je zedník bes práce, brasy.

8. Zedníkům potřebné vápno dovážel vá
penik ze Sachovráic Jan Růže (1707),jemuž r.
1709 zemřel syn „prostředkem, fe se jest tuze
opálil, když u celiký Pátek kamna vymytajlo
do sazí ostrousil Jan syn Jena Růže vápeníka
ze S., stáří 14 let.“

4. Hlínu spracovávalibrnčíři; tak r. 1703
sepsána Rozina, vlastní dcera Vácisa Klímše,
bračíře starého oupického. R 1711 je zapsán
pohřeb: Matěj Klimeš, nejprv hročíř, potom
pekař.“ Bylo tedy pok řatví tenkráte výnos
nější než hročířství. Konečně r. 17156pocho
vána v Zálesí Barbora Žampochova, brnčířka.

K těmto Živnostoíkům náleží snad i
mlatník, to je řemeslník, jenž hospodářům
dělal mlaty, dě'al-li je ovšem s hlíny; byly-li
však mlaty podlaby z prken, pak jej musíme
omístiti mezi dřevodělníky. Mlatníka oalézáme
v Havlovicfch a sice: Jiřík Matoušů, mlatník
(jindy mlateník), a poněvadě měl asi dosti
volného času, proto když slavná c, k. vláda
vynašla kolem r. 1711 novou daň szvanoa
„akcis“, stal se též „accisníkem“ čili „dů
chodu accisního vejběrčím pro obec Havlo
vice“.

K znamenitějším řemeslníkům v Oupici
patřili též řezníci; tak r. 1702 zapsána Anna,
manželka Jana Nyklíčka, řezníke, jinak Mo
cova Hanse. R 1709 byl svědkem při oddav
kách její manžel: „pao Jan Nyklíček, řezník,
radní, a nejmladší kostelník z městyse Oap“,
jenž r. 1707 zapsán jako „primátor města.“
Mimo to nalesáme r. 1703 Jiříka Stehlíka,
řezníka, a r. 1706 Kašpara Nyklíčka, řezníka.

V okolních obcích byl řezník v Brusnici
r. 1668 dle zápisu: Mariana Rychterio et
lanio Bruenicensis (M. rychtářka a řeznice
z Br.), r. 1706. Vilím Gall, řezník tamtéž. Ve
Studenci porážel Samuel Bořek (1704).

Skopový dobytek kupovali řezníci ve
dvoře Sychrovském, kde ovce chovali, jak
patrno z nejstaršího zápisu z r. 1C52,kde se
připomíná Jan Rofer, ovčák ze Sychrova; po
něm byl ovčákem jeho syn Jiřík Rafer; r.
1696 zapsán Jiřík Možíš, ovčák, v jehož úřad
nastoupil r. 1703 jeho syn Jan Moyžíš, pastýř.

Kulturní hlídka,
Z říše petrolejového krále.

V přítomné době odbývá 8e v Americe u
nejvyššího soudu trestní řízení proti petrolejovému
trastu Rockefellerově. Nebude nezajímavo pro
blédnouti blíže království toboto penóžního vladaře
dle čas. „Vynálezy a pokroky“.

Na jednom konci New. Yorku leží zvláštní
město zcela pro sebe, kterému řada k nebi čně
jících věží babylonských mohutných tvarů zcela
zvláštního rázu dodává. Na průčelí jednoho z těch
netvorů čteme v obrovských literách tři slova:
„Standard Oil Company“, se kterých poznáváme,
že jsme v sídle Villisma Rockefellera, krále petro
lejového. Jest málo těch Šťastných, kterým 8e po
dařilo spatřiti toto království dopodrobna; mezi
nimi byl však Štěpán Lanzanne, dopisovatel pa
řížekého časopisu „Matia“, který tuto návštěva
následujícím způsobem líčí:

Asi v patnáctém nebo šestnáctém poschodí
Bad povrchem zemským vetopujeme do sálu o ma
Jestátních rozměrech. Asi třicet mužů je zde sbro
mážděno. Jeden s nich jde navštěvovateli vetříc a
praví: „Jsem Viliam Rockefeller. Vejména svém
a svého bratra vás vítám. Zde jest sídlo naší
vlády a všichni tito páni jsou jejími mioistry. Zde
Mr. Archibald, předseda státní vlády, sde Mr.
Libby, mini-tr vnějšku.“ Pak se jde k sofdani do
velikého sálu o dvě poschodí výše, kde při vel
kých stolech řada pánů rycble a mlčky ji. Snídaně
trvá a'tva patnáct minut, nebvť práce jest přísným
panovníkem. Pak podává Mr. Archibald navštěvo
vateli některé zejímavé údaje o obrovské rozloze
obdivahodného podniku tohoto.

Každým dnem od východu slunce až do jeho
zápeda vytěší se v říši Rockefellerově400 000
sudů petroleje, sud po 160 litrech, tedy 64 million
litrů petroleje každodenně.

„A to jest jenom jediná provinoje v naší
Hěi“, vysvětluje Mr. Archibald svým klidným, pro
stým způsobem a pokračuje: „To, co tvoří sílu
určitého průmysla i každého jednotlivce, jest na
prostá nezávislost. Moc „Standard Oil Uo.“ spočívá
právě v tom, še i v nejmenších věcech jest úplně
Beodvislým. Milliony sudů, které petrolej po avětě

rosvážejí, vyrábějí si sami a k tomu sloužíJ ichlesy v Oarolině; rovněž zhotovují si smůla. V Baf
falu staví vosy pro doprava. V Oil City vyrábějí
konve,kterýmisudy neplňují« vyprazdůují; mají

S Be lampy, ve kterýcholej hoří, a vyrábějí
sami y | alrky, kar se knoty zapalují
Kopete JPDEvyrobenopro 5 milionů petroleje k avícení, 10 miliiosů sudé nafty, 10 mi)

honů sadů oleje k mazání a několik tactů milionů
liber voska a svíček. Aby se vše to vyrobilo a
rozesilalo, mají tisíce 'a tisíce čerpadel a pramenů.

Mají 20 velikých raffinerif, z nichž jediná
čistírna v Bayonne přes 6000 dělolků zaměstnává.
Mají 12.000 kilometrů velkého potrubí rozváděcího,
ve kterém olej obíhá a k němuž ne pojí 25.000 km
trabek menších.

Ve Spojených Státech mají 3326 stanic že
lezničních a říčních a 9900'upeciálních vozů, slon
žících pouze dopravě petroleje. ©Mají zvláštní
loďstvo, čítající 65 parníků, 19 lodí plachetních,
103 velkých člunů, 39 lodí vlečných a 6 članů
parních. Velí vojsku 70000 mužů, tedy o 4000
mašů více než president Spojených Států, který
v čase míru pouze 66.000 vojáků a námořatků
velí. Těmto 70000 mužů platí 700.000 K mzdy,
tedy za rok 2565 millionů K.“ Potom vedl Mr.
Libby (francouzského navětěvovatele k okna, se
kterého bylo lze viděti v sluneční záři třpytící se
moře. „Ministr“ ukazoval rukou na zařízení pří
stavní na straně New-Jersoyské. „Vidíte, tam jest
Bayonne, náš přístav. Právě tam kotví parník. Ještě
před setměním opustí tato loď přístav, aby na
stoupila svoji plavbu do Indie. Zítra ránoza sou
mraku bude tam již zase jiná loď, která jde do
Hambarku, pozejtří třetí, jejížto cílem jest Australie
a tak den za dnem přijíždí a odjíždí loď, která
vezme s sebou 50000 sudů oleje. S automatickou
přesností bodin vypluje každoročně 366 lodí do
Světa a rozvážejí 4620 millionů litrů petroleje.“

Sehůze č. II. »Volné myšlenky« v Čáslavi.

Dle slibu či pobrůžky po prvé schůzi „kle
rikálům“ uěiačné svolali přátelé Volné myšlenky
schůzi drubou a z vybraných příspěvků najali pro
ni „Dasfkovo divadlo“. Jako thema ohlásili „Pří
rodní vědy a náboženství“ bez řečníka, slibojíce
na plakátech soukromých jméno jeho udati v pá
tečním čísle „Pravdy“.

O '/„ 3. hod. odpol. ujal se slova za hojné
účasti sociálních demokratů. téměř všech čáslar
ských židů a moožetví evaogeliků p. MUDr. Filip,
obvodol a panský lékař z Tupadel,a problašaje,
že nešla 8e všechna vysnání a všochny etrany Do
litické, aby porokovaly o V Iné myšlence a spojily
se k práci za svobodu individaelní a založení sekco.
Vyzývá shromáždění, aby zvolilo 8i předsedořetvo.
K návrhu člena sociální demokraciezvolenjestsa
předsedu MUDr. Filip, za mlstopředsedu evang.

, Vodák, mistr krejčovaký, a za zapisovatele
sociál. demokrat p. Kavka, ač katolík p. Zeman
proti tomu protestuje, šádaje, aby v předsednictvu
byli súčastnění i katolíci. Kdosi z obecenstva volá:
„Máte tam dra Filipa!“

Když zvolení zaojali svá místa, počíná před
stavený spisovatel p. Klimpt.« Prahy svou před
nášku.

V úvodu předesílá, že bude muviti o tom,
co se dá dokázatí a že nebude appelovati na cit;
připomíná to proto, še jsou tu přítomni dra kate
cheti (kdo pak mu je představil? poza. R), kteří
asi z.sábnou do debaty. Zdůrazňuje rozdíl mesi
vědou a vírou, mesi kterými prý jsou propasti
nepřeklenatelné. Nato pouští se kurážné do Wass
manna, který dle jeho přesvědčení jest represen
tant katolické vědy v vozovkách a katol. uázora
o vědách přírodních. Je výtečný pracovník v mra
vencích, jinsk však nestojí za nic, jsk mu to bylo
dokázáno v Berlíně. (Že tam byl Wassmann akfičen,
to neřekl. Docent mna rabínském semináři Jos.
Wobigemot píše: „V celé diskosi nenemítlu se snj
nejmenšího, co by vážněji padlo na vábu proti
hlavní myšlence přednášek Wassmaonových. Ba
protivníci ani sa nepokusili přesné se zabývat
sáhadou a vytkoouti velká hlediska, o něž běší
v boji mezi vírou a vědou, mezi materialiemem a
nábotenským názorem světovým ... Sešli ne ta
muši snáméh» jména a vše, co přednesli proti
podstatnému obsahu předoášek, bylo tak nicotné,
tak abohé, svědčilo o tom — oož každému znalci
damo sebou je zřejmo — jak málo mohoa se sá
klady víry otřásti vědou.“)

Wassmann, pokračuje řečník, chos smířit
přírodní výzkemy s oábot. oásorem 's sestupaje
ne krejní možnost, že Bůh vlošil do hmoty živoucí
zárodek, jenž ae pak vyvinoval dle plánu arčitého.
To však neobstojí před vědou, která neusnává
Tvůrce, a neobstojí to ani před oábošenským ná
screm o Bubu, snižuje to Bohe, který je přece
všemohoucí a moudrý dle katechismu. A jaká je
v tommoudrosttřikráttvořit,kdyžmohlto udělat
najednou? Vůbec náboženství a vědy
nelse sloučit. Odpůrcové si to ulehčají přeskako
váním do filosofie. Ale vo filosofii jsou
slabí, nevědí ani, 00 je to přírodní filosofie.

klademtoho Je réRelnke, jehož



Jeu tu ladezy, hralos" gy Temný středojsou tu iadexy, branice . Tems
věk mluví o tom dh; ych ugluťil tehdy

bod bned.k moe vedii-nahranicipe MŠINenfboloplí,Jak myodbornícito výen
Uujeme? Vše vyvianje se v řetěse. Člověk je

dokonalejší tvor; netvrdím, že je z opice, ale
příbuznost jeví se mezi člověkem a opicí, dá se
smíchat krev opičí s Jidakou. Namítají nám řeč,
náboženství, svobodnou vůli, mravní zákoo. Teď

se to zdá vi rozdíl, ale jak to bylo dříve,když člověkstál na nejnižšímstupoi? Náboženství
přece povstalo z hrůz nad zjevy. přírodními a
člověk pak promíteje v přírodu ducha svého
utvořil si boha a vývojem přišel až k náboženství
křesťanskému.

I zvíře má rozum, neboť rozum jest pozná
vání zjevů vnějších. Brobody vůbec není. Svědomí
Je přelud. Není žádného pevného mravního zákona,
který by Bůb dal do svědomí. Jinak musil by být
u všech lidí stejný a nedovoloval by zabíjet staré
lidi u divochů a kanibalství. Mravnost se mění,
je podrobena vývoji. A není to krásnější, když
člověk jedná proto, že je to k jeho blabu a bliž
ního, než ty mravní zákony, které praví: „Jdi,
vyspovídej se a hřeš vesele dál?“ Víme, že naše
vědění má orčité hranice, ale o to se nestaráme.
Bereme život, jak jest, snažíme se, abychom si
jej spříjemnili, vyžili, vyplnili úkol, který máme.
Nesmrtelnost je v tom, te žijeme ve svých dětech
a svých pracích.

Vlay nových násorů bijí do skály Petrovy;
už tem hodně vyblodaly,přijdeještě jednaa bude
skála tato ametena. Lidstvo půjde klidač dál a na
církev si ani nevspomene.

To byl asi obsab hlavních myšlenek řeční
kových, prošpikovaných bojně různými vtipy; ne
štítil se ani otřepaných frasí o svíčkových babách,
coš opět a opět opakuje. Měl pravdu: neappelloval
na cit, ale na bránici avých přátel, coš mu vděčně
kvitovali applausem.

Hlásí se ku slovu p. prof. Kohout a praví
asi takto: „Nebudu reagovati na rozličné ty vtipy

sotisy p řečníka, chci se jen všeobecně dotknouti jeho řeči. Tenor řeči té byl, jako by ná
boženetví a přírodní vědy se vylučovaly, sobě
odporovaly a snésti se nemohly. Nemohu mlaviti
sa náboženství jiná než za avé náboženství kato
lické a tu jiš hned z počátku dovoluji si po
dotknonti, že uemobu soublasiti s tím, jako by
náboženství katolické a vědy přírodní stály proti

bě, jako by církev nedovolovala a přskážele
dání vědeckému, zvlášť ve vědách přírodních.

Důvodem toho jest mi, že v konstituci sněmu Vati
kánského, posledního te všeobecného sněmu cír
kevního, prohlásila církov: „Církev katolická,
daleka jsouc tobo, aby se vzpírala postupu věcí
světských a umění, je podporuje a odvahy jim
dodává moobým způsobem.“ Jsem přesvědčen o
opaku tvrzení p. řečníka i proto, že soublasís tím
vážní mažové vědy. Byl to prof. university vídeňské
Lendonfeld, který v anketě, v níž jednalo se o
rozmnožení přírodopisných bodin ve školách, pravil
toto: „Obmesenílidé říkají, še přírodnívědy jsou
v rogporu s naukami náboženskými. Dleméhonej
snternějšího přesvědčení mic mení tak nesprávného,
jako tento násor. Nábošensíví a věda jsou jedno.
Nikdy nemáůše býti sporu mesi námi. A míní-li
kdo,šeinnalésáspor,neví,cojenábošenstvía
00 je věda“ (Dokonč.)

Rozběhy moderní kultury.

„Pab! Nač náboženství? 8 pokrokem
"pokročí morálka laická, daleko vyšší,která úplně
stačí. Ta odstraní hravě zbytky barbarství, zavi
něné církvemi.“ A oči pokrokáře pod zlatým
skřipcem jiskří roshorlením proti těm, kteří by
na ten nábled nopřísahali. A už ta moderní huma
ujta jest na Pokrokoví studenti němečtí

i nedělním bamlu kopali do českého obecenstva,
vali zatýkati nevinné české diváky, hned se ně

kolikrát hlásilo oěkolik buršáků k avědčení
ua potrestání lidí pokojných. — V málokteré
krčmě za rok tolik rvaček bezcitných se provede
Jako na osvíoených universitách, jejichš navštěvo
vatelé mají v přední řadě nésti pochodeňskutečné
koltary a humanity. Ve Vídni ráno 28. t. m. sbro

přírodních. Hned

aby demonatrovali ve prospěch italské unirersity.
Tam však hned se dostavili i studenti německo
nacionální. Vlaši začali spívati plese Garibaldiho,
Němci zase ječeli proti nim „Wacht am Rbein“
a psk pískali Rozzuřil se boj. Pracovaly kované
bole, boxery a dýky, padlo asi 16 ran s revolverů
pedelové, kteří chtěli sakročiti, byli stlačení, 300
Vlacbů konečně přesilou 1000 řvoncích nacionálů
bylo vytlačeno z anly, načež ve rvačce se pokračo
valo na ulici. V tomto „kulturním“ zápase mnoho
studentů zraněno. Z bojiště odneseno 10 těžce

příčinězcela jasná ? Nevědí kandidáti ačeností scale

dobře, jak se obovati, na neklesali pod úroveňafrických černochů? — Universitaa techniky za

vřeny, byhad univer práce nepokračovala naposgátné pivereitní“.
Št, Hradel Wabrmandorej znovu učinili

u
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B, samí po rým, bumjámvd;emtoři, samí povsburojí k

vídajíce tak na Masarykůy návrh českopěmec
Řáho vyrovoávacbo výboru. Právě ti bodgl jčení

otvirají dokořán brámu největším ' stítemrafipovaněji 9 účjpněji pežlidé prosti.
Švoboda 8klac a)K s M rozbijející
lebky těm, kteří se odváží samostateě myaliti, do
žadojíce se v demokratickém věku národní nebo
náboženské rovnoprávnosti! Nesmál by se takové
moderní vymoženosti sám Attila, Tamerlan nebo
některý náčelník iodiánský? Staří krvožíznivei
aspož nebyli pokrytci, netvrdíce, že bojují pro
svobodu. Za pěknou maskou cení se ostré, trbavé
sub. Není právě nyní na časo, se zrevidovala
taková akademická avoboda a aby přesněji byl
vytkant skutečný účel vysokého učení? Pomalu

ček než místem k učení. Všecky moderní „ismy“,
byť by sebe více na rozum působily, nedovedou
obrátiti k dobru a spravedlnosti — vůli. A v tom
vězí hlavní svízel.

m =Zimaje tu
s proto obraťte se s důvěrou — kupu
jete-li: pánské a dámské trikové prádlo

Í (též pravé jagrové),rakavice, punčochy,

pánské vlněné vesty
s rukávy atd., jakož i:

Kněžské kolárky a
náprsenky —

na firmu:

Fejgi 4 Byčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro šva
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.

Levné, povné ceny.

Hospodářská hlídka.
Všem, kdoš ze Interessují ©mový

Svaz raiffolssouck a hosp. dručstov.
Nový Svaz po tolika překáškách konečně povo
len a v rejstříku zapsán. Valná hromada ustavu
jící má býti avoláne co nejdříve. Věem rolníkům,
duchovním, učitelům a vůbec všechoče, kdož se
o nový Avaz náš interessojí, blavně pak vástup
cům raiffeisenek a družstev vaší strany, všem,
kdož by nové založiti si přáli, všem interessen
tům posíláme pozvání: Sejděme se v sekretariátu
strany Praha, Opatovická ul. 10.v poadělí 80 listop.
přesně o 11. hod. dop. ku předběžné poradě.
Přijďte všichni! Přípravný komitét.

Jaké jsou též příčiny uzdrašení
mléka ? Píše se nám: Stále se vedousteskydo
sdražování potravin a rozličné uvádějí se důvody.
Hlavním ovšem důvodem bylo zdražení pracovní
síly dělnické, nač odpověděli šivnostníci zcela dů
Bledně zdražčením svých výrobků a úředníci žá

dostí o zvýšení platů. A tak vlastně platíme,resp.
sdražujeme jeden drahému. Letošní nouze o píci
následkem špatných otav působila na snížení cen
masa a zvýšení ceny mléka; to je sice příčina
nejbližší, ale není ta jediná. Až naroste píce do
statek, zvýšení již potrvá a to proto, že mléka
ření, zvlášť kol továrních míst, víc a více klesá
pro nedostatek pracovních sil. V našem městě bý
valo ještě před 16 lety na 150 krav, does jich tu
je pouse několik, ač obyvatelstva přes 2000 duší
přibylo. Zmizely nad pozemky, luka, která majitelé
domů kdysi měli? — Nikoli, mají reality své
dosud, ale mají je pronajaty, protože žádná holka
nechce jíti sloužit ke kravám. Dříve krylo gi město
polovici spotřeby mléka samo, dnes musí ge- tato
potravina chudiny dovážeti sem z vesnic a se
dvorů — často tak vzdálených, že odtud nikdo
do továrny docházeti nemůže. Z té příčiny sami
rolníci mlékaření nechávají a mají krávy pouze
pro sebe; kde měl rolník až 15 krav, má dnes 2
a to proto,še nemůže dostat děvečky k dojení.
Po si tedy chudý lid potravioy sám zdražo
vati; ať se neboní do měst, do továren, kde to
bestoho praská, ať zůstanou chudá děvčata slou
šiti v rodinách,kde od jakživa dobytek se choval ;
mléka bude více a bude lacinější.

Vývoz a dovoz dobytka. Za první tři
čtvrtletí letošního roku bylo z Rakouska vyvo
zeno 229.216 kusů jatečného dobytka v ceně K
56,652.135. Vývoz tento vzrostl o 126.941 knsů
anebo o 21.2 milionů korun oproti soudobí 
chosíbo roku. Dovoz dob obnášel 18.216

Band p e0ě 1,900.000 K. To znamenápokles o74 kasů nebo o 760.000 K. Může býti pravdou,
co tyrdi se v kruzích že vzrůst vý
vozu „rakouského dobytka do ciziny jest podmí

U Jehop u Ds drubéstraněpreáné člaliceokasuji, ) tatey jsou obavy, še doros

olsího dobytkado Rakouska mýsboubný vliv na,

domácí ceny dobytka. Od r. 1005. dovozten 24

pyjeě klesá 45 sajá nil. K) anyně.jestBininální, še vomůše míti šádného vlivu:ne
výsej cen na tuzemských trzích dobytčích.| *

Americká konkareábe. Ameorikánr

poplašili nojedsogfraggonsské olsteo svýmúmyslem ztřditi ve Francii v některém přístavě
mořském (v Havra, Bordeaux, Paříži) veliké po
rátky dobytčí. (Na tyto porášky dovážel by ae
americký dobytekna lodích a na nich sabíjel a
maso z něho rozvášelo po Francii. To značí pro
francouzského rolníka dobytkáře obromně nsbez
pečnou soutěž! Podle dnešních zákonů francons
ských jest to přípustné. Ale rolníci i řezníci
francouzští zasypávají vládu výsvamia šádostmi,

aby se tomuopřela a nepovolila toho. Podaikavost amerikánská — umělost, dovednost, praco
vitost, organisace s zámožnost Američanů činí
Je nebezpečnými pro naše malé poměry; evropětí
lidé vyrábějí i obchodojí oproti Americe na svou
i svých odběratelů škodu nepokročile, zastarale
a roztříštěně. A tak se leká už přemnohé od
větví konkurrence americké; u nás petrolej,
v Německu a Aoglii železo, v Anglii kromě toho
přádeloy a tkalcovny, všude na celém světě
strojnické továrny a obilí, mouka, ovoce, |mazité
výrobky už dávno též jsou nebezpečným kon
kurrentem celé Evropě. Ale francouzské rolnictvo
se prv tentokrát asi ubrání — zákazem dovoza
a práce americké. Bylo by to ale smutným svě
dectvím, kdyby se Evropa Americe měla vlade
brániti jen samými zákazy a nikdy jinak, do
vedností a obratností vlastní.

Vzorné hospodářství zavedenov ma
lém knížectví Lichtenšteinském, jehož panovník
kníže Jan II. slavil 12. t, m. padesátileté jabi
leum vlády. Lesy jsou vzorně spravovány a za
100 let se vysekávají. Knížecí lesy jsou vzorem
obecním lesům; všudejsou zakládány lesní cesty,
aby dřevo se mohlo pohodlně odvážet. Na všechny
lesy celé země doblíší vláda a ona ustanovoje,
kde so má kácet a jak se má dosazovat a jak
dle plánů cesty lesní zakládat a upravovat.
Každá obec jest sama povinna postarat se 0 po
třebné sazenice lesní a mimo to lesní správa
knížecí dohlíží a spravuje zemskou školku lesní,
odkud každý za levné ceny může koapit
stromky všeho drubu. Nad obecními a spolkový
mi lesy je ustanovena čtrnáctičlenná dozorčí rada
přísežná, která bdí, aby losy nebyly pustošeny,
vysekávány předčasně a blavné, aby ae zalesňo
vání pravidelně a účelně provádělo,

Novodobé zemědělství. Docentsemě
dělské techniky v Královci dr. A. Backhaus pře
vzal velice zadlužený statek Ouadneuau ve Vých.
Pruska. Nepronajal bo, ami neprodal, nýbrž od
hodlal se vésti ho na základě moderní vědy.
Výsledky své tříleté práce abrnal ve spisku,
který podává úplný obraz postopu jeho prací,
„Zdařilo se mi — praví v úvodu — přes to,
že neznal jsem ani země, ani lidí, še jsem byl
přetížen jinými pracemi, beze gubvencí státní
neb zemědělských korporací, přes četné odyby,
které poznány teprve pokusně, ale užitím mo
derních zásad, dosíci na etatka v drsném pod
nebí a špatném stavu dvojnásobného hrubého
sisku ve 9 letech a při tom byť i mírného sú
ročení vloženého kapitálu. Opřen o zkašenost,
odvašají se nyní tvrditi, že musí zoměděletvo
celkem mnobem energičtěji využívati dnešajeh
pokroků, že ale musí také věda rasiti jinécesty
než dosud. Tvrdím, še lze na statku výnosu
achopném, s potřebným kapitálem a přiměřenou
pracovní gílou hospodařiti uspěšně, t. j. že lse

donlci přiměřeného zúročení kapitálu a pracovnírenty |“

Ovocnářství v horách daří sc právě
tak dobře jako v kraji rovinatém, jen když vo

lime druhy„poměrům odpovídající. Důkazem tohoje na př. Valašsko na Moravě, kdež domácí
draby: jádrníčky, valínky, hedvábné či rajské,
malinové, kra: „ vintlíky atd. výtečně se daří
a poskytají ovoce skutečně cenné. Z novějších
druhů cizích dle zkušeností, dosavadních osrěd
čají se takměř všnde oár Aleš, šariamovka, rudý

Hlopkakrtlovnká, hraděUěkonký.sla perastop 0 z
zlatá, Bismarkovo, Roskopovo, Červená Berga
motka, dobrá Suisa, máslovka Christova, zelená
Majdalénka, Markétky a maohé jiné, zvláště
drahy dlouho kvetoucí.

Bez hnojení žádná louka. Zaecho
vatí, místo šívných travin rozbujzí se bezcensý,

vý a nebespečný plevel. Třeba
tedy louky pravidelně hmojiti s pravidla v jesení
a sice buď kompostem, v němž je hojeě vápna,
aneb chlérským huojem, kde není o hnůjpotíš,
po případě struskou s Imieitem, pak :hnojůvkoa
sesílenou kostikovými látkami a konečné i váje
Datým slínem. — Dobře pochodí, kdo s jara,
když louka se zelená, po bektaře rozbodí 100ibg
čllského ledka. V obyčejných dává se
po bektaře 8 g 40, ooli ateb: 8
a kainitn. Na půdách rašelinovitých: a. písečna=
tých bere se více, na úrodaých.hlinách méhů

hnojiva třeba.pád vé louka.všár půtřech letech na :
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(w' Zase eo otevřenépříznání.Napotvřáboí pokrokových učitelů, tvrdisích
- „dávláštěv předrolebnííh debůsieb), že nejsouprdí

„Batolíkém,že j.m jestidén Boby svateu, lze ol
věděti ponkásáním na Úvabu učitelé p. B.
v „Učitelských Novinách“, kde se praví mimo jiné,
že v zemích korany české mezi98 učiteli katolíky
nesblodátno ani deset věrně katolicky spravedlivých.

"Děti 8 uzonnkým obzorem věřily. Potom se jim
ajo « každé vědy koosek, ale i ty kodeky

(polilšířily dětakou víru. „Nové víra v nás vafů
8 Hrsta jesi semičitelcá, tady — věčná...

-S18 jest nežničttelní, tedy také — věčná... to
"byly první články nové víry.“ — Z toho jest pa
trno, odkud ty kousky „vědy“ byly čerpány: £ Ge
vědeckých předpokludů, vymyšlených výhradně na

-rafinované potírání víry. Která skutečná věda jen
dobázala, že hmota a ajls jest věčná? Pan Ráž
„pokračuje, še všichni zažili boj s Bohem Stvoři
telem. „Mezi vítězi je nejméně těch, kteří došli
k pevné víře, k povnéma vlastnímu přesvědčení:
Není bobs. Nent věčného boha. Svět je věčný.

"Byl všdy, jest a bude vždy v stálé, věčné pro
měně. To jsou lidé nejtvrděl, oceloví, sami v sobě
"vypracovaní, filosoficky klidní: sami sobě atačí.“
— Aj, aj! Odkud jen se tolik ti lidé „přesvěd

„dili“, še není Boba? Ohání-li se takoví atbejsté
až příliš experimentální vědou, proč už ke všem
všudy skutečně na základě neúprosné, čisté vědy

„nedokásali to svoje „přesvědčení“? Chytře žijí za
milovanou domněnkou. A že jsou filosoficky klidní,
oceloví ? Není větších rozháranců, neoí jízlivéjších,
slobnějších individojí ned ty lidi, kteří ae blýskají
aa veřejnosti nevěrou. Nemajíce schopnosti posi

-tivně k zdaru společnosti pracovati, přemílají svoji

nevěru 8 fanatickými gesty všude, kamkolipřijdou,
jako by athelsm byl aoiveraálním lékem na všecky
Beduby — ač situace francouzských nevěrců svědčí

-0 pravém opaku. Jaká řada nověrců zvlášť pc
věstných avíjela se na lůžku smrtelném v největ
Št zoufalství! Pak prý ej sami dostačí!?

Leč čtěme dále: „Mnohem více je těch, kteří
»po vnitřních zápasech uvěřili, že všecko nademy
solné,transcendentální, je temná noc, nepoznané a
mepoznatelné.“ Ano — bylo by v té příčině mnoho
Depoznaného, kdyby se nám nedostalo vysvětlesí
od samého Bohočlověka, jehož avědectví váží a
jest opřeno rosbodně daleko lépe než kupa frází
celých davů pokrokových chlebařů. Tedy většina
ol říká, že nezná a nepozná — a přece titéž učitelé
podporují přímo fanaticky vzrůst Volné myšlenky,BETBytl shai

„ Pak prý ti c rovati jen pravdu

dokámamou| P je
Pak praví, že učitelé — athejsté nebo ne

katolíci nemají tolik mravní efly, aby vystoupili
s efrkve. „Omlouvají sami sebe učitelsieu závis
losti: Mám sobě, ženě i dětem způsobovati nepří
jemnosti. Hlídač musí hlídati švestky v stromořadí,
učitel děti v kostele. Cířím ovšem, še to nemí poc
tivé a otevřené . . . ale jak já ubobý mohu odbr
nouti kapucí, když musím děti nábožensky mravně
vychovávati? (Nu — stím „musením“ (to není
přece nejhorší. Vědyť se učiteli teď nic zlého ne
ttane, zdrží-li se aspoň jedovatých slov proti na

v hodině přírodopisné vykládati o původu člověla,
že musí v bodině dějepisné vykládati, že nábo
fenství povstalo se strachu a z uctívání přírody,
že musí misto učení násobilce vyslovitipocty bnoat
o Bebe trojjediném, sksáfka šd musí býti theo
logem.) Učitel-atheista posílá své dítě do nábožen
ských bodin, dává si vyprávěti, co bylo probráno
a pak prohlásí: „To není pravda. Není bůh, není
nebe, nemí peklo, nikdo svět nestvořil, ten tu
vědycky byl a na všdy bude. Až vyrosteš, poro
aumiš.42 teďdělemnicneříkej; neškoďmmd,an
sobě- — Zuamenitě! Ale, pánové, vždyť přece
Hkáte, že tíbnete k vyšší morálce než statisíce
prvých křesťanů, kteří, neš by byli jednali nedů
sledně, raději svoje těla nejkratšímu trápení vy
dali. Moderní osvícenec však přísahá ve prospěch
toho, co má v úmyslu rušiti a pro kus chleba jest
botov zapírati to, co v bespečném místě problašuje
sa svoje „žulové přesvěděsní.“ A čihle ledé spílají
opřítrš pokrytců poctivýmkatulíkům,kteří ze
svého vyznání víry mají jen ten prospěch, že kažuý
surovec se o ně-jízlivě otře aže jsou svláště v to
várnách pro svoje přesvědčenísbavování i skrovné
skývy ohleba.

Refermovaný školní řád promyslili a
schválili moderní paedagogové v Žiškově; mládež
tohoto města svojí jemností i jinsk ovšem již dávno
vyniká nad dorost měst jiných. Nyní reforma po
letí vpřed zrovna letem orlím. V „Národ. Obzoru“
se dne 7. t. m. oznamuje 8e „potóšitelná zpráva“
s okres. porady učitelstva žiškovakého okresu. Pro
mládež toboto okresu vypracován řád svláštní ko
misí; o něm so měla porada vysloviti, Vřádu na
psáno: „Oti rodiče, učitele, vis bratry a sestry
ve'všech spolužácích a lidech, mluv pravda, neboj

96 pravdyhaj neseisuj majetku ami cti blišníbo“; atd. Zdůrazyčn poměr k přírodě, vysloveny

skrátka zásady Bon světské, jež uš toUirát.ukrachovale. Nej jší květy mese právě
morálka'*táu ffancotzské mládeže.( kové
úMěa i s ehůti-vyslochnou pěkná slova, ale vlastní

vál - íditi těmi pravidly, jež as opíraj
PouvaA huakénáábou.Polandudhotoavrána
protestovali proti sch -$lení řkoneg še morálka

musí býlý opřena o Boha. žádal Řpráe v řáděžN dělatek též © pýtřebě k . Tohle

yl VĚ „bletkáiní“, uýbrivšso

tp |, Jinékby Bylinejvělšímikleriprávě Koméšský a Has, kteří kladlivíro nad
všecky vymoženosti, vědy a poklady lidské. Leč
— dle „Nár. Obzoru“ učitelstvo se „statečně o
přelo.“ Pan referent Fridrich obytře prohlásil, bš
jsou v řádě zásady všech vyšších nábožinetev.
Pak jiní připomaéti, še jde v řáda tak o
dětí bozkonfesní. (Je jieh jem několik) Chadáč
kové, mobli by se tedy velice pohoršiti řádem,

by byli mravně skažení. Po delší debatě navrženo
tolik, aby před slovo „rodiče“ bylo vloženo slovo
„Běh“. Leč při hlasování proti 10 hlasům i to
bylo zamítauto. Tak tedy velcí busité žižkovětí,

zreformovali „apřímnou křesťanskou výchovu.“
Rozumí se, že katolické kruhy proti jednání

tomu protestovaly A tu vždy jemný „Čes Učitel“
doe 18. t. m odpovídá o „jezovitském kokrhání
v „Čecha“, o „černých kohoutech“. A ušívá zvláštní
argamentace: „Katecheto Silný, Co snamená, že
Bob je všudypřítomen? Že je všudy, na nebi i na
zemi. Hleďte, pánové! Je-li pravda, co nám kato
lická církev k věření př.dkládé, totiš, že Bób je
všudypřítomný, ale neviditelný, je zajisté teké
pravda, že je i v přijatém řádu školním, třebas
tem o něm nebylo sminky.“ Na tuto pošilebnou
neomalenost a sofistiku dávati příslnánon odpověď
jest scelu sbytečoo. V debattě dle „Cesk. Uč.“
poznamenala sleč. M. Támová: „Když jsme přivedli
dítě k mravnéma životu, snit bychom stále volali
Boha, dosti jsme učinili. Jen když povede pořádný,
poctivý a spravedlivý život.“ Chytře řečeno. Bylo
však potřebí zaujmouti orč té stanovisko k životu
posmrtnéma, bylo potřebí porasiti důkladně prav
divost výroků těch velkých učenců, kteří řekli, že
zdravá, opravdová mravnost bez sákladay mábo
šenské možna není. Tam tedy dospěla dcera vel
kého husity, která sama velice Husa velebils. Ku
konci pak pamatujme si dodatek „Čes. Učitele“:
Žiškovským rodičům však gratulujem! Mají ové
děti © dobrých rukách!“ Ano — proto právě žiž
kovský dorost, zpracovaný vyšší a veskrze účinnou
občanskou morálkou, jesí mravním vzorem každé
jiné mládeže.

Nové ukázky socialistické vadě
lavaet a podpůrné práce.
A zase zloději. Okres. soud v Mostě n.

Lit. (Brůix) dne 9. t. m. odsoudil radého dů
věrolka organisace zedníků v Oberlentenedorfa
Jar. Myslíka k Gměsíčnímo vězení za to, že
odcizoval soudrožské peníze a že nadto se do
pustil různých podvodů. Než probl z Oberlan

nize a přivlastnil si od jednoho dbudruba
stříbrné kapesní hodinky. Ač mu jď teprve
26 let, byl již několikráte trestán. Ale 800
drahům se přece dobře hodil za důvěrníka. —
V 24. čísle „Fachreitaog der Schneider“ (se dne
14. t. m.) bledá rodá redakce předseda aifstní
skopiny odóvníků z Nov. Jičína Al. Hrachovce
(číslo člen. knížky 21.872), který odcestoval,
aniž se ví, kam. „Poněvadě svých věcí neode
vzdal v pořádku (abal), žádají se soudruzi,

se o něm dovědí.“

Soudruzi jako zaměstnavatelé. Zase
nový křiklavý případ. Ve úliáloe rudého kon
sumu vídeňského (Meidling, Wilhelmstrasse)
byla zaměstnána posluhovačka H. k čistění
místností. Dostávala sa to měsíčně 10 K.Musila
si s tohoto královského plata pořízovati hadry
na drhnotí a atírání. Požádala skladníka o
zvýšení plata, protože práce trvávala dloubo
(při inventnře aš do půlooci), takže byla nucena
sanedbávati příliš evoji domácnost. Přidány ji
tedy měsíčně 2 K. Před krátkým časem pro
sila, aby se jí sepoň kupovaly hadry na či
štění; ponkásela, št dříve poslahovačka do
stávala k plata zdarma opotřebované bedny,
sudy a pod. k topení. Leč bylo jí odpověděno,
že takové věci se musejí prodati, ať prý raději
pamataje posluhovačka na badouoaost, která
pro ni může býti ještě horší; 2 K byly jí prý
přidány jedině proto, aby sí sa ně opstřovala
potřeby k čištění. Ubohé žena ovšem při ta
kových rajských vyhlídkách do státu badouc
nosti dala výpověď.

Zajimavé doznání. Soc. demokraté hes
senští měli v Mohuči zemskou konferenci, v níš
osývaly se stesky na stráta obou mobnčských
mandátů, na neuspokojitý průběh oslavy 1.
května a pod. Hovořilo se o příčinách té mi
serie. Soudruh Hiller řekl otevřeně, že není
příčinou sdlouhavého pokroku 800. demokracie
hospodářská“ tíseň, . nepabrná

na sMĚNOvadehínei —ire—tdbhii

oáhdrazi dávno věděti, še jejich vůdcovův+přední řadě pracojí pro svoje dobréšivobyth

dan tap. PAMědáníAly K
jakmile se dostanou k tačnéma zobo, býv
2 atch horší byrokráti údě „hěiládí“;
tolik radý tisk spílá.

- Uvážliví lidé zbavují se »bratrské
ochrany: rad
rodýchkaodinh rej inu v k:

S Hrad otrpěl rodý tábor veikon stráta vek ci, Dne 18, t. ep. konely 
ovacívolbytřetíhooBořioddal 4

Jakkoli dříve sněli radí v rukoa všech Gkcdátů, obdrželi nyní pouze dva. Nad takovou:

porášk u je pojal nepříčejný vztek. UspořádaliV městé právod, při čemž nemilosrdně stloo

sěkolik svých odpůrců; teprve pollcie učinilatýlevům soudražské vzdělanosti Rodeo.
Jak pomákali národu čeští o

braénští. Před volbami doobec.po
italatva, kdy české listy .zspřísnbaly naše

toliče, aby volili národně, napsál brněnský
český radý orgán: „Nejdeme do voleb s úmysly
dacionélními (oárodnostními).“ A taky Beradí
spojili e vottkýmtinepřáteli úašeho =
a rudými soudrahy německými, kteří o zl
skání děmeckou radnicí, aby volili 9 nl, A
přitam ještě drze provolávali, še jest pdvin
ností avědomělého Čecha voliti s radon dtranou
dle kunpromisní listiny. Volilo ss dde 16 6.m.
Němečti 800. demokraté, kteří bysi přijati oa
listida gormanisující radnice, obdrželi bldeů:

ar. Ozebb 12.761, Pipal 12.788. Kandidáti čeští
obdrželi: dr. Plubař 4719 blasů, dr. Koudels
4677, Hybeš 7024, Tasar 6952. Jak to, Jé ně
mečtí soc. demokratéobdršeli odva tisice hlasů
více neš kandidáti německéradnice? Příčina ztela
jedoddachá. Rozbodly hlasy posiubujících Čes.
soc. detmokratů. Všichni čeští voličové dali! své
blasý čtyřem Kaadidátům českým, dězi nimi

i oběma „českým“ soc. demokratům Hybe aa Tdsarovi. „Čeští“ eociáluí demokraté od
vzdali hlasy svým dvěma kandidátům Hybe

Bovi a Tusarovi. Pro dra Pluhaře a dra Kou
delu nedeli však ani jednoho hlasu, nýbrápolíki
německé kandidáty dra Ceecha a Fýpala. P
ony dva tisíce blasů, O které mají oba í
kandidáti dr. Koudela a dr. Plohař méně,
moožily počet hlasů německých sociálních de
mokratů, tak že tito obdrželi hlasů více než
kandidáti radniční kliky. A pak v extravlaste
beckých kruzích se lže bez přítrže, še největ
ším nebezpečenstvím pro český národ jest
„černý klerikalioeas“. Hladá'zráda 60 polire
a pokrokáři e židy a sodiališty budou ovoříě“
dále pořádati štvavé tábory proti „černé bandě“
— jak nás ušlechtile nasval apoštol vyššího
náboženství Masaryk.

Leží sí ve vlasech. Zařivý bojodehrává
se mezi euudraby německými. svasu
rudých sazečů vyměňaje ostře svoje názory
s hlavními listy radého tábora Vorwártsem a
8 Leipziger Volkszeitangem. Tabá srážka oastale
po odsouzení redaktora Postu žalovaného od
ředitele Vorwártsu Rich. Fischera. Rudý re
daktor Korrespondentu Rexbiiaser stěžóval ah

na brotální počínání Piocherovo „Vorwárte“napsal, že Rexhěuser 26 mbysií, še profi
nepřátelůmjsou mu všecky prostředky dovo
leny. To jest prý blaboko pokleslá morálku.
„Leipziger Ztg.“ napsal, že nepozusl mezi pa
douchy německými člověka tak mravně zka
ženého jako Rexbánsera. Rexb. v č. 138. Kor
respondentu na 10 sloupcích otiskl sebeobranu,
v níž dokazuje růrným způsobem, že nebyl
povinen před soudem po ati eprávné vysvě

tlení ve prospěch Fischera, prooko t4š hourazil a jest jeho nepřítelem. Prýspolečenský
takt mezi soudroby klesl tak hluboko, že není
možno jíti níže. „A to mesi stejné smýšlejtokmi
meri bratry, kloří chtějí vytvořski svěřuvy
wipavoubu,sářísí idedi.“ Prý s Fiechefemžá
obchodník nemůže lebce konkurověti v
talistickém snažení. Nechť prý se stará „Leip.
Volkeztg.“ raději o radé padouchy (Halanken),
kteří jsou jí blísci, než o něho — Rexbáasera.
A —dteedělení Korrospondůnt zedrwté=t. m.
dne 6. t mi. 9000 lipských sasečů v
ve prospěch Rexb. proti „L. Volksstga.“

Ačkoli Fischer blabosklonně prohlásil
29. října, že nepřijde pro ražení jeho osoby
žádoý dělník o obleba, přece. jiš 31. října dva
sazoči (Mossial a Mahlo) byli propaštěbi pro
svoje svědecké výpovědi z tiskárný Vorůttců.
Rexb. napsal v Korresp. mimo jiné: „Není

v Německužádný socialistický list,kerý máodvahu toto pokryteotví spranýřovatí 0“ Taka
podobně se častojí radí sokoré v dlbabých
sloupoích; věru hrozně zlá vyblídků na rojeké
poměry v státu budouomosti.

Legitimácé | BU
děrděvěřnýhhsálá

dle $ 2- nžďov.zákona
ze dne 15. lu r. 1967

125 adntěli 106"letně s

ptttěšánáter:BralDyllorí.
n
1 Bisojé
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na Fordinandeké třídě s na Jabilojní výstavě

a
Jest stálým došiaveníčkem 1

hostí s venkova a dope
roučí se jim co mojlépe.

*

Postmí pokrmy vždy jsou
“ pohotově.„NU

V úvěrníspolečnostzapsanéspolečenstvos ručením obmezeným
w Hradol Králové,
(proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za 49 až 59%=
úrok a to dle výpovědí.

689“ Složní lístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. :

HradecKrálové.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Žárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške
| Fých elektretechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
* úředně koncessovaný

závod elektrotechnický

w Hradai Králové
Jiříkova třída č. 254.

ESCS
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
první anejstarší odborná. dílna pasířskéKarla Zavadila

v Hradei Králové č. 83.
k zhotovení veškerých ke=
stolních nádob ze stříbra,
bronsa a jiných kovů, odn
jednodužšího do mejskvostn
šího provedení, v každém

vzorku a ryzecírkevním slohu.
Vše přesně,čistě a důkladně

ahotovuje se v mé vizatní dílně

Z čímnožnénoti veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré merky jsou Jeho
Biskupskou Milostí roride
vány.

Mešní nádoby jew v ohmi
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré oprary nádob ko
Welních se ry.: le, řádně a
levně vyřirnjí,

Vše zasílám jem posvěcené.

Vzo r.spočty i
hotové složí slukátka
se zašlou.

(MRG*Sta odporučení a čestných uznání po ruce. <
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeňAdůvěm zároda domácímu.

Spolkám doporu chlé a lovné provedení
odznaků opekových old.
„7
Časové úvahy!

Velodůstejnému

duchovenstvu!

dan dlaněk, Zzskéčís. 19 n., ro:
Konviktaké ul.,
cielnd na

al
Světlé

h

náčiní, dovolnie
1 dopornějtí svůj hojně zásobený

aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelnich nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
by „ svícny, kaditelnice, kro

pen

nádor a L d, vlov P esném alohu taré
. předměty znovu opravuje v původní

Intencia jem vohbníslaté a stříbší.Na požádání hotovénaukáaka,rospočty,nákresy nebcenníkyfranko.
JEdvolkeněvyrošky€ slaoení rud. Největšívýroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějkkho. Ch: kostelům úle
va v placení.Víceuznáníporuce. prasovanévý

robky bezosnné. Vše posílám jiš posvěcené.

Jan Horák,?
soukenník | *

v Rychnově nadKněžnou Šzasílá na požádání vždy
dle roční saisony kellekel
nejmovějších druhů pravých

vinčných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.CotnáG6BIXI365XeDXGS RERÁMÍ zvláště z kruhů vele

JE důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
sluss mébe ryze křesťanskéhozávodu za

i udobuvícenežSo utéhookaprosím, malou © vku na

M č skoulku.— xVolojemnélátky na taláry.
$ Též aa splátky bez zvýšenícon!

A G85X G0BXG0D> A4 zad

Palmy
| stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
(sochy svatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek
materialista v Dobrušce,

Palmy atromovité 2-$ Palmy keřovitě 1—$
metry vysoké kus za 6, me oké kos za

8,10-16sl, ár: sl. +
ktetbPbk 40 CTVOTETE

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla sym
-| (protokolovaná firma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P. J. Holkudly, faráře ve Týprashticld) E

doporučuje P. 1. veledůstoj duchovenstva
svůj osvědčenýa často Vyzatmenaný i

výrobní závod Ř
všech kostelních paramentůf

praporů a kovového náčiní. i
Cenníky, vzorky i roucha hotová maukázku

te na požádání franko zašlou.

-ZNKAKITIIGREENAK

LLS2L

NBY

ke všem příležitostem

Inkojvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

W řetízky, prsteny, náramky,
MŠ jehly a jiné zlaté a stříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

*nabízí ke koupi
as >

Jan Kalis, zatuka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obaluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky ber

zvýšení cen. — Založeno r. 1843,

dan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

— uměleckýzávod —

pro Málbu
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V Hradei Králové, dne 4. prosince 1908.
Jnserty se počítají levně.

> na půl roku 5 k — k Obnova vychází v pálek v polidne.

Josefa
-.

Ad multos annos!

Mračna.
C. k. místodržitel Karel br. Condenhove

vyhlásil v den jubilea císaře a krále Františka
Josefa I. stanné právo pro Prahu, jakož i pro
soudní okresy karlínský, smíchovský, král. vi
nohradský, nuselský, vršovický a žižkovský,
V týž den ráno boršáci provokovali průvodem,
majíce v čele rektora techniky Giegievicze a
poslance dra. Mallyho. Politika německých šr
vénů chytře v posledních nedělích nalezla nej
bodavější hrot v buršáckých bumlech ; do bamlů
se soustředila politická expanse němec. nacío
nálů výhradně. Lid český drážděn způsobem
velice pohodlným a rafinovaným. „Co zlého
děláme? Není nám dovoleno pokojně se pro
jíti po Příkopš? Vždyť Češi chodí taky. A že
někdy kopeme, klackem se oháníme a dokrve
raníme? To jen tehdy, když jeme ve své savo
bodě zkracování.“ Tak asi odpovídali boršáci,
podepření o nejvlivnější krahy politické, roz
trpčenému českému lidu. A na základě tak vy
s'ovených „zásad“ uměli probnané klamati
širou cizinou. Zpívání „Wacht am Rhein“ se
jim odpouštělo Šmahem.

Vědomo, že se zapovídaly často ve smí
šenýchkrajíchnašenárodníslavnostia schůze;
úřad prohlásil jednoduše, že nestojí za klid.
AC tedy baršácké průvody byly starou zvyk
lostíči nebyly, tolik rozhodněúřady pražské
mohly říci samým buršákům také; vždyť vě
děly, že netoliko Praba, ale celý český národ
jest v krajním rozechvění. Věděly, že nebude
potřebí ani jediného četníka odjinad povolávati,
přestanou-li aspoň na čas bomly. Věděly, že
lid český jest loyáloí, že žije rád v míra
s Němci, pokud tito ma křiklavě nenbližují.
Německý majetek, německé životy zajisté by
bývaly v naprostém bezpečí, kdyby bylo poli
cejní ředitelství řeklo již dávno dřív baršákům,
co problásilo nyní: „Nosení spolkových od
svaků a jinakých jest zakázáno.“ Boršácimocí
mermo týž. den chtěli jíti v barvách ke kla
dení zákl. kamene něm. anivereity. Když však
seznalí, že stanné právo jest opravdu vyhlá.
Šeno, raději se zřekli průvoda a vtroosili se
do kasina. Pak prý jsov jejich prů-ody v bar
vách jen nevinnou,nepolitickou procházkouI

Ovšem němečtí šovéni vastrašií velice
obratně past, do níš náš lid chtěli vlákati. Na
sem. sněmu spustili randál výhradně za tím
účelem, aby k boařlivým projevům vyprovo
kovali zástupce českého národa a tak smařili
sasedání. Pak se pokračovalo na olici. Náš lid,
nemaje obezřetného vedení, propukl v bouře
nevole, čímž splněno přání těch, kteří buršáky
se sebo n.etrkávali. A přece jisto, že sa ny
nějších okolností není nám možno vybojovati

olitická práva — na Příkopě. Vědělo se, že
u skrocení zpupnosti boršácké přecejen ve

dou cesty scela Jiné, trochadelší: a pracnější,
zato však mnohem účinnější. Co jeme napsali

o tom v č.%3, to nyníopakují po nás v různých variacích listy jiné. Národní hotovost
mocí býti na stráží vždycky a upřímně; vy
dadoje se důslednost a opravdovost i v drobné
práci nár.-hospodářeké, vyžaduje se, aby národní
ugitace vynikala aspoň s polovice tou inteneitou,

s jakou se shání mandáty; jest natno, aby
české strany nebojovaly proti sobě více než
proti skutečným várodním nepřátelům. Národ
náš, který za poslední návštěvy císaře a krále
dokázal tolik loyality, jest oyní rozkřičen od
židovsko-německého tisku jako velezrádný. Lže
se o nás způsobem nejdrzejším. Bolestné oka
ožiky, bolestné nadělení! Doufame však, že
trapné intermezzo bude jen krátké a že po me
blabých zkušenostech minulých dnů bude pc
stopováno obezřeleji — zvláště vd vlády, která
přece vidí, jaké násilnosti se páchají v zoěm
čených městěch proti Čechům zcela pokojným.

Oslava 20letého trvání jednoty ka
tolických tovaryšů v Hradci Král.

Tovaryšská jednota oslavila 20leté trvání
své zcela tichým, ale přiměřeným způsobem.
Dopol. 29. m. m. súčastnil se spolek kcrporativně
s praporem slavných služeb Božích, po oichžš
v 11 hodin konána slavnostní valná bromada
za účasti přátel a bývalých členů jednoty. —
Mezi hosty pozorovali jsme p. zemského radu
Fišera a zástopce živnostenských společenstev.

Slavnostní schůzi zabájil vřelou promlavou
dlouholetý předseda vdp. dr. Reyl. Vřeči své odů
vodnil tichou oslavu 20letého trvání slavnostní
náladou, kterou katolíci rakouští oslavojí dvě
výzoamná letošní jubilea, SOleté kněžství av.
Otce a 60leté vladařské jubileum císaře a krále
Františka Josefa I. Významné tyto dvě adálosti
dějinné brání jednotě v tom, aby své vlastní
jabileum slavila okáz lým způsobem. Přes to
nemobla přece jednota mlčením přejíti 20. rok
svého trvání, protože rok. tento jest časovým
mezníkem záslažné, úspěšné, obtížné a nadějné
práce spolkové. Jednota pracuje záslušaě, po
něvadě vychovává řemesinícký dorost. Stav ře
mesloický hyne hogpodářsky následkem útlaku
velkovýroby, ale hyne tóš mravně, protože
nemá dorostu, kterého zmocňují se bned v le
tech učednických nepřátelé malovýroby a tak
odcizují mistro a celému řemeslnickému stavu.
Bez výchovy dorosto sahynol by stav řemesl
vický a proto jest výchova nutooa. Na mladého
člověka, jenž vyšel ze školy a nenabyl dosod
samostatuého úsadko, působí nejvíce společ
nost a to buď dobře anebo neblaze podle toho,
jaké jest společnost vnitřní hodnoty.

Dobrou společnost pro řemeslnický dorost
založil před 60 lety kněz Adolf Kolpiog, jenš
sám jako obavnický tovaryš poznal mravní
bídu řemeslníckého stavu a proto v pokročilém
věku evém vstoupil na stodie, stal 6e kněsem
a v tomto stavu ujímal se mládeže řemesl
nické. Dflo Kolpingovo sh je dmes
200.000 tovaryšů © 1100 spolcích. V Hradci Krá
lové založen byl spolek v duchu Kolpingově
před 20 lety a protojeho význam a důležitost
jsou nepopíratelné. Práce jednoty setkala se
také s úspěchem, neboťjednota ve svém etředu
shromažďoje průměrně ročně 70 členů, s nichž
polovina bývá mladých činných členů. Jednota
pracuje va základě křesťanských zásad a není
to bes výsnamu, še při olrkovních sluvnostech
manifostují členové vořejně průvody ové kato
lické smýšlení.

Vzdělavací snaby jevily se pořádáním čet
ných týdenních schůzí a v-řejných přednášek,
z nichž za poslední 10letí bylo pořádáno 48.
Tovaryšská jednota pr ní začalav městě na
Šem středoškolské extense v době, kdy na
příklad o pokrokových lidech v Čechácu ne
bylo ještě avi slechu. Ušlechtilé zábavy diva
delní, pěvecké a hudební (počtem 42) v posled
ním 10letí shromáždily pod krovem Adalbertina
četaou vybra ou společnost ze živnostenských
zdejších krabů. Podpůrná činnost ap-lková ují
mala se přicestovalých, onemocnělých a sem
řelých členů. Jednota jest k. lébkou pracovní
ků, kteří úspěšně působí v jiných katolických
spolcích, a blahodárný vliv jednoty sahá i přes
hranice našeho města, neboť jest dosti spolků
v diecósi, které podporovala dobrou radou, de
potacemi, přednáškami a koncerty.

Agenda spolková vyžadovala značného
náklada, obrat peněžní za poslední LOletíčinit
18.000 K, « nichž čistého zůstalo 563 K. 24
služná a úspěšnáčinnost jednoty narážela také
na zřejmé j na tajné nepřátelství Maoho ne
přátel poskytuje příležitost k četným vítěz
stvím a četné cti. Proto jednota bez ohledu
na své protivníky jde ku předu v tom vědomí,
že žádný nepřítel není tak silný, aby ji mohl
od dráhy započaté strhnouti.

innost jednoty jest však také nadějná.
Když před 20 lety byl tovaryšský spolek za
ložen, byly v diecési celé mimo něj pouze dva
spolky katolické — v Chradimi a Krocemborku.
Dnes čítáme kolem 300 katolických spolků. .

Stav šivnostenský probouzí se z opojení
svobodomysloých zásad a počíná dbáti o své
hmotné i mravní povznesení, neboť ochranná
středostavovská politika státní dodává ma na
děje k životu. Žádný zákon nemůže však tvořiti
blahobyt sám sebou a nemůže prosplvati žád
nému stavu, jestliže není náležitě využitkován.
Živnostenský stav potřebuje tedy dacha a sebe
vědomí, a to mo zjednává náležitá výchova
všech příslušníků. Výchovou dorosta zabý
vámme86 my, proto jsme nepostrádatelní v roz
voji šivnostenské otáz«<y a proto patří nám bu
doaonost.

Po20 lotech můžeme zahleděti sednes na
řadu dobrých snah, obětavých činů a tuhých
zápasů s ploým klidem, neboť můžeme říci ka
tolické české veřejnosti, že pracovali jsme po
otivě. Vcházíme do třetího desetiletí s nejlep
Šíwi oadějemi, takže naše 20leté jubileum není
písní labatí, nýbrž pouze časovým mezníkem
sebevědomé, vytrvalé s obětavé práce spolkové,
které sdař Bůbl

Po řeči p. předsedy přistoupeno k volným
návrhům. Byl podán pouze jediný návrh, aby
čestným členem zvolen byl protektor epolku,
jeho Excellence nejdůstojnější p. biskup dr.
Doubrava, Návrh byl jedooblasně přijet a vý
sledek potleskem provázen. E slavnosti došly
pozdravné dopisy a telegramy od p. dvorního
rady V. Šolty, p. místodržitelekého rady Stein
felda, veleb. p. Šmejkals a od předsednictva
trotnoovské katolické jednoty.

Ke konci schůze poděkoval p. starší jed
noty Jenšovský p. dra Reglovi, jenž 19 let již
ve spolku působí. V odpovědi na řeč p. Jen



šovského problásil p. dr. Reyl, že dle sli svých
hodlá v jednotě pracovati i nadále.

Tím tichá, ale povznášející domácí olav
nost ukončena. Večer pořádáno slavnostní před
stavení, při němě súčastnilo ee čioně kolem
30 osob. Dvorana Adalbertina byla vkusně
osdobena květinami a poprsím Kolpingovým,
celé jedna stěna byla ozdobena vyvěšenými
plakáty o schůzích, divadelních představeních
a přednáškách, které v jednotě za 20 let byly
pořádány. Není pochyby, že činnost jednoty i
v příštích letech bude se rovbati období právě
uplynalémo.

Ka koupi

Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořilejí

Dobdan Moliobar
koihkupectví
pakladatolatví

závod hudební

antikvariát

v Hradoi Králové.
Zal. r. 1808.

Dopis z Prahy.
Demoralisce. Spáchána byla věc, která

znamená rozvrat mravnosti a práva. Nestala
ss způsobem hlučným, ale svou podstatou měla
by v základech zatřásti svědomím naší veřej
nosti a měla by býti měřítkem určitého kul
tarního směru, jenž jest značkou nejen dospě
lých ivteligentův, ale také dobývá se do škol
a chce ochvátiti pro sebe mládež. 2 „Lidových
listů“, které přineslyobšírný r ferát, vyjímáme
toto: Kaplan v Borohrádko, dp. Hubáček, po
slal svémo příteli, kaplanu v Kunštátu, zape
četěný dopis, v němž «wimojiné stěžuje si na
pronásledování kněží tak zvaným pokrokář
ským učitelstvem. List na místo aby přišel
adresátovi, ociti se v plném znění v pardubské
„Osvětě lidu“ zároveň 8 pokrokářským dopro
vodem, jejž obstaral zemský poslanec a advo
kát dr. Šternberka z Rychnova, Kaplan dp.
Hobáček odevzdal věc soudu a po dlouhých
výklad ch a tahanicích konečně nastoupeno na
dra Štemberku, aby oznámil osobu, která ia
list“ dala. Dr. Šternberka jmenovati odepřel,
načež byl pokotován, a konečné pohbrozeno mu
vězením. K vězení, aby vyuucena byla svěde
cků výpověď, však nedošlo, ježto vrchol zemský
soud nařídil, aby všechny spisy této trestní
věci se týkající byly mu předloženy.

Ochrana tajemství listovního jest obsa
žeca v základních státních zákonecu. Právo

OFEUILLETON

(M) Měchůrek byl divný voják, ještě div
nější dobrovolník a nejdivnější člověk, Štikozelené

jeho kaiserjégrovské spodky jako kouzlem ukrý
valy krátké, silné, poněkud do >0« zakřivené
nožky, že zdály se býti rovnými a zdatnými jako
stoupy slona, Vždy byl ušpiněný, vždy mu něco
na »mundúru« a »rystuňku« scházelo, dobro
volnickou jeho důstojnost nikdo nikdy nebyl
by poznal jinak než dle rukavic, Ohromné, špi
navě žluté komisní rukavice byly jeho chloubou;
Snímal je s rukou jen při jídle. Vytřeštěné oči,
vydulé, tlusté pysky, řídké vlasy ukazovaly tak
na věk čtyřiceti, ale Měchůrek nebyl ještě dvacet
čtyři. —

Už dávno jsme probíhali cvičištěm vojenským
v Tridenté, Piazza d'armi tolikrát přeměřena na
Šimi begančaty, už jsme uměli sfertige, mazali
jsme »grifce« jak staří vojtci, už furiantsky jsme
se procházeli po»Via longa« v neděli dopoledne,
když tu pojednou spatřili jsme nevídané divadlo.
Malý' vojáček v komisní kaiserjégrovské uniformě
kráčí sebevědomě prostředkem korsa. Plášť držel
přes ruku, zbrojní kabát měl rozepiatý, pod ním
límeček s krásně fialovou kravatou, boty 4lu'6,
švibácké a kouřil ležérné papirosu, jejíž dým
pouštěl kolem mysliveckého vojenského klobouku
bes choholu. Za ním veřejný posluha dřel se
stornistrou, puškou i bajonetem a kufrem. Obraz
1e0'olstelně kcmický.

toto, ješ v každé vzdělané opolečnosti jest re

bylo ve psí dáno kterýmsi příslošníkem strany
pokrokářské, která dle vlastních výpovědí co
do umravněnosti, vzdělání a humaoity jest
stranou nade všechny strany. Dr. Štemberka

roblásil, še prozrazení pachatele bylo by proti
lebo cti. Svědectvím odkrýti zákořníka, trha
jicího právo tak posvátné, bylo by tedy dle
pokrokářaké mravouky nečestné. Podívejme sa
tedy oa perspektivu, která ge před námi ote
vírá, či lépe řečeno, rozšklebuje. Bude-li moci
kdo s drzostí spojiti obratnost, aby vykradl
soukromý dopis z poštovní dopravy, nemá se
čeho obávati. Dopis odevzdá osobě, která jej
uveřejní s příslošnými doplňky v novinách a
před soudem odepřevýpověď o pachateli, ješt
prozrazením zloděje dopustila by se přečinu
proti vlastuí cti. Tím schovávání zloděje stává
se ctností, a jest zločinem, kdo po něm pátrá.
A tak tito lidé, nbíjejíce zdravý rozum, do
mnívají se, že mají logiku, a ničíce právo,
myslí, že mají svědomí.

Můj ty světe, tož tedy ti, kdož sestavo
vali státní základní zákony, ve svých mravolch
pojmech a právním nazirání mnatajemetví lis
tovní jsou překcnáni pokrokářskoo praksí,
která projevila se tak stkvělým činem obledně
soukromého a zapečetěného dopisu kaplana dp.
Hubáčka. No ano, pokrok a reformy na všech
stranách: v otázce národní, sociální, kaltarní,
náboženskéa konečně i veliké přeměnyna poli
právním, kdež páci pokrokáři omějí právo tak
důkladné obraceti, že se podobají Napoleonovi,
jenž na ostrově Svaté Heleny dával ei obra
ceti staré kabáty, protože mu Angličané ne
chtěli dávati zelené sukno.

Nesepisujeme v našem listě kromiku ve
řejoóbo života, protože bychom zabředli v ne
konečnost, ale takovéto věci zasluhují pozor
nosti, jelikož nejsou nepatrné, majíce svůj
výspam a cenu. Není nic zbytečného v životě
lidském, a jako v ústrojí rostlinném jest dů
ležitý každý eehe menší lísteček, tak pozoru
hodný jest každý čin v organismu strany po
krokářské, která usedla sa soudcovský stůl
našeho českého života. Proto obzvláště zdů
razňojeme pokrokářský skutek s listem kaplana
dp. Hubáčka. Osvětlajet povšechnou mravní
hodnota strany vůbec a ukazuje zvlášť, že je
dinou zbrasí proti katolickému knězi jest
šhoací nenávist, která ve fanatickém sebeuko
jování vydává se i v nebezpečenství dlouhého
vězení. Masaryk chtěl svojí pokrokářskou stra
noa vystavěti vzácnou bandovu hamanity, po
kroku, mravní čistoty a poctivosti, ale sloupy,
nemohouce snésti klenby těžkých hesel, hroutí
se jeden po druhém. Audálost, kteron líčíme,
jest hroucení přímo hromové.

Draví mesi sebou. Kdo by si byl kdy po
myslil, že takoví přátelé, jako Horký a „Oav.
lidu“, vpadnou Bi do vlasů. Ale již jeto tady.
Přijati jest jen s povděkem, že se dřívější spo
jencé nešetří a še sj nastrkují povahové zrcadlo,
takže i vzdálený pozorovatel může se o nich
hodně poučiti. Patálie povstala takto: Jistý p.
Fiogal rozepsal se v „Osvětě 1.“ o „literárních
vředech“ a stěžoval si, jak literár. poměry ovlá
dány jsou kamarádskými klikami, jak nemožno
proraziti tomo, kdo nema přátel a podobně.
Pisatel „literárních vředů“ dotekl ae také zá
vodu p. Kočího a vyslovil jméno Horký.
—————

Důstojníci se smáli, mračili, jak který, až
konečné dostali jsme pokyn, abychom se nešťast
níka ujsli a postranními ulicemi dovedli jej do
eCastella.«

Vojáček s námi šel. Jmenuje prý se Měchů
rek, je z Chrudimska, ale už dlouho nebyl doma,
studoval hospodářskou střední školu a teď byl
v Haliči u hospodářství hraběte F, K odvodu, ač
se hlásil, ho nepovolali; až teprve, když se hlásil
1. října podruhé, poslali bo domů do Čech,tam
ho odvedli a tak teprve 26. října se milý Méchů
rek objevil na obzoru. Zatrhoval silně po polsku.
Ubytovali jsme ho, alesvízel sním byla strašlivá,
Na německou řeč vůbec nereagoval, nerozuměl
zkrátka. Dostal tři spraeceptory«, kteří ho měli
poučovatí — všechno marné, Jemu bylo všechno
jedno. Když mu »dědek« nadával, stál, jako by
se ho to netýkalo, modré oči vytřeštěné do dálky
a rty nepialy se tlustě, jako by v nich držel ci
Bsrettu. Chtěl-li mít »kamarádšeftskommandante
před visitou záda jistá, musel mu vše vycídit a
na něm urovnat.

Měchůrek byl stoik, říkali jsme mu oklidňas.«
Snědl všecko, kouřil, snesl každý žert.

Jen jednou jsem pozoroval na něm vzrušení,
ale nepatrné, tak jako by se zlobil na néco Ob
držel dopis, rozvážně ho přečetl, v očích mu za
blýsklo, pomalu odložil psaní vedle sebe na kava
lec a kouřil dal,

To už byl náš zvyk, še jsme dávali čísti psaní,
ať to bylo od kohokoliv, svým kamarádům, aby
se potěšili s námi. Oo se ani nehnul, jen mrknul.
l čtu:

Horký v „Národním
Jako uštknutý, pustil ee do „Osvěty I.“, že ta
kové plácání otiskuje, a napadl pana Fiogala
prudkými těmito výčitkami: Paa Fingal píše do
jakéhosi reklamního plátku, který se jmenoje
„Rok.“ Neměl jsem ani potuchy, že v „Roce“
ocitl se referát o mé poslední knise, neboť se
o takové zboží nezajímám, tím méněo to, jak
takový „Rok“ poscudil moji práci. Dověděl
jsem se toho aš od samého kritika, od p. Petra
Fiogala. Napsal mi to hned za tepla. Že prý
napssl do „Roku“ velice příznivý posudek o
mojí knize a jestli prý bych vzájemné nechtěl
otiskovati jeho příspěvky. A tohle, co provádí
p. Fiogal, jest literární špína a je jí v poslední

obě r že jest ua časepodívatse na niz bliska.

„Osvěta 1.“ opáčila Horkému, že on eám
té mizerie literární jest názorným dokumeu
tem, že se domnívá býti vševědoucím a neo
mylným. Bylo prý uraženo Veličenstvo. Sám
Horký bez kliky byl prý nemožný, neboťvelice
sračným způsobem vyčplbal se po žebříku
kariérním na dosti pěkné místo, na němě si
nyní postavil prestol vševědoucnosti. Ze vedení
Horkého stala prý 8e z „Národního Obzora“
borsa klepův a hašteřivosti. Běda prý tomu,
kdo se opovažuje něco vytkuonti, neboť bned
ee najde, kdo mo vyčítá kns chleba nebo do
žadování se pomaci, a tím kosem chleba hodí
se mu do tváře. „Osvěta Lida“ ovšem připíná
tato myšlenku na Horkéko, jenž vykopává
Fiogala, dožadojícího se pomoci. Půtky mezi
Horkým, Šaldou a Dykem nejsou prýnic ji
ného než osobní štvanice a špinění. Tak V pod
statě povídá „Osvěta 1“

Člověka vyšších hledisek a vyrovnaného
nátora jsou ovšem tyto půtky pánů literátů
velmi Ihostejny. Naše země bode se klidně

poybovatí vytčepou cestou i přes to, že aop. Horký rozehnal po „Osvětě 1“ a ona po
něm, i že se redaktor „Národ. Obzora“ sebe
vědomě považuje za jakýsi střed literárního
tvoření. Zachytili jeme však tento obrázek
z domácnosti dravých kritiků zejména ze tím
účelem, abychom zoázornili jistou složku du
ševaoíhočeského života a abychom dali mlaviti
o sobě samých těm, kdož v ješitné povýšenosti
ohrnují nosy na vše, co je obklopoje, a kdož
jmenovitě svým omem tak rádi otírají se o
projevy katolické vůbec.

Kromě toho s blediska čistě lidského

v případě p. Horkého a p Fingala jde skutečaě o konání humanity, PanFiogal hledá po
moci, aby mohl proraziti, zaklepe u p. Horkého
a ten s bezcitoou nekolegiálností roskřikuje
věc předzrakoma veřejnosti, předstíraje zájem
o očistu literárních špinavých poměrů. A koná
to p. Horzý v celé své malicherné a hrozné
vážaosti. Dlouhc-li toma, co redaktor „Národ.
Obxoru“ metal ve tvář českému národa výčitky,
še ho nechává o hlada?! A nyní týš člověk,
sakotviv v teplém místečko, po způsobu spup
ného baržoyosopujo se na slabého, jeně spo
léhá na podání ruky a důvěřuje diskretnosti
literáta! Oh, p. Horký, to jest cblapik, refor,
mátor, on neodplivoje Bi jen před jeptiškou,
ale také před slušnosti, u každého opruvdo
vého vzdělance očekávanoo, a odplivuje si před
Gentlemenstvím, jen když očekává, že to může
po některé stránce ozářiti jeho osůbku.

Obzoru“ vyskočil

. ..===
Milý Toničku! Tak tě tisíckrát líbám a pc

zdravuju a vědomost ti dávám, že se chci už vdá
vat. Toho čekání mám už dost, beztoho tatínek
říká, že jsi bačkora a že si mne nevezmeš. Ale
já ti píšu, abys věděl, že tě mám ráda a že si
mě chce vzít Josef Famjerů. Tak mi gapiš co si
vo tom myslíš a jesli si mě vzít chceš.

Tvá | Běta Solničkova.
3Co jí odpovíš ?«
Nepromluvil, jen vstal, vytáhl kufřík, z něbo

kalamář, péro a psací papír a počal psát:
»Běto! »Když se chceš vdávat, tak se vdejl

Když nechceš čekat, nečekej; pro jedno kvítí
slunce nesvítí! Já jsem teď voják, kouřím tabék
a vzít si teď nikoho nemohu. Tvůj Toník.«

A kouřil dál. — Za tři dny nato dostal
Měchůrek telegram: »Pozítří mám svatbu, Běta.

"Škoda toho komisárku, co jsem jí poslal,
mohl jsem jej sníst sáme, povídá nato sklidňae.«

Koufil,cigarettuz koutkadokoutkatlustých
rtů přešupuje, oči jeho lhostejně hledělv v dál,
jako by se ho to ani netýkalo, když mu »zugsfira«
Vlček nadával. Klidné šel na lůžko.

Ráno však nebylo bo možno nalézti. Zmizel,
nemohl býti přes usilovné hledání nalezen. Ne
zbyla poněm ani stopa, jen bromádka vypálených
papiros ležela ne zemi u jeho kufřiku. Skutečně
nebylo nám do smíchu. Tó jistě Méchůrek si k vůli
holce něco udělal, skočil do Adiže, jejíž prudké,
zelené vlny odaesly tělo jebo beze stopy. Hledáno,
pátráno v zátočinéch zrádné řeky, ale nenalezlo se
ani zbla,

Uplynul týden. Inspektionsgefreiter hlásí právě
stagwach aufe, zugsfira Vlček prochází světnicí



„| Soobodomyená mesvobedomyslnost.Tato proti
řečaost dokumentovaly protikatolické Htsty
větmajíce si nenávistnýma očima papežského
jobilea. Čichaly chtivě, obryzovaly zlobně, vtip
kovaly nejapně, Nože, katolíci společně jedou
do Řízna. Jakým právem? Právem, že každý
svobodně může projeviti hold nejvyšší avé du
chovní blavě. Právem, ješ přísluší každému
člověku a jež mu dává ne vůli, aby buď zůstal
doma, nebo odejel, kam mu libo. Právem, jež
katolíci přiznávají i svým nepřátelům, kdyby
se jim zachtělo pokloniti se římekéma purk
mistrovi, zednáři Nathanovi. Právem, jež re
epektuje svobodu každého v moderních stá
tech. Oh, ano, známe to svobodomyslnost. Svo
boda všem, pro katosf„y však nikoli, To jest
tak: pobanětí kněží natřeli křidou černou jslo
vicí a tvrdili pak, če jest bílá...

* *“

Hospodářské osvobozování. Povaha lidská
jest velmi setrvačná. Život po stránce bmotné
a duševní ve všech organisacích společenských,
af json malé nebo velké, plyne ku předu nej
raději tichými vlnami, a vzbouří-li se poněkod
zavanotím jitřících živlů, vnitřní silou brzo
vrací se v obvyklé koleje. Tu, majíce před
sebou výjevy s přírody, vbodně říkáme, že
vlny opadávají. domácnosti na příklad při
výchově dítek zachovávají se stále tytéž před
nosti a ještě častěji tytéž nedostatky. Dobré
rady a pokyny sice slyší se odevšad, ale ro
dičové nemohou 8e pořád vzchopiti, aby pro
váděli, co jim rozum předkládá. A tatáž vláč
nost a poddajnost pohodlným návykům řídí i
život velikých celků národních. Ať již kdokoli
zpytavě by chtěl vnikati v taje daší lidekých
a sestavovati nějaké učené zákony životního
vývoje, postačí říci, že tady určitá setrvačnost
jest a če denně v lůně národů i jednotlivců se
projevuje.

Český národ, zápase s nepřátelskými živly,
touto setrvačností byl dlouho poškozován na
svých právech a na statelob, podmiňujících
hmotný bl. hobyt. Vsamém ardci národa, v Praze,

byli jsme dlouhá léta v židovskoněmeckých
novinách tupeni, urášení a posmíváni způso
bem uejdrzejším, ale nikdy nedovedli jeme
sábooutí pro sbraně uejáčinnější a pro nepřá
tele nejnebezpečnější: k hospodářské svěpo
moci. Byli-li jsme kdy silněji adeřeví po hlavě,
zaplál sice obeňspravedlivého rozhořčení v no
vinách a ns schůzích, zazníva'o mobotněji
beslo „Svůj k svémo“, ale několik dní uply
Bolo, rána otrnula, a Čecháčkové, promluvivše
heská alova, postarali se bezděky o nové upev
nění přísloví,še skutek utek|

A jakkoli přesvědčení o obraně bospo
dářské bylo takořka součástí našvbo národního
myšlení a jakkoli bylo potřebí toto přesvědčení
stále rozněcovat ke skutkům, byly zase na
drabé straně listy, které, majíce veliký vliv
na veřejné mínění, onu zboubnon eetrvačnost
tivily tím, že nedůstojně a prospěchářsky kom
promisovaly. Přijímáním ioserátův od našich
sepřísáhlých hubitelů dávaly jednak špatný
příklad, jednak sevazovaly ci ústa a když
někdy pro hospodářskéosvobozenípromluvily,
učinily tak jen na půl kola. Tím všeobecná
aárodní vůle, vzchopiti se, byla stále poutána
jako onen obr z pohádky, jenž, oblékouv ei

kán roucho, ztratil všechnu sílu k ráznýmnům.
V důsledcích této národní zmalátaělosti

O Y
mužstva, když tu najednou jako ohromen se za
razí a s otevřenými ústy hledí na Měchůrkův ka
valec, na kterém oklidňase Měchůrek klidně od

počívá. .
vKde jste se tu vzal, Měchůrku ?«
»Přijel jsem.«
vKde jste byl?«
»Domal«
»Co tem Pa
vNasvatbě le

»No, počkejte, vy stakulente, vy si to vy
fúsnete. My ho hledáme už týden jsko mrtvolu
a von si vodjede na svatbu. To je deserce a na
to je prach a olovo,«

*At si, ale Běta si Famjeru nevezme, bude
čekat, aš příjdu z vojnyle

Klidně si odseděl třicet dní, klidné sůstel
kmánem pocelý rok a pak se klidné ztratil, sni
kým se ani nerozloučiv.
. Setkel jsem se o ním na cvičení, »Klidňss<
jako vědy kouřil.

sJsi ženatý ?« ptám se bo.
Kývnul hlavou, ale cosi jako vzrušení, ovšem

nepatrné, tak jako byse slobil na něco,j
soroval v jehovytřeštěnýchočích, PKS

oMém už dva kluky. Škoda, še jsem tehdá
tezůstal v Tridentěl«

Klidněbdcházel. Puška nedbale klátila se mu
ne ramenou, torna zákrývala skoro celá záda,
nožky křivé do vos široce se rozkračovaly, ale tak
klidné, jako by velbloud rosvášně se nesl Ještě
obláčekdýmuz papirosya oklidůssese mi stratil
ve shluku »keiserjégrů.«

jiť ta a onde projevovala se nebezpečná snaha,
přijímati převládající skutečnost a nepečovatí
o její změnu, aviš v bi doufati. V šivotě ná
rodů však v poměrech, jež zdají se ustálenými,
často dostavují se události, které rásem pro
blobojí jiná řečiště. Zápasí-li proti sobě dva
organisované tábory, jako o nás český a ně
mecký, stává se, že strana, úvyklá příliš své
dosavadní af skutečné nebo snad domnělé pře
vase, v bojné zpupnosti překročí mese, proti
své vůli změní celou situaci a probudí pre
tivnoo strana k velíkémo rosmacho. To stalo
Be právě u nás,

Němci neměli dosti na tom, že rašili
Stremayerova nařízení o rovnoprávnosti našeho
jazyka v království Českém 6 řečí německou,
de avóvolnou obstrukcí na snémě překasili uzá
konění a vyřízení věcí obyvatelstvu tak potřeb
ných, oni ioecenovali ještě bumly v Praze,
chriice soočasně v šidovsko-německých novi
nách všechny možné nrážky na národ, jenž až

sad vůči nim slynul příslovnou trpělivostí.
Míra přetekla a po všem národě zasnělo heslo:
Nuže, vyndejme zátku! Skutečně, tentokráte
zátka jest vyLdána, neboť důležitým příznakem
opravdového bospodářského cavobozování jest
neúprosný boj proti židovským německým no
vinám. Oznamojí se odběratelé těchto nás ha
nobících tiskovin, nastává žárlivá a přísná kon
trola a nastupuje se veřejně proti těm, kdož
by nechtěli dbáti národní discipliny baď ze
vzdoru, z netečnosti, anebo snad z jiných pro
apěchářských a sobeckých důvodů. Tentokrát
řeže se již do živého masa, čebož důkazem
jsou poděšené výkřiky nepřátel a hlabokým
emutkem zastřené obličeje těch, kdož lovili
v rybníce naší národní netečnosti a na drahé
straně táhli za jeden provaz s našimi bubiteli.
To týká se jmenovitě židů a to šidů všech,
neboť rozlišování židů českých a německých
jest nejnovějším vynálezem z nouze. Vždyť
přece židé, kteří žijí mezi českým lidem a 0
nichž by ee musilo normálně češství předpo
kládati, němčili všude neostýchavě tak, jako
židé němečtí. Abychom ověřili, musejí nám židé
podat jiné důkazy, než poubá slova, a takových
důkazů po většině ješté neposkytli.

Že tentokrát věc jde do opravdova, svědčí
porady a usnášení se okresních, městských a
obecních zastopitelstev 22 účelem hospodářské
očisty a osvobozování, Hlavní jest vytrvat,
učinit myšlenku vichrem, který proniká všudy,
usilovat o to, aby všechny vrstvy národa v tomto
ohledu se přiučovaly a zdokonalovaly. Volejme
všichni: Svůj ke svémn! A volejme opětně a
neústapně svůj ke svému! Tof jest účinná
sbraň, kterou národ šestimilionový vyspělé du
Ševní a hmotné kultury mosí 8e nančit mávati,
a nepřátelé rány touto zbraní zasazené ucíti
velmi bolestně a nančí se housti jioou ...

Vyjasňující se otáska. „Prosím Vás“, otá
zal se mne ondyno za hovoru jistý pán, „proč
židé se tolik bojí té katolické organisace, o
níž se tolik věnde hovoří? Pozorají projevy
katolické a musím uznati, že proti šidovské
mu náboženství nikde se neútočí a že proti
němu nemloví ani katolický biskup ani kato
lický kněz.“ Vysvětlil jsem věc takto. Aliance
židů se všemi protikatolickými živly jest v pod
statě otáskoo hospodářskou. Svépomocnéorga
nisace pouze hospodářské jsou dosti sláby, aby
vykonaly úkol, který jest životním požadav
kem našeho lidu. Postačí nějaké nedorozumění,
nějaký uražený osobní zájem a již ae hospo
dářeká organicace viklá. Jest potřebí tedy orga
nisační myšlenky hlabší, která vnitřní svon
silou vyrovnává rozpory 8 v rámci svém 8po
joje různé zájmy mocí své neodbytné evornosti.
A ře mohotnou jest posad myšlenka nábožen
ská, o tom svědčí zástupy, které se denně pod
prapor její řadí. Konečně hlásí se tu ke svóma

jinou člověk eo svojí přirozeností, která není

+

nou než náboženskou a nebojím 80 šádného
osofování, neboť čím více se filosofoje, tím

více zjevuje se malomoo filosofického usilování

a tím jasněji so ukasuje, že smysl Ar ÉE
rl nám nejvhodněji pravdy náboženské.m lépe lid nábožensky jest sorganišován, tím
lépe daří ce každá organisace jiná, na příklad
bospodářeká. Ročíčka na ciferníku organisace
katolické postupoje svolns vpřed a sní
pojí soudražně račičky jiné, či, jinými alovy,
na pevně založeném základě zdvihá se archi
tektonicky rosčleněná budova. A v tom jest
právě vysvětlení strachu před katolickou orga
visací, před náboženským probusením lidových
vrstev.

+ 9 .

ď vodovodod Káraného. Na velikou,
ba Škoda obyvatelstva pražských
měst baduje se.jednotný vodovodod Káraného
ku Prase, a také jiš ovážejí so k Toušeni za
tím účelem franoosnské roury, s jichž klade

rlrmíradavolnévodárnyprala atvB o v yp o s justa
mentem a že cemíní dbáti varovných hlasů

proti jednotnéma vodovodu, že chce jej zbu
dovati v celém rozsahu. Co z toho bode ná
sledovati, o to členové správní rady společné
vodárny se ještě nestarají, poněvadá buď svým
valné omereným rozumem d.-sah následků
jednotného káranského vodovodu ještě nechá
pou, úebo dělají, jako by aechápali. Páni dle
nové správní rady ponechávají za sebe mloviti.
p. Fr. Hubáčka z Malé Strany, který, jak se
zdá, ponějskou dobu jest jejich mlavčím.Tento
vodárenský nejnovější odborník dokázal, jak
známo, svoji zdatnost jako inspektor pražského
zádoší, kdy dal objednávati za tisíce korun
rostlip k účelům obecním z Německa, ač mohl.
je klidně objednati v Praze. Jak členové správní
rady dla pan Hobáček rozamějí časovým pu
třebám národním, k tomu jest podařeným do
kladem okolnost, če správní rada společné vc=
dárny zadala dopravu z Francie dodaných ronr
z vádraží v Praze do Káraného — německo
židovské firmě dopravní!

V posledních dnech ugařejnila „Národní
Politika“ opět články proti fednotnémavodo
vodu, v nichž poukazuje se na zhoubné ná
sledky, bade-li zavedena do Prahy voda od
Káraného. Když list tak amírněný, který velice
opatrně pronáší 8e o všem, co na radnici Staro
městské se usnáší, počíná psáti proti provádění
jednotného vodovodu, pak už wmasíi poslední
zastance vedení vody káranské jediným vodo
vodem do pražských měst skutečně rozjímati,
že páše se zlo, které vytrestá hlavně obyva
telstvo, jež přímo lehkomyalně ponechává za
brávati 6 nejvážnějšími zájmy svými!

i bylo by snad pravdou to, co se pro
slýchá, že jednotný vodovod od Káraného musí
býti bodován, ať má následky jakékoli, k vůli
kapsám — — dvou pánů? — —
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Obrana.
Kdo je vlastné tou „černou ban

deu“t Když už obhájce židovského vraba
Hilenera nazval katolickou část českého ná
roda akademicky a homanitářsky „černou ban
dou“, af se trochu porosblédne po kultarní
práci lidí, kteří ho oslavnjí. V neděli 29 listo
padu chtěl konati katolický český lid jubilejní
slavnost císařskou v Olomouci. V sobota rog
šířen Štvavý leták, v němě se čte mimo jiné:
„Musíme sítra dokásati skutečně svou moc a
sílu (aha !) Dostavte se proto z celého okolí
zítra přesně ve čtvrt na 93. ku kostela Marie
Sněžné, rudými karafiáty ozdobení a při prů
vodu protestujte moonýmhlasem proti d
balamacení lidu. Jděte potom ne schůzi do
Nár. domu a okřikněte tam dra Hrubana v jeho
lši. Dosud vždy dokázali jste svou pohotovost
(na to jsou ovšem radí chlapíci), jsouce jisti
(siol), še i sítra dokážete, še hnutí klorikálsí
est na Olomoucku nemožným. Dopoledne v 10
odio jest pokrokováschůzev Národnímdomě,

Klorikálové se budou enažiti ji snemožniti (vy
ohytralá to lež k podráždění rudé bojechtivo
stil. Zítřejší den bodiž vítěrným dnem soci
álaich demokratů na Olomonoka l“ Tak tedy
leták chápal důležitost svornosti českého lidu
v Olomouci, kde Němci český živel tolik utla
čají! Loták chytrým spůsobem napověděl, jak
Bemá ukázati „statečnost“ a přitom farisejsky
Jhal, še vlastně násilnictví ohtějí páchati kato
Mel,Dle správy „Našince“ dali natisknouti le
táky ty olomoučtí pokrokáři. Páni inteligeati

potřebovali k obni kleště, proto poštvali rmdé.Nábodoa socialistů přišlo před kostel
málo, takše viděli, še by sde „osvědčení zma- *
žilosti“ aklamalo. Jen před německoo roálkoa
rudí našince iesultovali. Přibrání na pomoc
600. demokraté němečtí a šidovětí, bratří 80
kolové a pokrokáři. Plskáno a řvázo.

Pokrokář dr Fischer vysýval na dopolední



schůzí rodé poslochače: „Odpoledne ae sde
zase všitbní shledáme.“ — „My přijdeme
všichni“, odpověděli8oc.dem. posluchači. Bo-.
cislisté takó ne schůsi katolickou přišli, ale —
dr. Fischer zůstal chytře sa větrem. Když pak
odpoledne na katolické schůzí chtěl dr Hroban
promloviti, začali čidé, pohrokáři a socialisté
jakat, dupat, řvát a nadávat. Bpiláno dra

Hrabanovi „srádců“, voláno: „Zabte toho psa“
a pod. Ječení trralu ploé tři čtvrtiny hodiny.
Tu posnalikatolíci dostatečně, jakou kultara
vnášejí mezi lid ti, kteří Masarykovi, spílají
címo „klerikálům“, tleskali. Nože, kde jen ta
„černá banda“ je, oalezá-li se vsemích koruny
Ceské nějská banda vůbec? A co by 8e bylo

dělo, kdyby nebývali ti surovci u veliké men
Šině? Známo, jak socialisté v Brně do krve
tloukli katolíky. Pěkně se starají Masarykovi
velebitelé o „svorný postup“ národa vůči ne
spravedlivým útiskům německým. Gormanisu
jící židé se mohou amáti od plic.

Uěltelsko-pokrokářeká polemika,
Jest ovšem již dávno známo, še pokrokáří
s fanatického vsteka hbřešínejvíce proti toma,
co vynášejí do oblak nad všecko jiné — proti
rozumu a pozoané pravdě. Uveřejnili jsme
v „Obnově“ zprávo o mrzutých poměrech
v Budči Hampoleoké. Byl to scela klidný re
ferát. Jak na to bylo odpověděno? V „Osvětě
lidu“ a pak v č. 11. „Čes. Učitele“ prohlašuje
„okrsek Humpolecký“, že porokovav o výpa
dech (??) „Obnovy“, projevuje bídáckému (!?)
spravodají hlnboké opovržení. Patrno, jak se
jemnocitní pánové naočili od „Oav.lidu“, kterou
ostatně sám „Čes. Učitel“ nazval stokou špíny,
mluvě silně pepřené. Cesty nadkřesťanské re
formy pokrokářeké jsou věra prapodivné. Slušný
referát o nepěkném zjevu jest a pánů výpadem
a bídáctvím. Ten, kdo takový zjev zaviní, jest
ovšem bílý jako lilie. Tudíž by bylo také bí.
dáctvím konstatovati v novinách, že někdo
drze lhal, že bližního poškozuje; výpudem by
bylo Hci, že některý pokrokář mluví o věci,
jíš nerozumí nebo konstatovsti, žefejedná dů
gledně. Pánové, kdo má svým tělesným orgá
vem „Osvěta lidu“, jíž dokůzáno tolik bezcha
rakterních lží, která tak sprostě spílá a tek
často zúmyslné čtenáře podvádí, ten af slovem
„bídáctví“ proti jinému hned nešermujel Komu
jest útulkem tiskovina, usvědčená jasně tolikrát
z bezeotných výpadů a zlobných denonciaci,
ten ať se farisejsky nehboršínad véonou zprávou,
která pověděla pouze pravda. Inteligent, kter
chce užívati silných slov, má v přední řadě
dbáti toho, aby každé věcí dal výraz příslušný.
Jinak prozrazoje, že pro fanatismus pozbývá
zdravé soudnosti.

Dotaz v příčině volného myslitele
de Čáslavská. Z vašehodelšího referátu se
dovídáme, že vnášel do temnot čáslavských
světlo veliký učenec p. Klimpt z Přaby, který
svým všeobnáhlým věděním poznal, že mezi

vědou a vírou jsou propasti nepřeklenutelné,že věda neuznává (?) Tvůree,že katolíci nejdou
ve vědeckém bádání tak hluboko jako on a
jeho přátelé atd. VHradci před několika roky
přednášel také nějaký p. Klimpt « Prahy —
ato oHasovi. Všecko čekalo, jak takový praž
ský vševěda j ty osvícené hlavy osvítí. Alo
ach! Sami obozí pokrokáři otvírali oči úžasem
nad ukrotnými objevyhistorickýmip. Klimpta.
Vždyť se na př. dověděli, še Hus přejel sásady
Lathrovy. Po té epochální přednášce napsala
„Osvěta 1.“ několik schlíplých řádek, že jako
nezamloaval-li se řečník s Prahy, ať 6e pama
taje na to, še zastane takový úkol dobře ně
který pokrokář místní. Tášeme se: nebyl to
zrovna ten p. Klimpt, který nyní troufá si jn
náckým rozmachem svoji přehluboké vědy do
cela sesazovati Tvůrce všech věcí? A nota
bene! Dostal-li z bistorie snámku naprosto
nedostatečnou, jaké velkolepé, originelní objevy
učinil vyní v říši přírody, že mluví sebevě
doměji než universitní professor? Dle všeho
jistě objevil daleko znamenitější věci než uvěto
snámý očenec, jesoita Waesmann; vždyť so
p. Klimpt vyjádřil dle vašeho referátu, še b
s Wassmannem jako filosofem ani nemlavil.

Jest to tedy4 , Klimpt a jaké netušené,originelní plody jeho svobodné myšlení již
lidstva dalo?

Politický přehled.
, Německý faror dosáhl svého účele — ua

Prahu uvaleno stanné právo.
Bude nyní pokoj v Praze, bode klid, ale

dříve muselo sta českých lidí krvácetí, dříve
můsel utrpěti obchod pražský strašlivou ránu

a pak kepřre dovedlo se proti příčinámdamonatřací a demonstrantům, již ovšem nero
kratovali se zrovna z tříd inteligentních, za
kročiti. V Teplicích, Mostu, Chebu, Litoměří
cích, Brně, Opavě, Olomouci, Liberci pořádán
byly obrovské protičeské výtrnosti, které v
stauného práva dle všeho nezaslnhují. — České
děti v usnvřeném území zahájily dnem 1. pro
since stávku. Následkem těchto události není

politická situace nového Bienerthova kabinetu
přízalvou. Ujišťuje se a ovšem i zároveň po
pírá, še i postavení místodršícího hraběte Con
decboves je vtřeseno a jmenuje se už i jeho
eventuelní nástupce — hrabě Clam-Martinic,
Také události na Balkáně jsou rázu povášli
vébo. Dolů do Bosny a Hercegoviny se posý
lají posily pro zvýšený stav vojska. — Němečtí
posluchači vysokých Š£ol ve Vídní obsadili dne
2. prosince Časně mensu akademickou, aby zo
bránili neněmeokým stadojícím vstup do mensy.
Neněmečtí studající shromáždili se rovněž před
mensou. Zatím bylo nařízeno, sby mensa byla
zavřena. Němečtí etadající odešli v průvodu
stráže, a též neněmečtí studující problásili, že
chtějí odejíti, brzy se však opět vrátili. Došlo
ke sprotivení se stráži, kteráž několik osob
zatkla. Poslanec Maštálka zakročil ve prospěch
zatčených osmi slovanských stndentův a tito
byli s vazby propuštěni.

VItalii provolán a přísnědodržován bojkot
rakouského zboží.

Na jednacím pořádku říšského eněma ně
meckého jsou návrhy svobodomyslníků, s0c.
demokratů a Poláků na změnu říšské ústavy,
pokad jde o zodpovědnost ministrů.

Anglické loďstvo, které doposud křišovalo
v.moři Marmarském, dostalo rozkaz vrátit 80
okamžitě na Maltu.

Zákonodárná rada usnesla 6e jednomyslně
vysvati vládu khedivovu, aby pro Egypt vypra
covala zákon, poskytající národu právo účast
niti se činně vnitřní oprávy země. K tomu
nechť vláda zřídí sbory zákonodárné pro do
morodce. Zákony ty nemají se vztahovati na
daně a Evropany.

Z činnosti katol. spolků.
Z Týu-Hovenska. Cohose nikdonenadál,

čemu nikdo nevěřil, stalo ge — „klerikálové“ za
ložili si v Rovensku svojí organisaci a — panečku
— silnou organisaci, Darmo se předem radí i čer
venobílí potentátové zalarmovali, nadarmo běhal
rudý Josífek od generálního štábu tatobitského
k rovenskému, nadarmo přitáhli a obsadili mlstnost
v hostioci pana Roty „na Týně“. Nic jim platno
nebylo všechno vychloubání, že nedopustí katol.
organisace. Ta dnes už stojí a pevné bude bájiti
zásady svoje, neustupojíc sni na krok. Poněvadě
naši rudí a červenobíli „evobodomyslníci“ hrozili
násilnostmi, uklidili se jim přívrženci naši s cesty
a uchýlili se na fara, kde p. sekretář Mužík
z Hradce Král. a vldp. farář Láš s Lomnice nad
Šenými řečmi organisaci založili. Přístonpilo k ní
80 členů. Schůzi předsedal p. Václav Zajíc. Za
blavního důvěrníka zvolen jednoblasně p V. Zajíc,
do výboru p. Jírů Vít, dp. Josef Petříček, sl. M.
Hlouškova a dp. Frant. Sládek. — Tím, že se
„svobodomyslníkům“ naši uhnuli s cesty, aby ne
deblo k násilnostem, nebyli radí, spojeni 8 červe
nobílými, spokojeni; chtěli vyvolati výtržnost stůj
co stůj. Fanatický zástup, v němž sípavým orgá
nem vynikala nějaká soudružka, hrozil přepadnouti
faru a pouze zakročením přivolaného četnictva a
policie, jakož i mondrou domlavou p. starosty po
dařilo se dav poněkud uklidniti. Demonstrace,
blučení a spěv velozrádné písně „Pryč s tyrany“
trvaly dlouho do noci. Naši tyránkové ukásali svon
„Svobodomyslnost“ a my jim ukážeme svoje „tmář
atví*. Uvidíme, kdo bude vzdělanější, kdo kul

praějit Zatím činnosti nové organisace „Zdař
Z Nové Vsi nad Popelkou. Čílámístní

organisace katolická pořádala dae 29. listopadu
úsi lidu, již možno nasvati schůzí našinců 06

lébo okolí z Lomnicka, Novopacka ano i z Jičlu
ska. K abromáždění čítajícímu na 400 blav pro
mluvil oblíbený lidový řečník p Fr. Šapka. Nelse
opomenouti mičením, že jiš sama osobnost řeční
kova nalezla v našem kraji mnoho sympatií, Jeho
živá, přísně logická přednáška, s níš lzo vycítit
nadšené přesvědčení řečníkovo, nalezla porozumění
snad u všech účastníků. Pan řečník promlavil o
hospodářské, národní a kultarni krisi v našem
mocnářství. Sešlebal falešné proroky soc. demo
kratické a volnomyšlenkářaké, ukázal na práci
katolických poslanců jak u nás v Rakousku tak i
v cizině, povzbudil katolíky k náboženské 1 ná
todní hrdosti a vřele doporačil tisk katolický. Po
přednášce 2 a '/, hod. trvající ještě na rozlouče
pou promluvil o nynější krici parlamentní a při

poj několik vřelých slov, jak jednati mají katofci v případě, kdyby snad došlo k převratům a
bojům na jihu naší říše. Nadšení pro dobrou věc
Uumočili přítomní v dlouhotrvajícím potlesku. Ka
koaci provolána sláva Jeho Veličenstvu císaři a
králi, načež abromáždění za zvuků písně „Kdo
domov můj“se roscháselo. — Katolická Jednota
v Nové Vsi n. P. oznamuje, že konati bude dne
18. prosince £ r, Mikulášskou zábava s pestrým
sábavným programem. Hosté vřele vítáni.

Ze Zbudovie u Potěh. Dne39. Ilstop.
byla sde pořádána schůze organisace mládeže,

která byla “ pravém slova smyslu imposantní a
So Hilp.řečník,žetakovýchschůsljemálo. Sešloť se na 600—700 mládeše, mužů a

šenato- dotolikop sbých ploAbt í nenoborska a s dalekého Lodečska. úzi zahájil

dp. kaplan Smrtka a po zrolení předsednictva u
děleno slovo výbornému řečníků p. A. Kaňoarkovi,.
selskému synku, jenž vřeči přes 2 bodiny trvající

8906 mládeže ve všech okolních veanicích, ke kte
rýmě přistoupilo na 800 jinochů a děv. Odznaky
straoy (přes 100) byly v malé chvilce rozprodány,
a bylo byjich rozprodáno třikrát tolik, kdyby bý
valy po roce. Mládež bavila se debatou až do vo
černích hodin; debaty se zvláště súčastnil teké
selský synek p. Rat s Hoskovie. Mládeži se ani
nec'-télo domů; všichni jinoši i dévy slibovali, že

a uedají se slákati Žádnou jinou stranou — ami
Červenou, ani zelenou.

Z Čáslavská. Uctivě ne žádá, aby ve
všech vesnicích byly provedeny organisace mlá
deše, abychom nebyly předstihnuti, a to 00 nej
dříve. O řečníky možno se hlásiti u „Sekretariátu
venkovské křest. mládeže“ v Praze II., Opat. ulice.
Bpojiti se může více vesnic v jedné schůzi.

Zprávy místní a z kraje.
Návrat Jeho Bíickapské HMilosti«

Říma. Nejdůst. arcipastýř náš vrátil sev poadělí
dne 30. listopadu o 5. hod. odpol. do Hradce Kr.
K uvítání Jeho Bisk. Miloati dostavili ge na ná
draží vys. důst. pp. kapitulárové Magredr. Frýdek,
Megr. Musil, dr. Brychta a Megr. Pogertb, kteří
doprovodili nejdůst. arcipastýře přímo do kathe
drálního chrámu Páně. Tam očekávali Jeho Milost
ostatní vys. důst. pp. kapitulárové, přečetný klé
rus, bohoslovci bisk. semináře a veliké množství
věřícího lidu. Pozorovali jsme 8 potěšením pří
tomnost zástupců téměř všech místních úřadů. Vys.
důst. p. gen. vikář uvítal Jeho Bisk. Milost vře
lými slovy radosti e díků Bohu za šťastný návrat,
načež nejdůst. p. biskup s kazatelny poděkoval
řečníkovi a všem přítomným za tak dojemné uví
tání a vyřídil pozdrav a požehnání av. Otce.
Oblékonv pak bohoslužebná roucha, udělil nejd.
arcipastýř Apoštolské požehnání. Slavaost zakon
čena byla chvalozpěvem „Te Deum“ a požehnáním
s Nejsv. Svátosti.

ehůze městské rady dne30.listopadu.
Požitek s nadace, založené na památku GOletého
panování J. V. císaře a krále Frant. Josefa I. a
k uctění památky pí. Josefy Červené, choti c. a
k. dvor. továrníka v Hradci Král, sa rok 1908
udělen byl pí. Alvisii Kosařové, vdově v Novém
Hradci Král. — Spolku ua podpora chadých stu
dajících v Hradci Králové propůjčeno bylo městské
divadlo Klicperovo na den 16. prosince 1903
k uspořádání přednášky. — Výkaz hotovosti po
kladní ze dne 23. listopadu 1908 vzat byl na vě
domi. — Zodpoví Be dotaz okres. výboru, tý
kající se nedostatku učňů a pomocníků řemesla
kovářekého a kolářekého v Hradci Králové. —
Vypíše se offsrtní tízení aa pronájem dávky z vína
a lihovin od 1. ledna 1908 dle udaných podmínek
a nových sazeb na dobu jedacho roku. — Žádost
K. Kopalové v Mi. Boleslavi, aby jí v ošetřování
byla předána sestra její, zdejší chudá příslušnice
Josefa Soukupová, byla zamítnuta. — Mésiské di
vadlo Klieperovo propůjčí se kuratoriu městského
prům. musea ku přednášce na den 20. prosince
1908 a organisovanému dělnictva k veřejné schůsí
na den 6 prosince 1908 dopol. — Firmě Kress
a Berosrd uděleno povolení k postavení pracovní.
dráby k dovážení materiálu pro regulaci Labe od
hradeb až k železničnímu mostu. — Schválen byl
návrh správy prům. školy pokračovací, aby po
žitek z nadace J. O. braběte Jana Harracha pro
žáka školy průmyslové udělen byl Jos. Grollovi,
žáku III tř. poker-školy průmyslové. — Vrata:
byla na vědomí zpráva policie o vypuknatí požáru
v dílně p. Frant. Matějčka, trabláfe v domě čp.
117. — Dramatickému sdružení „Tyl“ bylo povo
leno, aby představení svá, stanovená na dny 6. a
13. prosince t. r. přelošiti mohlo na dny 12.a 19.
prosince 1908. — Exposituře c. k. ředitelství pro
stavbu vodních cest v Praze vysloven byl souhlas
obledně architektonické (úpravy mostu nad novým
jesem Labským projektovaného. — Povolena byla
jedna podpora mimořádná a jedna šádost za udě
lení podpory byla samítanta.

chůze okres. snstapitelstva kovati
se bude 7. t. m. o 9. hod. dopol. v sasedací slai
Okresního domu v Hradci Král. Program: Volba
tří verifikatorů protokolu. — Zpráva o činnosti
okres. výboru. — Volba revisorů účtů fondu o
kresního za rok 1908. — Návrh okres. rozpočtu
na r. 1909. Ref. p. JUDr. Frant. Ulrich. — Návrh
komisse nemocniční a okres. výbora na stavbu
nové nemocnice a zřízení okres. okorobince v by
dově nyoější nemocnice. Ref. p. Jar. Červený.—
Žádost obce Hradee Králové osehválení zápůjčky
400.000 K na mřísení a starba budovy hydro
elektrické stanice. Ref. p.J. Jarkovský. — Návrh
okres. výboru o opsání dalšíchakelí é paro

plavební , společnostisa obace 20.000 K. Ref.p.
dr. Frant. ch. — Návrh okres. výbora jsa
přijmatí silnice od hranic Srob. Dvorských k Bříze
vedoucí do správy okresu. Baf. p. Fr. Obmelař.—
Nárrh správního výboru všeobecné veřejné -ne

mecnice Ra USÍANOVOBÍje 10. ožetřovatojyynem PREABel. » J. o. = Žáto, 1
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Předměřic m L. o nohválení prodeje části obec
ního pozemáručís. kat. 600 a66l- pana J. Posp'
dilori a čís. kat. 24-29 Rolnickému cukrovaru

-v Předměřicích2. L. Referent p. J. Jarkovský.—
Žádost obce Kuklen o schrálení usnesení stran
stísení a vydržování dívčí měšťanské školy v Ku
klenách. Ref. p. J. Hojný. — | Doplhovací volba
jednobo důvěrníka pro vyměřování osobní daně
s přijmu. — Beferent p J. Jarkovský. — Volba
Šlenů komisse: pro odvod branců (2 členové
okresního zastup) a pro odvod koní (2 ohovatelé
koní).

Papežská vyspamenání. E žádostiJebo
Milosti nejdůst. p. biskapsdra Josefa Doubravy
ráčil Svatý Otec vysnamenati četné zasloužilékočso
a laiky diecése královéhradecké.Vysnamenáníbl:
vedp. gen. vikář a kapit. děkan Mogre dr. Alois
Frýdek siatou sáalušnou medailí „Bene merenti“;
hodností papežských tajných komoří vadpp. dr
Antonín Brychta a Jan Barták, kanovníci kath.
kapitoly, Jos. Šimek, bísk. vikář a děkan v Polné,
a Albín Seidl, farář v ČeskéPruanici; zlatým zá
služným křížem „Pro Ecelesia et Pontifice“ Jeho
Milost nejdp. Brono Čtvrtečka, opat Broumoveký,
vedpp. dr. Jan Soukup s Fr. Kerner, kanovníci
katb. kapituly, Ant. Schreiber, bisk. vikář a farář
ve Žlebích, p. Felix Koschin s Freudenbofu, c. k.
dvor. rada a president kraj. sondu v Hradci Král.,
p. Karel Bmitka, c. k. okr. bejtman ve Vys. Mýtě,
p. Jan Židek, měšťan ve Vys. Mýtě, p. Vojtěch

Kólblz Geysingů,kníž. vrch. kk a patr. komisa? v Lanškrouně, p. Alfred Salich,kníž. dvor.
rada a patr. komisař v Poděbradech, p. Josef
Svoboda, ředitel panství a patr. komisař vo Stě
žerách, pí Marie Steinfoldová, chot o. k. místo
držit. rady v Hradci Králové, pí Hedvika Lende
cková, choť c. k. rady zem. 8oudu v Hradci Král,
pí Aloisie Dokoupilová, choť c. k. vlád. rady, pí
Marie Etrichová, majitelka panství v Žírci, pí
Mario Goskhorá ze Sachsenthalů v Kutné Hoře,
pí Marie Ježková v Kutné Hoře, pí Jana Langrová
roz. ze Sobrollů v Broumově; pocbvalným listem
kardinála státního aekretáře: pí Marie Rosová,
chof c. k. správce poštyv Hradci Králové, dp. Fr.
Jakl, katecheta v Hradci Králové, p. Ant. Fait,
měšťan v Hradci Králové, p. Jos. Polák, strojmistr
v Hradci Králové, p. Martin Typlt, kovář v Tý
ništi, p. Fr, Hetfleiš, dilovedoucí v Úpici. Kongre
gaci školských sester De N. D v Hradci Králové
a zvláště její zasloužilé předetavené M Pankracii
Roseokranzové dostalo se pochvalného uznání a
syláštního Apoštolekého požehnání k padesátiletému
jubileu její činnosti v Hradci Králové. Záslužný
kříž „Pro Ecclesia et Pontifice“, již dříve vyžá
daný Jeho Eminencí nejdp kardinálem Pražským,
doručen byl též paní Zdence Škvurové pro její zá
slahy o sbírku a výstava boboslažebných jubilejních
darů av. Oiei. — Vyznamenaným, bydlícím v kath.
městě Hradci Králové, odevzdána slavnostním způ
sobem vyznamenání od J. Exc. nejdp. biskupa dne
1. prosince v kapli biskupské residence.

Jubilejní slavnosti. Již v úterý zavlály
ne zdejších domech prapory v barvách národních
a Hšských. Vojsko pořádalo slavnostní čepobití.
Plná kapela 42. pluku učinila na počest zastávka
před okny generála p. Křitka, před biskup. res
dencí a předokres. hejtinanstvím. — Dne 3. t.
m. sloužil nejdp. biskup zs plné assistence v ka
tbedrále pontif mši av. Při vatupn Jeho B. M. do
chrámu zapěl krásně kůr „Ecce sscerdos“ a pak
jubilejní kantáta od p. regenachóriho Winscbe.
Účastenství v chrámu bylo obrovské. Přišli sem
téměř všichni úředníci státní a samosprávní, dů
stojníci a zástapcové škol. Po posvátném úkonu
zapěno „Te Deum“ a pak rakonská hymna. —
V chrámu Panny Marie sloužil slavnostní měj sv.
vdp. vojeoský kurát Lad. Suchánek. Vše řízeno
na spůsob polní měe sv. Celá veliká posádka při
boboslažbách rosestavena po náměstí, ozývaly se
ojgnály, za Orlicí hřímala slavnostuě děla. Po měi
sv. celé vojsko defilovalo před velícím generálem
p. Křitkem. Po defilé nastoupen pochod do vel
kého dvoru Vodičkových kasáren, kdež měl pří
padnou promlavu p.kurát. Pak generál rozdílel
důstojnictvu velké jubilejní kříže, načež jednotliví
Betníci podělovali medsilemi svoje setniny. — O 19.
hod.gratulováno J. Exc. nejdp. biskupovi. S blahopřá
ním dostavili de pp. velící gen. Křitek s gon. Beckem
a deputací důstojnictva, dvor. rada Kosebin s ú
řednictvem soudním, celá kapitola s Megrem dtem
Frýdkem v čele, dr. Holeček,- vrch. finanč. rada
Marvan s deputací finanč. úřednictva; ředitel
Gympasja Rath s deputací, ředitel reálky Liblclý
s deputací, zástnpcové měst. rady a obec. zastu
itelstva 8 drem Ulrichem v čele, živ. inspektor
rap, ředitel odb. školy Haněl s deputací, ředitelé

měší. škol Šeda a Ryba, ředitel psedagogia Vojta
8 deputací sbora.

" „K jubileu kongregace škol. sester
v Hradel Králové. Tyto zfídily v našem
městě klášter na výslovnou žádost měst. zastupí
telstva (dle usnesení z 24. listopadu 1855). Toléš
usavřelo s kongregací právní smlouvu o potřebných
prostředcích životních, Ješ zůstala v plstnostido
T, 1890, kdy zrušena, takže otih. sestry postaveny
v ohledu služebních požitků na roveň ostatnímu
českému učitelstva. Pro stavbu kláštera a školy
zdržel se příchod škol. sester do 7. sáří 1858. Po
alarnostním avításí podaly vyudévati 4: Píjaa TBBA.

Od r. 1858 do 1908 vystřídaly se ve správě klá
Bera tyto sestry: Calasaneie Pranghoferová do r.
1861, Casslana Prajerová do r. 1874, Michaela
Petřáková do r. 1876, Scholastíka Kurková do r.
1877, Cyrilla Maršíková do r. 1887, kdy zvolena
představenou Pankracie Rogenkransová, dosud pů
sobíci. Působení škol. sester vykazuje dlouhou řadu
blahodárných úspěchů. R. 1862 obeslaly bohatým
materiálem světovou výstava v Londýně; výstavní
jara vyslovila exposici jejich pochvalné uznání. —
R. 1894 na výstavě v Hradci Králové byla pokra
dovací škole (zřízené r. 1890) udělena zlatá me
daile, koogregaci samotné, škole obecné i mateř
ské uděleny byly medaile stříbrné. — R. 1904 na
výstavě v Hořicích dostalo se školským sestrám
také pochvalného uznání a stříbrné medaile. Práce
ve Škole byla vždycky všemi inspektory okresními
i zemskými blahovolně chválena. Pomineme-li vý
počet pochralnýchdekretů, jichž se školským 8e8
trám dostslo od úřadů školních, nemůšeme opo
menouti zmfáku o vysokých vyzaamenáních, jich?
se dostalo sestře Cyrille Maršíkové a sestře Pan
kracii Rosenkranzové, které vyznamenány byly
zlatými záslužnými kříži od J. Veličenstva. Přá
telská přízeň, jíž se Školské sestry ve všech tří
dách obyvatelstva vždycky těšily, pohoula je r.
1863 k otevření dívělho pensionátu, v němž dívky
vychovávají se v duchu náboženském 1 vlastenec
kém. Pod správou školských sester rozšířena byla
obecná dívčí škola v r. 1880 o čtvrtou třídu, r.
1886 o třídu pátou, r. 1906 pak o pobočku páté
třídy. V r. 1902 zřídily školské sestry kare pro
vzdělání pěstonaek, r. 1904 školu hudební, v r.
1907 kurs pro vsdělání industriálních učitelek.
Z uvedených fakt jest patrno, še kongregace 6kol.
sester neúnavně pracuje o rozšíření a prohloubení
dívčího vzdělání. Z příčiny stálého rozvoje nesta
čovaly místnosti původního kláštera, proto v r.
1899 odhodlala se kongregace ku stavbě budovy
nové, která s pomocí Boží dokončena byla r. 1901.
— Bůb žehnej další nehlučné, ale vytrvaléa svě
domité paedagogické práci škol. sester, která již
tolik prospěšnéhopro kultaraí rosvoj a sušlchtění
mládete vykonala| :

Akademie na památku 6Oletéhopůsobení
kongregace školských sester de Notre Dame'v Hradci
Králové pořádá se dne 8. prosince 1908. Začátek
o 5. hod. odpoledne. Pořad: Uvítání Jeho Excel
lence nejdůstojnějšího pana biskupa. — Promlova
Jeho Excel'ence — Rozkošný J.R: Ouvertura
« op. „Svatojanské proudy“ 4ruč. (opravil Frant.
Hejduk). — Zelinka J. Ev.: „Kantáta k 50letéma
jubileu.“ Na slova P. Fr. Žáka T. J. s průvodem
klavíru. — Reitingrová D.: „9v. Petr Forerský,
zakladatel školských sester a Bl. Mater Alix
le Clerc, první Školní sestra.“ Báseň a živý obraz.
— Cooper Cu.: „Ave Maria“, pro altové solo,
housle, klavír a harmonium. — Dvořák A.: „Slo
vanské tance“ č. 5. (housle, cello a 4ruč. prův.
klavíraf).— Sak V.: „Slovansképísně“ č. 4, 4hl.
sbor a 4ruč. průvod — Čajkovskij P. I: „O za
pěj mi, matko“ (spěv a klavír) — Dvořák Aut.:
„Fariaat“ č. 2., F-dur pro klavír. — Reitingrová
D.: „Vzpomínka na důst. p. G. Schneidra“ (báseň).
— Gřivobachor P.: „Chvalospěv“, 4hl. sbor s prův.
smyčcovým, klavíru a harmonia. — „Pastor bonas“,
melodram 8 5 živými obrasy. (Slova od M.Minkse,
hudba od Ed. Brunnera.)

Přednáška. V Adalbertinu bude v nedělí
dne 6. t. m. přednášeti p. dr. Reyl „O papežském
a císařském jubileu“ pro spolek panía dívek. Za
čátek o 2, hod. odp.

Hikulášoká zábava. Sdroženékřesť.-30
ciální spolky v Hradci Král. pořádají v neděli dne

s bohatým programem sa laskavého apolaůčinko
vání pp. tamburašů. Dále oa programa solová
čísla na huusle, zpěvy. solová výstupy atd. Ku
konci rozdávání dárků. Začátek o půl 8. hod. večer.
Vstupné 40 h, rodioa 1 K. Slušné dárky přijímají
se diskretně v Adalbertinu č. dveří 1.

Beseda v Hradei Hrálové pořádáv
sobotu 5. prosince 1908 čtvrtý Společenský večer.
Program: 1. Srbské povídky z bělehradského ži
vota. Přeložil a přečte p. prof. dr. Brtoický. 2.
a) Liszt: Parafrase „Rigoletto“, b) Kean: Tran
skripce „Má dírenka“, sič.Sohwarsova. 3. Přibík:
„Ruské zastaveníčko“. Kvintet. SI. hudební a pů
vecký spolek. 4. R. Kiplisg: Recitace z knihy
džunglí. Pan ačitel L. Fiala. 6. Friml: „Závišovy
plsně.“ Pan ber. ass. Záruba. 6 Dr. Dvořák:
„Bagatelly“. BI. bodební a pěvecký spolek. Začá
telk o půl 8. hod. večer, Pro členy, jich hosty a
svané spolky. V sále se topí. Mozi jedaotlivými
čísly tombola knižní.

Kandidátní listina pro volby do
obchodní a šivmnosteuské komory libo
recké. Volby konají se 18. prosince 1908. —
Sekce obchodní. I. sbor volí 3 členy. 1. Červený
Jaroslav, člen správní rady Zálošenského a úvěr
ního ústava v Král. Hradci, $. JUDr. František
Ulrich, starosta města a předseda spotitelny v Kr.

Pace. — II. sbor volí 2 členy. 1. Radský Josef,
starosta města a lékárník vTurnově. 2. Stern Jos.,
ochodník v Dolním Slivné. — IIL obor: volí 2
členy. 1. Mag. Pb. Matoašok Bobamil, staroste
města a drogista vMladé Boleslavi. £.Mráz Petr,

I. sbor volí 7 členů. 1. BenešVýciar, předseda
spol. cakrovara v Čejticích u Mladé Boleulavi. 9.
Čančík Václav, okresní starosta a člen správní
rady spol. oukrovera v Horkách am.Jizerou, by
tem ve Zdětíně. 3. Collíno Viktor, předseda pivo
varu pravovárečného měšťanstva v Hradci Kral.
4. Fejfar Josef, předseda akc. pivovara v Hoři

čich. 5. Klazar Jiodřich, veřejný společník firmy
Ant. Klazar, továrník ve Dvoře Králové. 6. Ma
Štálka Jiodř., říš. a zem. poslanec, majitel cukro
varu v Dolním Boasově a člen správní rady akc.
továrny Laurin 4 Klement, bytem v S>botce. 7.
Špringl Frant., člen správní rady spol. továrny
na cukr v Dolním Cstně, bytem na Vrátně, — II.
sbor volí 8 členy, 1. Eisler Bedřich, společník
firmy Eisler 4 Focha, továrník v Mladé Boleslavi.
2. Melich Jindřich, továrník v Podmoklicích u
Semil, 3 K. A. Tuček, továrník v Hořioleb. —
III sbor volí členy. 1. Mareček Bohuslav, majitel
par. mlýna v Jičíně, 2. Pracner Jan, továralk hosp.
strojů v Roudnici, 3. Schůjfeld František, sládek
v Semilech. — IV, sbor volí 3 členy. 1, Kašpar
Josef, čalouník vLiberci, 2. Piteo František, knihař
v Liberci, 3 Votodek Josef, hostinský v Horním
Rižodole u Liberce. — Každý uvědomělý Čech
nechť volí přesnědis této listiny!m

Úary nánokí
zavedl jsem

velké obrazy
i 6 rámem

10—korun

J.F.Langhans,
o. a k. dvorní W fotogra:f

w Hradoi Králové.

Adalbertinum.„i
Přihlašování ku pensijnímu poji

šťování. Všeobeoný pensijní ústav pro zřízence
uvádí následující ve všeobecnou známost: Pře
vážná většina zaměstnavatelů vyhovělu svému sá
vazku, přihlašovati své pojištěním povinné zřízen
ce. Zdá se však, že ne zcela nepatrná část za
městnatelů sůstala a podáním přiblášek pozadu.K
poučsní těchto poslednějších zaměstoavatelů sepo
dotýká, že podání přihlášek ještě během roku 1908
jest z následujících důvodů ve vlastním zájmu za
městnatelů. Zaměstaatel jest oprávněn, kvotu ('/
aventuelně '/,) premie, na zřízence připadající,
témuž jen do 3 měsíců po splatnosti plata strhnouti.
Zpozděním přihlášky až do počátku r. 1909 vysa
zuje ae týž nebezpečí ztráty lhůty srážkové na
Jeden, případně i více měsíců. Dále mohou pouze
oni saměstnatelé, již učinili přihlášku v Čas, 8 ji
stotou na přijetí do seznamů voličů pro korpo
race, povolané ka správě všeobecného pensijního
ústavu, počítatí. Ježto totiž volby tyto musejí se
nutně konati počátkem jara 1909, nelse žádnou
záraku pro zařádění takových zaměstnatelů do se
snamů voličských poskytnouti, kteří s . přihláškou
bezdůvodně otálejí. Kunečně chrání podání při
hlášky zaměstnatele před potrestáním pro opome
notí téše. Budiž podotknuto, že i zaměstnatelé,
kteří hodlají avé zřízence pojistiti u některého ú
stavu náhradního (eventuel. pomocí náhradní
smlouvy), povinní jsou učiniti přihlášku u přísluš
ného politického úřadu I. stolice.

iKnihovnaa Alliance Framealse ote
vřena jest bezplatně všem členům spolku kašdou
středa od 6 do 7 hodin a při kašdém sojrče,
Kolhovnu řídí slč. H. Koutafková, .

Zálošna v Hradel Králové. Výkazzs
měsíc listopad 1908. Vložego K 189.80514, vy-.
bráno K 9106730, zůstatek K 1,555.565-690. Z4
raka: Závodní podíly K 71.021:63, fond reservní
K 103.321.30, fond pensijní K 29.771 27, fond pro
kursové rozdíly K 14.81408, vlastní reality K
159.72650, cennépapíry a přebytůy K;44.B7462,.

půjčky sménočné K385 919.87, Přidky AypotočníK 92782879, úhrnemK 2,096,17806..-——- :.
Upozornéní. Firma Fejgl© Byčištěpři

pravoje na 6. « 8. vánoční a novoroční výstavku
8 pobyblivými atrakcemi (kteřá se aajisté nemine
velkou návštěvou jako roku loňského.) Visinsert.

Osobní, Vidp. Josef Přibyl, bisk, notář a
c. k. gymn.„k professor v Jičíně, byl vyznamenán

od Jeho Veličenstva za příčinou jbo rá
-a

tkalem c. k. školního rady.
Městaned Maty. ;



Vlastoneck
V tomto městě
resoluce: „My shromášdění účastelci národních
stran ve Smiřicích na schůzi dne 29. listopadu
1908, vyslechnuvše řeč našeho zemského poslance
p. Jana Kotlanta o politické sitnaci a o naší ní
rodaí povinnosti účinným prováděním hesla „Svůj
k avému“, senášíme se, by co mošno živnostnictvo
a občanstvo naše podporovalo výrobky České a ©
debíralo od firem českých, aby vědy a všude po
šadovslo české obobodnídopisování; mimoto bude
bdíti při této schůzi zvolená místní „Národní rada“,
aby kontrolovsla účinné provádění hesla „Svůj
k svému“, jakož i bdíti, aby národu českému ne
přátelské časopisy se neodebíraly. Do místní „Ná
rodní rady“ zvoleni pp.: Za městskou radu Jan
Juliš, sa Národní stranu Josef Lefnar, za živnost
nictvo Bedřich Bartošek, za obchodnictvo Jen
Fleigr, za úřednictvo a stranu státopr, C. Wolf,
28 živo. pomoeníky Kar. Voltr, za učitelstvo Jan
Horák, za stranu agrární J. Matějček, za stranu
křest. sociál. J. Sbáněl, za stranu sociál. dem. A.
Ramba.

Od Orlických her. Vpondělídne 7. pro
since o '/,3.b. odp. koná se v v Rychnově n/K. dvo
rana hotelu „Nakovárně“ důlešitá porada kléra, v
německýchfarnostech rychnovského vikariátu půso
bfctho. Zvlášť pozvaný řečník P. Říba z Warns
dortu bude na této důvěrné schůzce referovati o
nynější situaci. Účast co největší jest svrchované
žádoucna, neboť res nostra agitur. Hosté z jiných
vikariátů jsou srdečně vítáni. — V těchto dnech
energicky zakročil vikář trakta králického, ro
kytnický děkan vdp. Václav Hlavsa, u německého
školního inspektora Wildeho v Kráiíkách, aby ne
prodleně orgoval zemský výbor ve příčině vyří
zení remunerace za vyučování sv. náboženství, ne
kteréž duchovenstvo v okresu rokytnického a krá
lického již přes 5 měsíců čeká. Klérus zmíněných
školních okresů vzdává vdp. vikáři sa tuto laakavou
intervenci vřelé díky. — Následkem četných vánic
sahslena byla země silnou vratvou snčhovou, takže
výtečná sanice jest v nejčilejším tempu.

Z Nového Bydšova. Nadzpnatlostínaší
mládeže pozastavuje se kašdý vážně přemýšlející
a vlastenecky citicí Čech. Jaméf národem mslým,
se všech stran utiskovaným a mravnost vedle ná
boženství je přece druhým pilífem lidské společ
nosti. Kdo by tedy nerzdychi a se nebál o český
národ, pozoruje-li náš dorost a vezme-li do rakou
ten náš pokrokový a soclalistický tisk. Všdyť ta
ková mravnost, jež se dnes v tomto tisku a bo
bušel- i na učitelských sjezdech hlásá a kto
tou dnes mnozí i našemu dorostu cpou, mrav
nost bes Boha, vede národ do hrobu zapomenutí.
V našem vězení u okres. soudu jest jeden 17letý
chlapec, bydžovský to příslušník, jenž až počtvrté
sedí za mříšemi a jemuž soud hrozí pracovnou.
Vedle něho je zločinec 16letý, dále dvacetiletý,
rovněž počtvrté vězením trestaný. Na tom však
není dosti. Vězení by oi už zasloužili i naši mnosí
školáci V nedělí 29. listopadu večer čtyři z nich
násilím otevřeli a vykradli výkladní skříň knibaře
Josefa Šíra. Uvádějíce toto, nechceme tím avalo
vati zodpovědnost na školy neb domácí učitelatvo;
bylof by to smutným zjevem, aby některý učitel
v podobné mravnosti mládeš naši odchovával, a

ani oemyslíme, že by ctitelé Komenského neřídili
se jebo „Didaktikou“, nýbrž zodpovědnost uvalu
Jeme na (ty naše „učence“, atojící ze „Volnou
školou“ a hlásající mravouku na Bobunezávislou.
Ti, kteří „už porazili Boha“ a hlásají nevěru,
vinni jsou dnešní mravní zpustlostí a takovým
počtem zločinců, kteří na výrok jejich „Není Boha“
odpovídají: „Není žádné viny, není ctnosti“ atd. Mra
vouka bez Boha nemá té síly, aby vznešenou ba
dovu mravnosti udržela na bezbožeckém podkladu.
Je to dům na písku, kvítko bez kořenů. Zodpo
vědnost uvalujeme na ty, kteří zapovídají dětem
křesťanský posdrav, a konečně i na rodiče, jiš
vštěpují svým dětem nevěru a bez Boha je vychc
vávají. Zaáme zde otce, pokrokového Sokola, jenž
své dcerušce řekl: „Náboženství se uč, musíš je
uměti, abys měla dobrou známku, ale nevěř, čemu
se učíš.“ Tak vychovává otec badoucí českou

ženu — matku! Může tak mloviti opřímuj Čech,Sokol vlastenec, starající se o existenci a bndonc
post našeho národa? Což jest ten otec tak sasle
pený, že myslí, že nepřítelem národa je člověk,
jenž věří v Boha, zachovává Jeho přikázání, po
važuje sa sv0u poviamost býti věrným manželem,
ctíti ojzí majetek, milovati bližního a t D+
čemu se díté ve škole z náboženství vůbec učí?
Což nerí, že žena byla pouhým majetkem bez
lidské důstojnosti a že jen náboženství křesťanské
přivedlo ji na daelní výši? Takové vděčnosti očí
otec své dítě, budoucí českou ženu — matku?
Kde není náboženství, tam také není pravého vla
stenectví. Jak odrážejí se krásně od slov takového
našeho Sokola slova zkušeného našeho vladaře ju
bilaata, pronesená 36. listopadu k deputaci katol.
dachovenatva: „Já jsem věrným synem církve, jež
naučila mě v těžkých dobách oddanosti do vůle
Boží, Ješ poskytla mi tak často v neštěstí útěchy,
dež byla mně a mómu domu věrnou vůdkyní na
všech cestách života. Víra je bezpešnou kotvou,
vníž nalézá každý v bouřích aživotních zá
Pasecb záětite a oporu.

o

projev ve Smiřicích.
O své čínnosti v tomto sesěru, slibuje, že se vy
pasnaší, sby předsovsatý úkol přivedli ke konci a
že bude pracovatí k toma cíli, aby provedl co
nejdříve přístavbu děkan. chrámu Páně. Za tím
účelem dal zhotoviti skissy přístavby v tom roz
sahu, jakým by vzhled kostele, této cenné bisto
rické památky, nebyl pozměněn, nýbrž jen dopl
něs. Aby mu nebylo vytýkáno, še se spokojil před
loženým návrhem, požádal místní opolek inženýrů
sa posudek. Zmíněný spolek ochotně vybověl a
ustanovil komisi, která plány prohlédla a případné
směny i návrhy podala. Předložené skízzy podle
návrhu byly pozměněny a zaslány c k. komisi pro
zachování uměleckých památek do Vídně ku schvá
lení. Konečné rozhodnutí posud nedošlo. Jakmile
budou plány schváleny, bade možeo přikročiti
k šádoncí přístavbě. Zpráva pokladoí vykazuje
hotový majetek v obnosu 72.74182 K. Za opravy
provedené v děkan. chrámu vydal spolek 4090 41
K. Každoročně konsjí se sbírky ve prospéch to
hoto podniku po městě. Jednota činí ae seč může,
aby dospěla k cíli a zaslohuje vděčnéhouznánía
všestranné podpory.

Autobusova katastrofa u Pardable.
Poštovní autobus, který vyjel dne 28. t. m. v 80
botu ráno z Bohdanče do Pardubic, sřítil se s hráze
bývalého rybníka t. zv. Semtinského a zůstal
v troskách převrácený koly vzbůra lešeti v poli.
Hráz tat) je přes 3 m vysoká a lze snad poabé
náhodě co děkovati, že pasažéry v autobusu sedící
nepotkalo daleko větší neštěstí, nežli jaké se stalo.
Většina cestujících odnesla to pouhým lekoutím a
poškrábáním střepinami skla. Pouze obchodník
Lederer a chauffenr Novák odvezeni do okresní
nemocnice v Pardubicích k ošetřování, ale ani
jejich poranění není dosud povážlivé. Jak se ne
štěstí přihodilo, nedá se určitě zjistiti. Patrně asi
zajel autobus příliš daleko ke kraji bráze a při
prudkém zahnutí vzal převahu a ařítil se dolů.
Druhý den večer trosky autobusové byly vytaženy
na Bilnici a shledáno, že stroj beazinový není po
rušen a proto svou vlastní silou mohl býti do
praven do Pardubic.

Oslava Jubilea Johbo Veličenstva
v Pardubicích. Městská rada v Pardubicích na
místě oavětlení města za příčinou oslavy císařského
jubilea věnovala v intencích Jeho Veličenstva „Vle
pro děti“ ve prospěch Ústřední Matice Školské
1000 K. Ve středu o 9. hod. konaly se za tonž
příčinou slavnostní bohoslužby za -četné přítom
nosti úřednictva, důstojniciva, profesorů a učitelů
8 městskou radou v čele. Jednotlivé školy oslavo
valy toto vzácné jubileum ve svých školních míst
nostech s předcbázejícími boboalužbami v úterý a
ve atředu. Reálné školy ve své tělocvičně ve
čtvrtek. J. Jirout, ředitel dívčích měšťan. škol, a
J. Chleborád, vrchní c. k. berní, byli ozdobení zá
služným slatým křížem s korunou a F. Formánek,

pa em. soudu, obdržel rytířský řád Františkaosefa.

Těšee uraměn. Na první neděli adventní
byla ve Svítkově u Pardubie hlučná taneční zá
barva, jako kašdou jinou neděli. Zábavy účastnili
ee dělníci z různých továren v Pardubicích. Allko
holem a muzikou rozpálení dali se do bádky o
jakési děvče. Soky byli dělník Kačerovský a slórač
Barták. Při návrata sí Barták v lesíku na Kače
rovekého počkal a vyskočiv proti němu, vrasil mu
nůž do krko. Těžce zraněný byl dopraven do
okresní nemocnice,

Pošáry. V pondělídne 30. t. m. večer 24
pálil kdosi na „Vimici“ u Pardubic pavilion Se

veročeské jednoty v Pardabicích, eý se všímsařízením v několika minutách ebořel. Tutéžnoc
vypokl oheň v košešnickém krámu p. A. Tůmy
v Pardnbicích vAlžbětině tříděa uložené tam ko
žešiny zničil.

Z Libětáta. Po 8 roků měla vaše katol.
jednota sídlo v bostinci patřícím pí. Anně Šádkové.
Dokud v hostinci byl nájemoe, vycházeli jsme.
Když však pí. Šádková přejala hostinec do vlastní
správy, neměla nic rychlejšího, neš že do domu
svého přijala soc. demokraty. Myslela si snad:
„Ono to nějak půjdese spolky oběma“, ale „nejde
to“. Katolická jednota tím postavena předotásku:
divořit a konečné saniknont acebo postaviti si dům
vlastní? A pádem jednoty velice by byloobroženo
Všeodborové sdružení křest. dělnictva; s ní zá
roveň umřela by org. křesťanské mládeže, sotva
v šivot uvedená, ale čítající jiš na 40 členů. Jed
nota odhodlala se k obětem největším a rozhodla
postaviti si dům vlastní. Nadšení pro věc mesi
Členy je veliké. Všdyť na př. dává vldp. Dohná
lek Fraat., farář1000 K, dp. Kůgler Lad. 200 K,
pí. Richtrová Barbora 200 K,p. Kabánek200 K,
s. Matéjáková 200 K, u. Kobrlová 200 K, dl.
Šimonová Emílie 100 K, p. Jazek Fraat. 100 K
atd. Obětavost velilá, všdyl mezi dárci je mnoho
lidí nemajetných, tovární tkalci a tkalčinky. A tak

Že 40 vaprušíme

T
pem mln etnýd katol.jedectav b

- Z Neškarodie u Hutné Hory. Zdejší
pp. ochotníci divadelní se školními dětmi « 64
pomoci ct. sdejňího sbora učitelského eobráli di
vadlo „Královský sirotek“ od P. Serafina mapočest
G0tiletého jubilea J. V. císaře akrále Františka
Josefa I. poprve v Neškaredicích 8. listopadu s
podrahé na všeobecnou žádost v Oírkvici 22. lí
stopadu. Divadlo bylo zahájeno proslovem pří
pad.ým a provedeno velmi pěkně ikorunováno
úspěchem velikým duševním, i také finančním.
Čistý výnos ve prospéch žákovské koišnice. Di
vadlo to tištěno v Dědictví Mal. v radci Král.
r. 1898. R. 1907 opraveno, ale dosud nevydámo.

Městská spořitelna ve Vys. Mýtě
vykazujeza měsíc listopad 1008 : vloženo na knišky
K 287.271-79, vybráno K 158.77799, složeno ng
běžný účet K 11992090, vybráno K 30.254 69
zůstatek vkladů na kníšky K 3,909 97206, n:
běžný účet K 1,42764299, úbrnem K 5,237.815 05
hypotečních půjček zyplaceno K 10081450, epla;
ceno K 1187078, zůstatek hypotečních půjšek
2,868.369 64, směnek eskomptováno za K 144.513 0,
splaceno K 14998360, zůstatek K 292.676 56,
do jiných ústavů vložono K 036.847 69 vybráno K
945.203 68, sůstatek vkladů v jiných ústavech E
1,769.874 70; cenných papírů v zásobě za korun
996.681 70, záloh lombardních K 6330, botovost
pokladat K 1706299; obrat účetní a pokladní za
Čas od 1 ledna 1908 do 30. listopada 1908
«X26,791 41449.

Z Čáslavé Jubilejní oslavy. Řadu
oslav GOleté vlády J. V. zahájilo v svatvečer ju
bilea c. k. vyšší gymnasium akademií, pořádanou
v Dusíkové divadle. Deklamace, čísla spěvní i ha
dební vesměs předaeseny byly žáky ústavu, mězi
nimiž ukázala se celá řada jinochů velmi nada
ných a velmi avědomitých. Program aacvičen byl
p. t. pp. prof. Šmikou a Jenoušem a ačitelem
apěvu ředitelem choru, p Jos. Bokem. Obecenatvo,
jež naplnilo celoa dvoranu Dosfkova divadla do
posledního mlata, odměnilo mladé umělce hojaou
pochvalou. Ku konci předveden byl živý obraz:
Hold studující mládeže J. V. císaři a králi, kom
ponovaný p. prof. V. Kleinem, jeně mošno říci
obecenstvo uchvátil. Po dlouhé opět době vystou
pilo žactvo ústava na veřejnost a setkalo se se
všeobecnou sympatií, což, doufáme, bade pobídkou
přísláným činitelům, aby půdu tak úrodnoo ladem
lešeti nenecbávali. V den jubilea konány byly
slavnostní služby Boží v děkanském chráma Páně
za účasti všech úřadů a c a k. vojska vdp. Jos.
Folton 3assisteccí všebo duchovenstva čáslavakého,
Po té akládán byl bold J. Veličenstva do rukou
v. ©. k. místodržitelského rady. Školy chlapecké a
divěí pořádají jubilejní slavnosti ve dnech 5. a 6.
prosince,o čemž příště. — Vyznamenání.
Z bohatého deště jubilejních vysnsmenání snesly
se do našeho města: důstojsický kříš řádu cís.
Frant. Josefa I. p. JUDr. J. Zimmer, parkmistr
a poslanec na českém sněmu, zlatý záslužný kříž
e korunou p. B. Wagaer, c. k. zvěrolékař, zlatý
sáslužný kříž p.Jos Kaunický, zakladatel musea,
a stříbrný kříž p J. Klikar, nádražní vrátný. Gra
tulujeme všem k zasloužilému uznání prací a řádně
konaných povinností, — Divadlo. „Tři neděle
v obládku“, jež svolili si ochotalci minalou neděli,
byly, 8 radostí to Hkáme, nejlépe sehraným kusem
v podzimní sezóně. Všecko člo jako na drátku.
Bylo viděti, že hrají = cbatí i porozuměním.
Oststné byly úloby v rakou tak rontinoraných
herců, še ani jinak nebylo Ise čekati. Pí. Skři
vánková a sl. Wolfová, pp. Janda, Pertold, Kon
dratický atd. dovedou vědyvystihnoati Dovahby a
prostředí jednajících osob, že právem mošno a nimi
čítati jako s hotovými umělci. Přejeme pp. ochot
níkům takových večerů co nejbojněji. Je v tom
toe kus egoismu diváků, ale to nám odpustí. —
Zidovaká scbůse. Bvaspokrokovýchžidů
pro Čechya Moravu v Praze konal dne 29. li
stopadu ve 3. hod. odpol. veřejnou spolkovou
echůsi, k níž bonerolencí el. městské rady pro
půjčena byla sasedací síň městské radnice. Refe
rovali dr. Guth s Praby o časko-židovské otásce
a dr. Teytz £ Prahy o nynější situeci židů v Če-
chách. Krásná slova, ale myslíme, že nic více než
Slova. Prakse tomu ani dost málo nenasvěděuje.
Na schůzi vyjme četných židů z města a okolí
bylo i něco arijců, z nichž někteří ujali se slova,
ale soudíme a zajisté právem, še apoštolování toto

hluše jen na stěny. Ze schůze, ješ akon-
ile k páté bodině, odebrali se mnozi do hotelu

k Bílému koni, kde měli schůzi přátelé volné my-.
klenky. Snad ti najdou lepší cestu k srdci vyvo-
Jeného národa 8 přinesou nám tek národohospo
dářekou a sociální spásu, jíž se lid náš darmo.
v požehnaném Čúalavsku dovolává. —

Z Týmiště. Dne 6. t. m. o půl 8. boď.
večer započne Mikulášská zábava v sále „Pas
ského domu“ s bohatým programem, sestávajícím
s Jednoaktovek a solových výstapů, při čemě po
bostinsky vystoupl pp. Beráneka Štanel « Hradce.
Král. Na konec rozdávání dárků. V přestávkách.

hudba. Slášné dy přijímají ne vmístnostech„Besedy“v, domě“vsobota6.t.od
7—9hod. večera vmeděli6. t. m.odp.od1
hodiny. Vatapné za osobu 80 bal.

Vyrovnejte nedoplatky
ze Obnovu a Časové Úvahy.
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(Založeno r. 1889).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Různé zprávy.
Jabilojní vyznamenání. Z velikéřady

těch, kteří cd císaře a krále obdrželi vyzname
nání, uvádíme zde jména významných našinců
a některá jména jiných, v naší diecési obecně
známých mužů. Hodnost tajnébo rady obdrželi:
nejdp. biskup dr Donbrava, dr Bedřich princ ze
Schw.rzenbergů, president vrch. zem souda v Brně
ryt. Regner z Beyblebenu, nejdp. biskup Bročnský
dr Hayn, vídeňský parkmistr dr K. Lneger, pří
sedící zem. výboru v Praze Vojtěch br. Schóoborn.
— Velkokříž řáda sv. Štěpána obdržel Adolf Josef
kníže Schwarzenberg. — Komturský kříž řáda
Františka Josefa e bvězdou obdrželi: nejdp svě
tící biskup František Brusák, karlínský továrník
Fr. Křižík. — Rylítaký kříž řádu Leopoldova ob
držel dvor rada a president kraj. soudu zde ryt.
Felix Koscbin s Freudenbofu. — Komturský kříž
řádu Františka Josefa: katol. poslanec dr. M.
Hruban, časkobudějovický děkan M. Voneuch. —
Důstojnický kříž řádu Fr. Jos.: publicista vídeňský
ši. Al. Česaný, kanovuík Fr. Mlčoch v Kušíne,
teditel Nár. divadla G. Schmoranz | českobu
dějovický professor theologie dr Ant. Skočdopole,
poslanec J. Zimmer z Čáslavě. — Řád železné
koruny JIL třídy: továrník Jos Bartoň v Náchodě,
přísedící zem. výboru vadp. dr Barian, poslanec
Fr. Chaloupka, posl. J. Čipera, šéf opery Národ.
d'vadla K. Kovařovic, farář na Král. Vinohradech
u spisovatel Ferd. Lehner, vadp. kanovník a děkan
Matěj Musil v Hradci Král., posl. Fr. Sajfert,
místodr. rada a správce okr. bejtmanství vdiradci
Král. Heřm. Steipfeld. professor čes. university
dr Jan Sýkora, prof Umělecké akademie v Praze
Fr. Ženíšek. — Rytířský kříž řádu Frant. Jos:
okresní starosta náchodský Josef Bartoň, děkan
a vikář v Hor. Záboří František Čáp, vrobní
inženýr české státní otavební služby v Hradci
Král. V. Červenka, továratk v Hradci Králové
Jaroslav Červený, posl. Jas. Důirich, farář v Cbar
vátci M. Dašek advokát v Náchodě dr. Frant
Dvořák, rada zem. snudu a přednosta okr. soudu
v Pardubicích Jos. Formánek, advokát a bývalý
purkmistr v Chrudimi dr. K. Havelka, nájemce
velkostatku v Ronové V. Havelka, čest. kanovník
v Plaňanech K Hodinář, posl. Vil. Holoubek, ře
dite! praž. konservatoře Jiodř. Kaan z Albastu,
čestoý kanovolk v Rychnově n K. Vincenc Kle
prlik, okres. vikář v Pacově Ant. Kloboučaík, okr.
vikář v Pravoníně Jan Kocek, oxr. vikář v Nov.
Hradech Al. Kopecký, děkan v Holohlavech Ant.
Kosák, vik. sekretář v Poličce Jau Letošník, děkan
na Kladně Aot. Maděra, posl. dr. Alois Mašek,
rada zem. a předseda obr. soudu v Jaroměři Jan
Mrázek, arciděkan a okr. vikář v Chrudimi dr.
Josef Mrštík, gymn professor v Kroměříži dr. F.
Nábělek, místoředitel tabákové továrny v Sedlci
Jao Novák, eraog faroř a Beninr v Chocni Rich.
Novák, okr. starosta v Úpici Ant. Nyklíček, posl.
Václav Pavlíček, děken v Žebráce Ferd. Plachý,
děkun a vik. správce v Nymburce Jos. Rejzek,
okr. soudce v Hliosku Jos. Roušavý. okr. vikář
v Plané Jos. Schmid, okr. vikář v Lázních Bě
lehradě Jan Sehoal, člen stát. želez. rady a knóz
řádový v Brně dr. Cyrill Seifert, spisovatel M. A.
Šimáček, okr. vikář v Polné Jas. Šimek, posl.
Hynek Srdínko, posl. Fr. Staněk, posl. Jos. Sta
roštík, okr. starosta v Chradimi Vinc. Šťastný,
okr. vikář ve Veliši JanTicbý, arcidékan a okr.
vikář v Horšově Týné K. Trnka, posl. Ant. Tůma,
okr. vkát v Přeperech J. Tyrychter, malíf Úprka,
prof. obch. akademie v Chradimi J. Václavíček,
posl. Al. Vaníček, člen Nár. divadla Ed. Vojan.
posl. M. Vojta, děkan v Oholíně J. Vychodil,
primář všrob“ nemocnice v Něm. Brodě dr Fr.
Zabradaický. — Titol škol. rady obdržel ředitel
reálky v Kutné Hoře Al Bitroad. — Titul škol.
:tédy 8 promisulím poplatků: pref obch. akademie
v Chrudimi Iud. Hobáček, gyima. professor r Nov.
Bydžově Ot. Jandečka, okres. inspektor v Norém

Městě V. Kubelka, professor paedagogia v Hradel
Král. v. v, Emaonel Miřiovaký. — Titulcís. rady
8promioutím poplatků: purkmistr dr Hamesav Loži,
okresní inspektor v Kutné Hoře K. Kovář, pod
nikutel staveb v Pardobicích Zdeaěk ©Kruliš,
redaktor Úředních listů dr J. J. Svátek, prů
myslník v Hořicích K. Tuček. — Zlatý zá
olažný kříž e korunou: okr. starosta s Nechanic
Fr. Bednář, vrehní berní v Pardubicich Jos. Chle
borád, ředitel rol. školy v Kutné Hoře Fr. Cicrá
rek, okr. starosta v Červ. Kostelci Bed. Kaše,

00b. děkan v Křtěnově Fr. Kukla, členKonventu
Milosrd. bratří v Praze Melanius Fr. Rejtbárek,
představená milosrd. aester v nemocnici v Počát
kách Anna Rychtářská, děkan v Říčanech Martín
Volický, porkmistr v Ústí n. Orl. dr. Fr. Vicena,
vrch. okr. zvěrolékař v Cáslavi Bed. Wagaer. —
Zlatý zásl. kříž: muasejníkustos v Čáslavi Josef
Kounický. — Stříbrný zásl. kříž s korunou: obec.
starosta v Chrasti Fr. Čížek.

Císařská sleva. Holdujícímu státnímu
úřednictvu jasně vytkl náš mocnář, jak Boudí o
povinpostech úředníků, jímž jest svěřena správa
státi: Počátkem i koncem vašeho působení musí
býti zákon a nic jiného než zákon. Čím čilejší
jest ž.vot stra, tím pevněji musíte se opíra.i 0
nestrennou zákonnost. Naleznete v ní nejplnější
oporu a sklidite za to uznání i vděčnost. Moji
národové mají veliký počet společných zájmů,
které mohou býti podpcrovány jen společným ú
řednictrem. Příslušníkům všech Mých národů jest
vstup do veřejných služeb stejnou měrou volný.
Moje úfednictvo musí a má zahroovati Bymy
všech národů, kteří aniž zapomínali na svou kme
novou přislnšnoust jsou přece vždy pamětlivi, že
slouží společným zájmům všech a že úřad nesmí
býti nikdy stranou. Nikoliv národní cit, ale
národní rozpor musí zůstati z úřadů vyboštén. —
Tato slova císařské za oynějších poměrů vlastně

Na konec všem sporům národnostním v našívlasti.
Národní rada česká proti zřízení

krajského nondu v Trutnově. V zasedání
ústředního výboru Nárcdní rady české, konaném
dne 21. listopadu 1908, učiněno bylo na základě
návrhu jazykového odboru za souhlasu veškerých
stran politických toto závažné usnesení: „Otázka
sřísení krajského soudu v Trutnově vystupuje
zase do popředí německé útočné politiky. Obmý
šleným krajským soademv Trutnově má býti v Da
našem království rozmnožen počet oněch soudních
obvodů, ve kterých jest právě rozuícena revolta
c. k. soudců i jiných o. k. úředníků proti starým,
odvěkým právům jazyka českého a ve kterých
jasyk národa českého i jazyk četných tamějších
menšin našich jest tuk úráten n tak z veřejného
života vybápěn jako jsme toho byli svědky na
dráte Teplicko-Poříčaké. Národní rada česká tudíž
jakožto sbor, mající v takových otáskách právo
mluviti jménem českého uároda, staví se zde tímto
veřejně, slavně a s veškerým důrazem proti usku
tečnění toboto plánu německého, dokud práva ja

syka českého nebudou v celém královatví plač:
respoktována.“

Katolické hnutí v Japonska. Katc
lické boutí sliboje v Japonsku velice dobrcu žeň,
Vláda nejen že není mu oepřátelskou, nýbrž je
srovná podporuje. V Tokiu založili Marianissté
gymnasium, které je vládou subvencováno. Navště
vují je synové s nejlepších rodio. Poněvadě tato
střední škola není s to pojati všechny žáky, po
čtem 816 a poněvadž Marianisté nejsou 8 to, aby
badovu rozšířili, utvořil se z Japonců zvláštní vý
bor, který v málo dnech zaopatřil sabskripcemi
pěknou samičku — 260.000 franků. Členy výboru
bylo také O ministrů. Nyní jest v Japonsku na
60.C00 katolíků, což je jistě dosud málo v při
rovnání k 50 mil. obyvatelstva. Japonci jsou ná
rodem nábošenským. Věří v jsoucnost jednoho
Boha a v odplatu po smrti, která bude buď větší
nebo menší a říditi se bude dle služeb, jské kdo
prokázal vlasti. V tom je také klíč srdnatosti a
neohroženosti jsponského vojína. Lepší stavy json
velice náboženské, žádají však od missionářů kro
mě hlásání slova Božího také velké vzdělání a
vědomosti. V celku lze říci, že Japonsko je úrod
nou rolí, jen třeba vzdělaných a dobrých rozsevačů.

Nádherné fotografie nové,mistrnězvět
šené exponuje umělecký závod J. F. Langhans
v Hradci Král. Věru tak vkusně provedené podo
bizoy sa mimořádně nízkou cenu jsoa skvostnými
dárky vánočními.

Tržní zprávy.
VHradei Králové, dne 38. listopadu 1908.1 ni

pbaice K 17-80—18-90, ita K 14-80— 10700,ječuo
ne K 11*40—12*00,prosa K00'00—00"00, vikvo K 00-00
aš 00:00, hrachu K 34-00—38:00, ovsa K 7-30— 7-80,
čočky K 30-50—00'00, jabel K 24:00—28'00, krap K
84:00—3600, bramborů starýchK 3:80—4:00,nových
K 000—00'0, jetel. semene červeného K 98'00—104—,
1.bl. jetelového semínka bílého K 00:00 — 00000.
máku K 29 00—3000, Inča. semeneK 00"00—00"00,100
kg žitných otrab K 14 00—15-00, 100 kg pleničných
otrab 1800—1600, 1 kg másla čerstvého K 200
aš 340, 1 kg másla převařeného K 000—0000,
1 kg sádla vepřového K 194—3'00, 1 kg tvaroha,
©24—28, 1 vejce K 009—0'10, 1 kopa zelí K 10'0
aš 210, 1 kopa petržele K 0*00—0'00, 1kopa kapusty
K 2:80—440, 1 hl cibule K 12:80—00-0, 1 kopa drobné
seleniny K0"80—1-00, 1bl mrkve K 3*00—1-40, 1 hl
cibule K 12 80 — 0000, 1 béčka švestek K 0'00—0"00.
1bl jablek K 3-60—10:0, 1 k] hrušek 8-00—13:00, Na týd.
teh v Hradci Králové dne 28. listopadu 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice 186 hektol., síta
186, ječmene 551, ovsa 184, olejky 2, vikve 0, hra
chu 6, čočky 23, krap 15, jahel 15, jetel. semínka
1003, lněného semene 2, máku 6. — 3) Zeleniny:
potršele 000 kop, osrele 000 kop, kapusty 33 kop, cibule
20 hl, drobné zeleniny 65 kop, mrkve 46 pytlů,
brambor 112 hi, selí 73 kop. — 8) Ovoce: jablek
206 hl, brašek 6 hl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 2! kusů, podsvinčat 408 kusů, kůslat
0 kusy. ——
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4 bílé zboží Iněné 1 bavlněné:

vobrovském výběru, v kvalitě nejlepší a v genách nejlevnějších

doporoučí

Stanislav Jirásek, Hradec Králové, Velké nám. 136.

„Kněžské kolérky. Objednávky obratem.

„SLAVIA“
V PRAZE,

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ÚSTAV POJIŠŤOVACÍ,

UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚNA

DÍTKÁM, PENSE, POJIŠTĚNÍ MNOŽNÉ A POJIŠTĚNÍ SE

- ZARUČENÝM 4, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM. 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY, 

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČILE

NŮM — POJIŠTĚNCŮM.

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCENO 10%,
POJISTNÉHO,

VYPLAC. DIVIDENDA K 2,09276653

pouzdra a veškeré hudební nástroje
koupíte jedině ve skladě odborného znalce a zkušeného hudebníka

Jana Čermáka v Hradci Králové,Palackého třida č. 88 (blíže Grandhotelu).
Školní housle od K 6-—, pouzdro od K 3-80, mistrovské se a

smyčcem v pouzdře od K 0—.

Speciality:
vé vlašské a volcholdské struny, paříž. smyčce a

pouzdra. — Hliníkové D. Florentinské (.
Gramofony, fonografy, desky, válce, jehly.

Vše s0 proddod se sdrukou.

Mnoho pochvalných dopisů. Pro pp. studující a hudebníky zvláště levné ocny.
Též na aplátky.

trery houslí seprovádějímistrně v dílněhouslařské.

RESERVY A FONDY K41,778.165—
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.430-98

VYSVĚTLENÍ A SAZBY

OCHOTNĚ ZASÍLÁ - 

GENEK, ŘIDITELSTYO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

JAKOŽ I GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVA:

V BRNĚ, VE VÍDNI,

| V LUBLANI, VE LYO- VĚ A V ZÁHŘEBĚ. 

ADRESSA PRO TELEGR.

N
BANKA SLAVIA PRAHA, /

rámu—— 0Rosšiřujte===

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

© Biskopská knihtiskárna.

„Gnsooéoahy“
. Šodo0040 SOP

Nově zřízená

= gm
KARLA MACHA

V HRADCI KRÁL,
náměstí Františka Josofa,

Rychlá obsluha.Ceny levné.

a doporučuje vhodné

Pasy. Kapesníky. Vějíře. Speciality: Pa
říšské vlasové garnitury. Spodní sukně

vlněné i glotové. Bluzy. Zástěry. Ruka
vice. Ruční kabelky s '/, tuct kapesníků

Peněženky. Vyšívání.

Pro dámy: Pro pány:

Prádle bílé a trikové Deštníky černé a Klatorské prádlo bílé a trikové. Dešt
barevné. Špěroračky —- „Triumfala“. níky. Rukavičky bílé i glacé. Pletené

vesty s rukávy. Speciality kravat. Kapes
níky. Vlněné sportovní čapky. Šle. Chrá
nítka límců. Kamaše. Peněženky. Pouzdra

na doutníky. Náprsní tobolky s '/„ tuct.

kapeeníků K 240. Manžetové knoflíky.
© Geluloidoré zboží.

Pro ditky:

kabátky pro '/«—2 roky staré. Čepečky.

Rukavičky. Kamaše. Hedvábné šátečky.
Košile chlapecké bílé i trikové. Háčko

vací i vyšívací potřeby. — Obrázkové
kapesníčky.

Šatečky vlněné i barchetoré:K 24.

Pa
aml



Příloha
Kulturní hlídka,

Schůze č, II. »Volné myšlenky«< v Čáslavi.
(Pokrač.)

Prof. Kohout praví dále: „Jsem si jist svého
správného násora i proto, še mi to dosvědčuje
kulturní historie. Kdyby církev katolická byla
přesvědčena, že přírodní vědy jí škodí, zajisté byla
by stíhala ty, kteří se jimi obírali, na prvém
místě činila by to u těch, kteří zvlášť mají jí po
sloncbati, u kněží a řeholníků; byla by ze svých
vyučovacích ústavů vymýtila všecky sbírky, za
kázala čísti přírodopisné opisy, zakládati očené
společnosti a musea. Než co právě vidíme, probí
rajíce listy kulturní historie? Pravý opak toho
všebo. Pokad tito kněží a řeholníci, s nimi ilaici
zaměstnávali se vědami přírodními, pátrajíce po
pravdách jejich, a pokud nedokázanými dosud vě
deckými domněnkami nesahali na církevní učení,
na články víry, do té doby nikdo jim překášky
nekladl. Všecky konflikty či rozpory, o nichž se
kdy mluvilo a mluví, povstávaly jenom s toho, že

za pravdu vědeckou vydávalo se něco, oo bylopoubou domněnkou, nebo za článek víry bralo se
to, co bylo míněním některého theologa. Jaem si
jist, že mezi katol. nábož. a mezi přírodními vě
dami nemůže býti rozporu i proto, že všlchol ti
velicí učenci véd přírodních v minulosti i přítom

nosti nemohli by sůstati věřícími

pravdy vědecké, byli by před svělem ,
pohrytcí a Iháří. A mužů takových se řad kněží,
řeholníků a laiků, kteří atáli své doby na vrcholu
vědecké práce a kteří přitom zůstávali vpřímnými
křesťany a katolíky, jest obrovská řada. Docela
dobře srovnali své studie se svým uábošenstrím;
katolické přesvědčení jim nebránilo ve vědecké
práci, církev jim nepfokášela a jich nestibala, ba
ona je podporovala, oslavovala a za stou ozdobu
je považovala. Jest chybou, še jména těchto mužů
no veřejnosti semičnjí a nezamičují-li ne, še ne
mluví se o jejich náboženském přesvědčení. A
přece jim máme co děkovati ze to, že stojíme ve
vědeckém ohledu tak vysoko. Zamlčováníto orš.m
si vysvětlujeme; byli katolíky a to stačí!

Překážela v vědecké práci a atíhala na
př. znamenité fysiky, matematiky, astronomy, che
miky, botaniky, soology, geology, mineralogy?
Proti p. řečalkovi, který pravil, še prof. dr. Kade
řávek zmohl se oa 5O jmen katolických vědců,
uvádí prof. Kohout na sto jmen mužů v každém
obledu výtečných a to řeholníků, kněší a laiků a
podotýká, še jest to jemom slomek všech těch, kteří

pracovali , jsoucepřitom 6dušemí sbožnými,

Cirkevní instituce to byly, praví dále, které
sřizovaly prvé sbírkypřírodnin botanické zahrady,
organisovaly vědecké společnosti, kolébky nyněj
šloh učených korporací. Jeou dosud kláštery, které
homosí se přírodními sbírkami prvého řáda. Ovšem
mobil by říci někdo: „To jsou jména minulosti,
dnes toho není. Dnes při pokroku věd přírodních
utíkají učenci od náboženství a katolicismu zvlášť.“
Mohl by se mne ptát snad p. řečník: Kolik je
vynikajících učenců věd přírodníchkatolíků? Ne
můžeme, odpovídám, sahatido svědomí učenců
našeho věku a tvrditi apodikticky, že všichai, kteří
srovna sa věřící lidi a katolíky veřejně se nepři

(, byliby lidé ber náboženství, bez víry
VKnee, batole matrikoví! Neboť to je známo,
že mnohý pán jako ze všech jiných krahů spole
čenských tak i s krubů vědeckých jiný jeat v pa
rádní uniformě a jiný v županu, ale to jest jisto,
še i v těchto dobách čítá katolicismus vynikající
učence ve svém středu. Jmenuji slavného Pasteara,
Lapparenta, Brauna, jmenoji s českých učenců
dra Alberta, Michla, Eiselta, Zengra, kteří šili a
zemřeli v této době jako katolíci, zaopatření av.
svátostmi. A jestliše řady jejich nejsou tak silné
jako řady indifferentních nebo nepřátelských vě

dátorů, na tom nemá podílu nic jnábo neš poměry dnešního vědeckého ověta. Vědecká práce
soustřeďuje se na universitách, které mají pro to
nejen dosti dotací, ale i pomůcek. A university
dnešní staly se paastvím všdy jisté strany,
která nepřijímá a nedoporoučí nikoho než zase
své straaníky. Vyslovil to prof. Smolka v Prge
gladě powesechnem zrovna Jetos 1908: „Že by
učenec jako Pasteur neb jiný křesťanského ducha
at německého neb slovanského jména v dohledné
době dostal se ma křeslo rakouské university,

nesdá se, pro tyT [ředrudky jak na minoritskémplácko (minist. kultua vyuč.), tak u prof. sboru
vo Vídai, Praze, Hradci a Inzomostí.“ O Francii
a Italii netřeba mluvit, podobné o Anglii. A
v Německa? Du Bois Reymond nasval berlínskou
unóveroilu „leibrogimenícm jm“

testant Dahl přitéže universitě praví: „Proná

nají dner nap.slope moniakésky.Cojena př.stoupenci mont . C0

bálo, vašší je lo navrhujíjm bodatel Meří
nejsou preli momistiokéviřel“

Opakuji: všichni vynikající mužové ve vě
dách přírodalch, kteří byli věřícími katolíky, jsou
mi důkazem, že katolické přesvědčení dá se dobře
srovnati 8 vědeckým bádáním a že pravá věda
Demá se ničeho od církve báti, že pravou věda
cirkev nestíhá ani jí nepřekáší.

Pravím pravou vědu: to jest vědu takovou,
která počítá s dokázanými vědeckými pravdamía
nikoliv s vědeckými hypothésami, s nedokázanými
domučnkami, kterými nás p. řečník sasypal. Dar
vinismus, traneformismn3, lemarckismne, weisman
Dismas, monismus jsou jenom hypothósy, nikoliv
vědecké pravdy. Moniemus, důsledek všech těchto
hypothés, charakterisuje prof. protestant Lůdemanu
takto: „Haeckel byl by o všecko rád filosofem,
proto svůj systém nazývá moniemem. Při tom však
zcela nevědecky vězí ma stanovisku, na kterém
byly přírodovědecké kraby před 5O lety, kdy se
myslilo, že světové záhady už dnes nebo zítra
budou rozluštěny. Zatím se vědeckému badateli
za dneška všecko za8e rozplynulo v čiré nálady.
Nedovedí se vymaniti z oné optimistické mladické
nálady a proto mu daes rozumějí t+k dobře velké
davy, který vědy jsou půl století sa vědow.“ Mohl
bych citovati Reinkeho,ale toho p. řečník jako
odborník, jak řekl, rozenpoval a proto uvádím mu
prof. Mareše, který přece je realista a který
v lonském „Přehleda“ ukázal úžasnou nevědeckost
knihy „Záhady avěta“, o níž se p. řečník také
zmícil. A v právě vydaných Chvolsonových „Zvei

n“ jest ukázáno ne humbug monismu.
Vědecky dokásené pravdy náboženství kato

lické naprosto Dáti se nemusí a vědecké by
pothésy ma neublíží. Jsou jako jepice, žijí jen
chvilka, nebot co miste tvrdil, žák již vyvrací.

Dogmatem či článkem víry katolické jest:
„Bůh stvořil svět, t. j. všecky věci duchové i
hmotné dle celé podstaty učinil z ničeho, svo
bodnou, všeho nutkání prostou vůlí,“

Proto modlíme se katolíci a s námi i evan
gelíci jako křesťané: „Věřím v Boha Otce, vše
mohoucího Stvořitele nebe a semě“. Jakým po
stupem se tvoření dálo, jak dlouho trvalo, v jakém
pořádku se tvorové na světě jevili, to jest pone
cháno volnému bádání, případněi hádání vědátorů.
Vydávati přitom násor některého tbeologa a vědce
sa katolické dogma, jest podskok. A proti našemu
článku víry, že Bůh stvořil dvět, stojí dosud a stála
věda všecka na stanovisku naprostá nejistoty.

„Popírati Boha“, praví Faye, „bylo by tolik,
jako s nebeských výšinspadnouti celou tíhou na
zemi, t. j. roztříštiti se na padr.“ Du Bois Rey
mond pak dí: „Vůči velikým hádankám přírody
filosof odedávna jiš uvykl si s možnou přímostí
opětovati starobylé doznání: Ignoramus! Nevíme“
John Tyodall: „Opravdová vědci vysnávají upřímná,
še nemohou podali postačitelného vý

Předahánojííhu Dee ř remkdo bjtolho.“ Do Coatrefages: „Těm, kdož by

Se mne tásali po mínění mém o původu našem,
odpovím bes váhání jménem vědy : Nevím I“

„ Mobl bych uvésti Thomsona či lorda Kelvina,
jehoš jméno p. řečník jistě co odborník zná, a jiné
a jiné. A těmto mažům jisté nikdo nevytkoe, že
by byli klerikály. Pan řečník odpustí, že více
věřímjim, než-li jemu. Jsou-li mínění jejich opačná
proti mínění jeho, nechť si to vyrovná s oimi.
Církev tu stojí se svým dogmatem stranou Stavěti
na nedokázaných hypothésách u tyrditi, že kato
lické náboženství s přírodními vědami se Desrovná
a s odporuje, je dělati ci s vážných věcí kašpary.

Shromáždéní mi odpustí, še jsem nereagoval
na rozličné ty přednesené therie a domačnky. Ani
jedna novyvrátila vědecky a pravdivě katolické
dogma. Přírodopiscom z povolání nejsem, jakož i
p řečníka za uutorilu neusnávám. Nepřesvěděím
ho, to vím, ale on nepřesvědčí také mne. Prosím
jen, abyste uvážili, co jsem řekl, přemýšleli otom,
a uvlsnulo-li z mého jen dost málo, to mi stačí.“

V replice arší sive znova p. řečník svými
obvyklými vtipy, při nichž neštítí se ani podce
dovati odpůrce, ale vtip je špatným argamentem
pro věci vášné. Praví, že jména ho neomráší, ci
táty také ne Citáty dá se dokázat prý každá
bota. Odporuje, že by olrkov nebránila vědeckému
bádání a uvádí, še musl dáti katol. kněší censo
rovati avé práce, mluvi o Syllaba a Kolínské sy
nodě, která prý stíbá ty, kdo by chtěli vědecky
pracovat. Jak se dotkne katolík dogmatu, je konec.
Bylo by smutné, aby si nemohli faráři dělat
sbírky motýlů a květin. Ale je otázka, mají-li ka
toličtí vědci známost přírodní flossfie? Kněs můše
býti theologem, ale filosofem nikdy, ostatně by to
byla krásná flosofle u lidí, kteří jdou teď do se
minářů. Výmioky ovlem jsou, ale kočz nemůše
být vědcem, protože nesmí samostatné myslit. Néco
Jiného jest „vím“ a něco jiného „věřím“. Nábo
ženství a věda, že by byly jedno, jest směšné.
Velebný pás užil methody všech kněží, skákal
z poleaa pole. Jest to nedostatek Úlosofického

vsdělání. ZoBáňspoří ooubodnouvě, nné provdo,
protože svobodné vůle není. (Kdosi volá: Ne akka
sativ, ale instrumentál). To je jedno, svobodné vůle
vůbec není. (Dokoně.)

Jak masarykovský dorost přemýšlí.

. Má svobodné přemýšlení bodně usnadněmo.
Nahlédne do koranu realistického Mohameda, naučí
te několika frazím na paměťa pak se blýská ve ve

řejnoati people vanými moderními,modernějŠími a nejmodernějšími názory „svobodně přemý
šlejícího“ člověka přítomnosti. Znamenitou fo to
grafii hlabokomyslnédaše realistického akademika
zhotovil skoro bezděčně bývalý horlivý žákMas a
rykův dr. Chalapný. Píše v 10, č. „Přehledu“ , še
ukasoval kamarádům rodný domek Jangmat náv,
„Nejevili valný zájem o měj.Trochu jsem se nad
tím pozastavil, a tu jeden z ních, starosta sp olku
pokrokových studentů „Juogmaan“, přímo pr o
hlásil, že v Jaungmannovi nenalézá zvláštní veli
kosti, protože to byl člověk bezcharakterní. Ne
bylo to přeřekuutí, nýbrž perné přesvědčení. Na
otázku po důvodech ortelu toho mae odkázal na
důkazy, které prý podali o tom Král a Masaryk.
Vysvětloval jsem podrobně, že Masaryk sice o
Jungmannovi psal (v České Otásce) hanlivě, slo
nic nedokázal; že v hlavní věci odkazoval na dů
kezy sebrané Králem; Král pak že sice (vo Filo
logických Listech 1893—4) o Jungmannoví
také nepříznivě a uešetrně, alekdyš mu v Osvětě
přímo vytkli, že Jungmanna viní z bezcharakter
nosti, výslovně to popřel. Přes to ani delším ros
hovorem jsem odpůrce avóho nepřesvědčil, že je
na omylu.“

jménoakademického o realistickéhor. 1908 atrbl se dlouhý spor. „Tebdejší starosta sa
každou cenu chtěl vyloučit ze spolku názov „Jung
maan“. Pro spolek pokrokového studentstva —
opakoval — násev ten je přímo ironií, protože
Jungmann byl právě representantem (tohodrahu
vlastenectví, proti kterému my vystupujeme. Marně
jsem odporoval a vysvětloval; ve všem jiném
mladší kolegové mi dávali za pravdu, ale návrh
můj, aby spolekse napříšté jmonoval „Jungaann
spolek pokrokorého studentstva“ byl valnou hro,
madou zamítnut.

České studentstvo se stydělo sa jméno Jung

mí .. pochybovalikdy jsem nepochyboval o inteligenci ami
o dobré vůli mladých těch odpůrců Ji
vých. Znal jsem prameny odporu tobo: úvahy
Masarykovy. Králova studii nečetl nikdo, ale ka
ždému stečilo, že Masaryk se na oi odvolává
jako na sbírku důlazů svého odaudku o Jung
mannové povaze, A tak se vyvinulo v mladší ge
neraci přesvědčení o Jungmannově bezcharakter
nosti, proti jehož prvému vyslovení se bránil sám
jeho původce a sa které snašil se odmítnouti od

porědnosí. Usení zaseté Masarykem a Králem vyujelo více, nešli se nadáli rozsóvači.“
Předně tedy sám Masaryk místo svobodného

a realistického stadia spokojil se přečtením po

proč by byl rád neuvěřil? A studenti masa
rykovětí, anič by četli studii Královu, aniž by znal,

jeho ohražení, slepě papouškovali po muži, vysi názor o Jungmannovi <- nešikovaě vypůjčí
Uatře odrážející srcadlo samostatného myšlení re
alistického dorosta! Moslemínská, slepá důvěra,
8 níž marno rozumovými důvody zápoliti.

Zase obohacení ušlechtilé literatary.

Herbenův orgán jest ač příliš útlocitný,
jemný, jedná-li se ma o — napravení jiného. Ka
tolický „Cech“ nepsal 22. listopadu: „Mladočeši
se vysmívali kdysi Staročecbům: To jsto to de
pracovali. —. To jste to dokramařili — mohl
české svobodomyslné a reorganisované straně
povědět dnes celý český národ“ Vážný, hluboce
zadumaný prorok v „Case“ byl však velice po
horšen nevinnou a velice případnou slovní hříčkou
katolického denníku. Dal průchod svým uračeným
citům tím, že nasval výrok „Čecha“ „dokumentem
mravní nískosti tohoto orgánu arcibiskupa Skrben

ského.“ Patrač zapomněl. še veliký věštec Masaryk, který nazval katolíky černou bandou,nemá
svědomí tolik útlocitvé. Zapomuěl, že „Čas“ oti
skoval surové nadávky pokrokářskéhobásníka (I!),
který jest přece až přílišcitlivým bumamitářem,
poněvadě docela straně massrykovské vyčetl, že

Aby pak Machar ještě lépe ukázal, jak má
moderní člověk rozumětí slušnosti, ol
manitě, napsal v témie „Oase“ (se dne 20. (. m.)
dobrosrdečný feailleton jeko vzpomínku na N .
Citujeme aspoň některé ukásty: „.... lid,j
vůdcem je páter, stojí duševně notra mad svíře
tem. . . . nepřátelství vůči vědě, blásané pátery,

8 nimi, dělá s nich rabiátské společenské bestie;

ovšem naopak povahu andělskou; vědyt se bo
„Osvěta lida* s „Časem“ sastávaly). A proto
můte být náboženství t.korého ničím jiným
seš bohopustým modlařením (a proč jenten vztek
v „Čase“, odráší-li se třebas j některý pokrolkěř
Běco spravedlivého namítati profi modlářkéma=

ustivásí Masaryka?). Nedoveduai představitspise
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vatele, jenž cíl p'nou dnost tohe, co plše
(no —- Macbar svými 6 i ltami nedvkázal
právě, že by cítil velíen zodpovědnost), který,

pravdy, mobl by je mlčky minout, nebo je obejíti.
A kdyby byly slolerát vyslovosy, mé je vysloviti
tuk, jsk je pozná („vňem, ale ne tak, jek chce
některý fanatik), po eto jedné A vyslozovat je
za každé příležitosti v každém Čase, jinak neza
stahuje, než aby mu plivnuto bylo do tváře (tohle
by ušlechtilý Mscbar ovšem dokázal; ba víc —
mě učkolikrát chuť utínat ruka). Nevěřím — —
ale tteréřím také, že by věřili oni... Jsou to
býstrioni (k-medianti; nejpodlejšího druhu, kšeftaři
velfifou ideou lidatva (snad tak soudí Machar dle
povahy židovských kšeftařů), ale z idey té učinili
nejmizernější obchodní artikel (snad podle všeho
hodně pochlebojí židovským millionářům; to oby
čejně vynáší nejvíc). . .. A po chodnících proudil
lid a mezi ním jelo pijavice (nenazvali Bamima

sarykort Rerbena Bumbrlíčkem, nevyčítsli muZnátmenitý život? Vždyť přece Herben sám pro
hlásil, že musí mít měsíčně 600 K. Kolik ital

ských kněží tolik měsíčně spotřeba e?) Ti staršíjsko plné zaradlé sudy (Herben ovšem jest suchý
jako tyčka), ti mladší jako bubené zašloutlé tyčky
— obojí spokojeni: ti starší, že jsou jsko sudy,
ti mladší, že budou záhy také . . . Díval jsem se
na ty ruce z blízka: . . špíny bylo na nich, jako
by celý rok skládaly ablí (tedy básník musil
hlavně jako detektiv v Neapoli skoumati v přední
řadě koěžské ruce.)

-© Několik kroků ode mně (!) sedí na kameuech
tři velmi tuční páteři (ti hubení by jistě básníka
tolik nezajímali).. . Jeou rozpálení a trutmfují
velmi důrazně kartou na kartu — ne vlas tak,
jeko nynější proatějovský farář v Novém Jičíně
na Moravě. A o peníze hrají darebové, jako on
teukrát, a jsem jist, kdyby je někdo přistihl a
přibil, badou se dušovati, že vzali karby do ruky
poprvé v životě — zrovna jak ten páter tehdy.“
(Macbar nemůže zapomenouti, jak bylo usvědčeno
z „rafiaovaného lhaní jeho metivé líčení karbanictví
Dostál >va. [r .to vypravaoje něco podoboého raději
o nespolských kněžích, poněvadá tito sotva Ba
dozvědí o jeho ušlechtilém psaal. A přítem místo
odyolání lže o Dostálovi znavu. Zajímavo, že
v tomtéž čísle „Času“ na jiném místě se mluví
bez udání důvodů o mativá povaze Dostálově —
bes odfrodnění. Macbar však, který sgllal i po
krokářňů ze vzteku, že se odvážili spravedlivě
kritisovati jebo působení, jest patroě mužem zvlášť
lidumilbým. V tomtéž fenilletanu Machar otírá se
o samého Boha, tak pobrdavě, že těžko reprodu
kovat, aby list nepropadl konfiskaci. Snad z té
právě příčiny byla na ono číslo „Času“ uvalena
konfiskace; náhodou však „Čas“ již rozeslán, tak
že se mohlo mnobo lidí přeavěděiti o ušlechtilé
mluvě básníka Machara. Divné se povedla nábo
ženská reforma Magarykovi a jebo nejbližšího při
tele. A teď ať si každý arovná „nízkou mravní
úroveň“ „Čecha“ ge zvláštní ušlechtilustí Macba
rovou !)

"a

Vyrznamenán státní medallii, |,

Veledůstejnému duchovenstvu
doporučuje se

-první a nejstarší odborná dílna pasířská

v Hradei Králové č. 83.
k zhotovení veškerých =
stolních nádob ze stříbra,

bronzua jipých kovů,od nejjednoduššíhodo nejskvostaěj
šího provedení, v každém

vzorkua ryze církevnímslohu.
Výšepřesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskapskou Milostí revido
vápy.

Mošuí nádoby jem v ohml
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ryc'le, řádně a
levně vyřizují. :

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, r- Í

hotovézb.ží zbo kluku franko
« se zašlou. .

Chudětm kostelům možnosplácet bez přirášek.
OJ“ Stu odporučení a čestných uznání po ruce. <“

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvárusévoda domácímu.

Spolkům doporučují rychlé a levné provedeníspolkových

©- DOL
Rozšiířujte

Velodůstojnému

duchovenstvu!

Praha-f, ul.
Kar. Bělé.

Konviktaké ul., 

oielndnakusnl máš“ dovolkt
i doporuěiti svůj hojně zásobený

vaných kostelních nádob a
jako: morstrsnce, kalichy, ciboria,

, , nád

nj oŘmém alobu Voekomím su

IČasové úvahy!„vaSo0VÉ UVaNy:

Jan planě, čís.19n.,roh

aklad vo vlastní dílně

lampy, svícny, kaditelnice, kropen

předměty znovu opravuje v původníintenciejemvehníslatíastříbří.Napožádáníhotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb ceníky 0.veškoré a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce,Žádné presované vý

robky bezcenné. Věc posílám již posvěcené

X 662 X CBDK GSDXBEDXCODM

ŠJan Horák,?
g soukenník

© v, Rychnově nadKněžnou £
X* zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
mejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo=
v zemských.
Cetnůé uzmámí zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
eluze méhe ryze křesťanského závodu za

dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkooěka.

Téžna splátkybezzvýšeníoen!

Ignáce V, Noškudla -syn
fgrotokolovaná firma)

| Ont PU. Belrady, farálo vo Týpreakticích) (E
3 doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva|

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. i
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukózka JŠ

se na požádání franko zašlou.
IUUIUUMN"NT1Er

stromovité a kořovité

pro kostely před oltáře, před
sochy syatých a pod.

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy stromovité 2—8 Palmy kořovitě 1—9
metry vysoké kus za 6, metrý vysoké kus za 2,

8, 10-—16al. 3, 4-5 zl.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

— Iakotvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
F jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty
ES — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníks bona|v Rychnově n. Kn.
Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry-|
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

oken kostelních,
PRAHA-I,

. 145 st., Malá Karlova

vrba 29Bovédne přoonáměstí, dříve
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

vavavaeKTE

ravavavavv

Ee.

=KOTEL NOZVKLVELLE

sice1 Se Šelezným
rámy, sítěmi vsasením.

Voákeré nkizny| odborná rada besplstni, beze
vší závaznostiku definitivaí objednávce.

OR" Nosčetnájvařejná| písemná;pochvalné'uznání,"l |
Založeno roku 1836.



„S kulturních dějin „městyse
Auplcse“ a okolí.

(Od r. 1668—1716.)

| Ztěcb, kteří kůže zpracovávali, vyskytojí
se ševci; tek r. 1677 zapsán jako otec: Jan
Nyklíček, švec, a r. 1708 Jiřík Burdych mladší,
švec z Oop; jako ženich zaznamenán r. 1709
Jan, syn po nebož. Jiříka Tomkovi z městyse
Žernovu, „svého řemesla čvec.“

V okolí byl usazen Švec Jeremiáš Nyppl
v Sechorršících, v Brosnici Jan Růhe aneb
Srna, švec, a r. 1711 + Jan Beyer, švec z Vy
hoánova.

Vedle obovoíků o koších pracoval Jiřík
Nývlt, sedlář « Oap. (17C0), po jehož smrti
vzal ei vdovu po něm Lidmila „pan Jobannes
Czublu, sedlářský tovaryš“; do tébož cechu
patří také Josef Žároba,ozdař z Opice.

Hlavním pramenem výživy lidu zdejšího
bylo a jest podzes v hornatém kraji našem
tkalcovství

O tkalcích nalézáme s počátku zmínky
en řídké; tak r. 1654 zapsán jako otec Jan
Oelva „vebla“, což je asi zčeštěró německé

slovo weber (tkadlec); r. 1666čteme: „Dorota,
pozůstalá po oebož. Jiříkovi webrovi“, a roku
1703 přichází: „Matěj Dytrich, jinak webr vel
babskej“; všichni tři tkalci jsou z Oop.

Zvláštní odrůdou tkalců byli ručníkáři,
kteří tkali jen ročolky; v Oop. žil Jan Het
feiš, ročolkář (1704.)

Plátna od tkalců zhotovená kopovali a
po světě 8 nimi obchod vedli tak zváni „pře
sáci“, již roku 1697 zazuamenána jako kmotra
„Mariana, dcera Jana Můhle, přezáka za Su
chovršic“, jenž j.nde má titalů více; tak o. př.
r. 1703 je psáno: Jan Můbl prostřední aneb
přezák a bajnej Sachovršickej. Že tito přezáci
byli lidé zámožní, svěděl zápis z roku 1706:
„Kašpar Feist, bobatý přezák z Petrovic“, nebo
r. 1708 „Rozina, manželka Kašpara Feista, bo
batýho přezáka ze vsi Petrovic.“

Ve Svatoňovicích obchod plátny provozc

val Jakab Kuldt, přesék (1705) a r. 1716 zuznamenán Kryštof Čelva, přezák ze vsi Mur
Šova.

Jak patraoc, pocházejí tito přezáci ze vsí
nejodleblejších, neboť právě nedostatek výživy
doma je nutil, aby ji hledali ve evětě. Mimo
děk trpkost naplňoje duši, povášíme-i, kde
jeme dnes mohli být, kdyby tento obchod plá
tenický zůstal v rukou lidí našich!

Jelikož tehdy drab železných nebylo, rot
váželi plátna po světě „formans“, o nicbě v této
době ničeho 8e nedovídáme; ale že zde živ
nost tato zastoopena byla, poznáme ze zápisu
s r. 1711. kde čteme, že $+„Martin Brejter ze
vsi Sedloňovic, chalopník, krerého obchod byl
a formany na cesto jezdit a jim jejich vozy
blídat.“

9 tkalci a přezáky ve spojení byli bar
viři, z nichž nalézáme zaznamenány tři Vac
many v Oupici usedlé a sice r. 1666 + pan
Tobiáš Vacman, barvíř a starý primator, roka
1707 vyskytuje se František Vacman, barvíř a
v r. 1711 zemřela Dorota, vdova po + Václavu
Yacmanovi, barviři s Oop.

K textilníkům počítati můžeme i punčo
dháře; za tehdejších dob nosily se nízké stře
více spřeskami a kalboty jen po kolena, proto
byla punčocha natným kusem oděvn, kryjíc
sobu od kolenou dosů. J+ko nejstarší zazna
menán roku 1666 + Jiřík Leyxner, pončochář
s Oopice; po něm r. 1707 „Jiřík Hampel, pon
čocbář“ tamtéž; roku pak 1709 zemřela „prc
středkem starostí která sama nemoc je Dorota
pozůstalé vdovapot Joliosovi Hamplovi (vulgo
sterá pončochářka) stáří věku svého 65 let.“
Dva poočocháři žili také v obci Kyji a sice:
Kryštof Trybe (1702) a Jiřík Trybe.

Do této skupioy náleží tské provamíci;
v Onpici byli aei 2; dle zápisa zs r. 1708. Do
rota, manšelka Jiříka Zároby aneb provazníka
a r. 1711 kmotron byla Rosina manželka Ji
říka Záruby, provazníka z městyse Onpice;
onad to byli otec a syn stejného jména.'

(Dokončení)

Hospodářská hlídka.
Přesazování starýích stromů. Jedná-li

se o vsácnější a již starší strom — ať již ovocný
Beb divoký — který přesaditi hodláme, aby pře
sasením ve svém vsrůstu nentrpěl, počínáme si
takto: Přesarprání provedeme ve dne, kdy čekáme
€ noci mráz. Nejprve obryjeme strom, tak aby co
možná nejvíce země na kořenech zůstalo (v obvodu
koruny), tedy čím větší strom, tim větší balík
hlípy necháváme. Podkopaný strom proleje se
vodou, aby balík blíny smrsi, tím pevné dršel a
při přesazování semé od kořenů neodpadla. Podle

tměru balíka udělá se rozměr nové jámy, do
ré má býti strom vsazen. Podkopaný strom de

smralcnzemínahnosenastrana,podbalíkvproví

kolen balíku uváže, vytábde se p> prkod, případoč
i potahem von z jtmy. Vpraven do nóvé, předem
připravené jámy, příhroe 8e drobnou blínou a
váže se k silnému, případoě dvéma kolům, aby
větrem nemobl býti vyvrácen. Tímto způsobem
přesasený strom (kterášto práce právě v zimní
dobu s prospěchem se provádí) zajisté ve vzrůstu
neocbabne; ano orocné stromy tímto způsobem
přesazené dávají i tentýš rok úrodu. Koruna takc

čá přesazeného stromu seřeže se o třetinu svéélky.
V debě nedostatku steliva hodíse

tolníku dobře, pořeže-li nebo poseká slámuna ře
zanku asi 18 cm dlouhou, čímě ušetří se až 859,
steliva, takže na kus-li počítáme obyčejně 4 kg
dlouhé alámy denně, stačí řezané 26 kg. Z toho
patrno, še řezáním ušetříme velmi muoho steliva,
nepřibiitejíce ani k jiným výhodám. — Místo
slámy lze s dobrým výsledkem za stelivo použí
vati vloy dřevité, která dle vykonaných pokusů
má všechny vlastnosti dobrého steliva. Pohlcuje
dosti tekutiny, jest dobytku neškodoa a také dosti
laciná. Aby zvířata vlna nezbalila dozadu, dopo
ručaje te podložka £ čistého písku J—4 cm na
bozené. Snad i pilin moblo by se použíti jako
stelive.

Bosna a Hercegovina pootají k sobě
nyní pozornost celého avěta. Země i pro nás tím
sejímavé, že se jednou mohou státi důležitou záso
bárnou v zemědělství. Sklizeň r. 1907 byla dosti
uspokojivá. V hlavních drazích polních plodin a
ovoce bylo sklizeno v tomto r:ce pšenice 566 318 g
žita 70967 g. ječmene 518.312 g, ovsa 376.187 g.
kukořice 1.678 189 g, prosa 65.593 g, zemáků
802.647 g, sena 4,780351 g, jablek 62882 ag,
hrušek 45510 g, švestek 433.623 g. vína 83 987 g.
řepy 29912 g. cibole 38.190 a, zell 93628 g,
tykví 629 385 g Sklizeň cukrovky, jejíž pěstování
vláda úč:noě podporuje, obnášela brutto 102.665 g
(92 g na 1 ba.) Celková skliseň švestek, tohoto
pro Bosnu a Hercegovinu tak důležitého ovoce,
Činila v r. 1907 pouze okrouhle 2500 vagonů
oproti 14000 v r. 1906; následkem toho byl také
vývoz sušených švestek a povidel v saisoně 1907/8
menší, obnášelt 508'/, vagonů švestek a 19,
vagonů povidel oproti 2752'/, resp. 207" vagonů
v r. 1906/7; většina vývoza jde do Uher a do
Rakouska. Víno bylo roku 1907 pěstováno na
6620-97 ba, sklizeň jeho obnášela okrouhle 84 000 g
oproti 652500 g v r. 1906. — Cbov dobytka jest
důležitou součástkou bosensko-bercegovsakého ho
spodářství a vláda snaží se četnými prostředky
působiti k jebo zdokonalení. R. 1907 přibnáno
bylo na dobytčí trhy celkem 2,451.672 kusů, v 81
jatkách poraženo 349.435 kusů. Vývoz dobytka
dosábl výše 263 163 kusů, byl však přece o
22 249, slabší než před rokem; největší úbytek
připadá na prasata, jichž vývoz byl stižen Da
kažlivými nemocemi. — Losy zaujímají 2,572 664
ha čili50 49/, vší půdy; na státof lesy připadá
1,952.874 ha čili 76-39, všech lesů. Roční vý
těžek státních lesů dle desltiletého průméru Činí
3.022.757 pevných m". Vývoz měkkého stavebního
a řezaného materiálu obnášel v letech 1901—7
2,901 748 m*; nejvíce bylo vyvezeno do jižní
Italie, 8 cilie (39-66%/,), do Egypta (14'469/,). do
uherských zemí (13 77%,) a do Rakouska (6 539).
Vývoz dříví a dřevéného zboží vůbec dosáhl r.
1906 výše 661 mil, g v bodootě 28 11 mil. K. —
Pro zemědělské poměry jest ješté zajímavé, še
od r. 1906 neprovádí se již osazování cisích ko
lomistů. Za vmitřní kolonisaci lze však považovati,
Ze r. 1907 rozděleno bylo 1463-30 ha erární lesní
půdy, kultory schopné, 668 rodinám s 3463 členy.

Česká mlékařská jednota pro král.
české se sídlem v Praze. Vtytodny úředně
schváleny byly stanovy České mlékařské jednoty
pro královatví české. Účelem jednoty jest praco
vati všemožným způsobem ke zvelebě mlékařství
v české oblasti království českého. Pro první rok
stanoví se příspěvek na 4 K pro jednotlivce, pro
družetva a spolky tím spůs+bem, že platí sa
každých 10 členů 1 K, v celku nejméné 4 K;
zlomky v počtu členů přes 6 počítají se za 10.
— Přípravné komité upřímoč sve veškeré zájem
níky o mlékařství, aby se brsy a hojnou mérou
přihlašovali za členy České mlékařské jednoty.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Radi zaměstnavatelé. Dlezprávy „Cbrist

Hob-sozlele Arbeiter-Zeitang“ (ze dne 38. listop.)
rudí zřísenci socialistického kKonsamave Wir
bentala již dlouho bezvýsledně se namábali o
zlepšení svého bídného postavení. Po marných

kisech sáhli k poslednímu trumfa. Vydalt
eták tohoto obsahu: „Události v posledním

valném shromáždění dokásely jasně a zřetelně,
že členové kon-čně úplně jsou -syti poradaí
kování korvupění společnosti k man
dálů Od léta náma sypán ď> očí pisek Čarov=
nými hesly, aby pak mobli dobře plmíti ne
rašeně svoje kapsy. My jsme všichni nůstali

ubohými strádajícímě: ,
jsou od nás svolení, aby mohří sastávafi nesilíně

nade sájmy, domy si kupují a slaví, Nedosti na
tom, še se tito lidé drží křečovitě svých úřadů;
teké počínají již syny a dcery zaopatřovati na
jistých místech, při čemž však napřed lstivě
se pracovní poměry zuačně zlepší, aby se jim
pojistila vpravdě příjemaá existence. Tím však
jsoo bezobledn) odstrkování všichni ostatní
členové, kteří by rovočž měli na to nárok. To
již nesmí a nemůže dále tak jíti. Předověím
musíme, opírajíce se o stanovy, žádati oka
mžité svolání mimořádné valné hromady, aby
se 8 touto korrupění a mandáty pojišťující spo
lečnostá mohla udělati pořádnoost. Proto vzhůru
do boje za rovné právo všech členů! Bojem
k vítězstvíl“ — Tak tedy promlavili sami a
tiskovaní soc. demokraté o svých radých před
stavených, kteří-ovšém při svém strýčkovatví
a chamtivosti obracejí farizejsky vzhůru oči
nad „vyděračs.vím kapitalistických iněšťáků.“
Divná vyhlídka do státo budoucnostil

Zase jeden. Ve „Fachzeituoga“ radých
koželabů německých čte sevýz a: „Koželužský
pomocník Fr. Jeralo se vyzývá, aby svým zá
vazkům (aha) co nejdříve dostál; jinak bych
byl nacen soadaě zakročiti. Zároveň žádám
soudrahy v povolání, aby mi o něm správa
podali. Michael Pogatschoik ve Sv. Rappreshta
u Celovce, Babostrasse 10, [.“

Rozmanitosti.

Boskot rakouského zboší zasahuje
až do Jodie. Mobamedáneký tisk v Iadii patrné
následkem tureckého vliva doporučuje pořádání
projevů sympatií islamského avěta Turecku a boy
kotování rakouského zboží. Listy vyzývají moba
medánské dovažeče zboží v Bombayi a Kalkutě,
aby se připojili k boykotu. Dle úřední statistiky
« r. 1907 obnášel rak.-uherský vývoz do Indie
50 822.000 dovoz z Indie do Rakousko-Uherska
186 426000 K. — Bakoasko nabízí Turecku za
zastavení boykotu rakouského zboží svůj prote
ktorát nad katolíky v Albánii a povolení zvýšení
cla z 11 na 159/,. Kdyby ani tyto ústupky nepo
mobly, hodlá Rakousko od 1. ledna uvalit cla n8
tarecké zboží. — V boykota rakouského zboží
dle všech známek jeví se cizí ruce odněkud s Né
mecka a Aoglie, kde lačně hledí na rakouské ú
apěchy, a aspoň projevují takto avou lačnost, své
„přátelství“

Br-zspočnostní opatření v Bosně a
Hercčegovinéprovedena jsou co nejpřísnějí. Tak
na př. veškerému obyvatelstvu na venkově zaká
záno je vycházeti po 6. hod. večerní z domu.
Všecko, co se podobalo zbrani, bylo po domov
ních prohlídkách zabaveno.

Krimimální statistika v Bosač a
Hercegovioé ukazuje, že ta na 1000 obyvatelů
připadlo 1:38 odsouzení pro zločin neb přečin
při celkovém počtu odsouzení 2359; poměrné číslo
pro zločiny jest 098, pro přečiny 035 Z odsou
zení pro zločin nejvyšší poměrné číslo vykazuje
vyznání mobamedánské (1:11), pik israeleké (1 02),
ortbodoxoč srbské 093 a konečaě katolické (0 37);
z odsouzení pro přečiny nejvíce připadá na isra:
lity (102 na 1000 obyvatelů).

Monopol ma sirky. Ve Vídni Lonalase
předběžná stadia o možnosti m nopolu na sirky.
Již před 12 lety m. p. Badeni zamýšlel uvaliti
na sirky daň, anebo zavěsti na ně monopol a bylá
již vypracována v tom eměra předloha. Akce ta
narazila však tehdy na velké obtíše. Jest otázkou,
zda obsíže nyní budou menší Finanční efekt mo
nopolu bude zde menší; ve Francii vynáší 20 mil.
franků. V Rakousku jsou poměry nepfíznivéjší a
soadí se, že výtéšek monopolu bude zde 6 a
v Uhrách nejvýše 4 mil K. lidyby monopol na
sirky nezdál se býti dosti výnosným, pomýšlí se
uvaliti daň na sirky. Výnos této daně má býti
novým zdrojem příjmů k úbradě prostředků po
třebných ku provedení sociálního pojištění.

Duchovní ponť de Lard 1908. Si
bené památky jsou trojího draha: obrázečky, kní
žečky a větší obrazy barevné. Tyto obrazy př:jdou
od ústřed. výboru z B-logoě; a jakmiledojdou,
počaou se památky účastníkům této ponti roze
ellati a sice podle abecedy sběratelů. Přiblášky
k této ponti končí 11. únorem 1909, Leopold Ko
lísek, farář v Předklášteří, sástupce ústř. výboru.

Všem, kdož mají Šlechotné srdce
v těle! V nejhlubší úcté podepsaný zakladatel
„Útulny slepých dívek“ v Praze III., Kampa č. 88,
osměluje se tímto co nejzdvořileji prositi šlechetné
čtenáře o udělení příspěvku pro tato výňe jmeno
vanou útulau, která má so 8.áti novým domovem

to ty nejchudší a nejopuštěnější ubohé slepé

dívelš mn. Hradčavoch v Prase, musel tento ústav
opustí, aby jiným nešťastným dětem místo oěl
nily a aby se odebraly do svých domovů ke svým,
obyčejně chudým rodičům aneb příbuzným, neb
jsouce sirotky — a i těch je mnoho — přišly by
na obec, A tak ubohé u véčné tmě vydány jsou
brosnéma nepříteli: nudě a nečinnosti, ba Čast?
ústrkům, jsouce — ač cvičené s ústava, — sobě
i jiným sa obtíš a břemenem. Maohou vleče pří

pilee — po hostiacioh, — aby ma Ba
pití vydělávala, jinou zavírají chudí přátelé dome



Ba celý den, jiné je od obce za několik haléřů
denně cizímu svěřena a pod. A tu útulbase stáne
takovým dívkém milým domovem, kde najdou
laskavá srdce, zaopatření, vzdělání a práci. Po
něvadě ale v nejhlubší úctě podepsaný, ač vše
obětoval, sám tobo dokásati nemůže, aby těch u
bobých více v útulné místo nalezlo, jsa odkázán
ma milosrdenství dlecketných dobrodinců, opakuje
ještě jednou prosbu svou o udělení buď nějaké
podpory, neb aspoň kousek prádla a pod. Zvláště
Šťastné matky, jimž dopřáno vzblíšeti se v očích
svých miláčků, prosím za přispění Milosrdné čte
nářky jistě nezapomenou na své ubohé drašky|
Příspěvky přijímá administrace t. 1. neb Ludvík
Seyvalter, farář, zakladatel „Útalny slepýchdívek“,
Praha, Kampa, čís. 33.-II1.

rozeznávají se — píše „Russk. Zoamja“ tři typy
rukou. Široká a silná ruka mluví o -áklonnosti
k citlivosti. Jemná ruka s prostředně velikou dlaní *
a Depříliš malým opěrákem prosrazuje smysl pro
formu a krásu a nadšený zájem o vše,cojejí no
sltel viděluebo slyšel. Jemná široká ruka s krátkými
prsty poukeszaje na soabu po bohatství, chytrost,
schopnost k iniciativě. Majitel komických pretů
nerad pracuje a kloní se více k citu, než k my
člení. Úhlová či „užitečná“ ruka má opačný smysl
nežli umělecká ruka. Takový člověk má více soud
nosti, jeho násory jsou Beriosnější a vědečtější.
Miluje avyky a pořádek, má schopnost získati si
vážnost u svých bližních a je přesný ve všech
věcech. Taci lidé mají málo přátel a apřátelí-li ae,
tedy pouze 8 lidmi vzdělanými a vychovanými.
Takové osoby jsou zdatnými pracovníky, eprávcí,
úředníky, leč jsou velmi přísní, rádi vládnou a;
choulostivě dodržují zevnější věci. Nositelé lopa- '
tové čili filosovské raky jsou sřídka spokojeni
8 osudem a svými důcnody a mívají veliké nároky. ©
Jsou věrní v lásce z pocitu povinnosti, stáli v práci,
vedou skromný život a o umění málo pečají.

Povětrnest v měsíci prosimel. Dle
povětrnostního kalendáře, jenž se řídí metbodou
Falbovou, lze v měsíci prosinci očekávati asi tuto
povětrnost: Měatcpočne řadou pošmurných, chlad
ných, vlhkých a mihavých dnů, nedojde však
k větším dešťům anebo sněžení. Od 7. prosince
bode jasné počasí, barometr rychle stoupne a
klesne, a v nejbližších dnech počne mrznout. Tato
změna počasí bude následkem kritického dne 7.
prosince, který je prostředního rázu. Mrazy, jež
počnou 8. neb 9. prosince, potrvají skoro plné
dva týdny, toliž asi do 20. prosince, v kteréšto
době bude nádherné, jaané a tiché zimní počasí.

snamu (téhož dne bude také zatmění slunce). Jest
velioe pravděpodobno, že tento den nebo jit den
předcházející ukončí periodu snchých mrazů a že
od 22. prosince bnde pošmurno a větrno. Nyní
nastanou silné vánice, jež potrvají po celý poslední
týden měsíce. V těchto dnech nebude však chladoo,
takže se budou střídati mrazíky 8 oblevami.

Pozor ma podvodníky. V severový
chodních Čechách potloukají se němečtí podomoí
obchodníci s psacími potřebami, kteří, eimulujíce
hluchoněmé, vydávají Se za zástupce Národního
Podniku v Praze a prodávají po kancelářích a
obchodech lecjaký partiový brak s různých ně
meckých továren. V průvodu oněch podomních
obchodníků jest ženština, problašující se za roskou
rovolucionářku. Posledně byli viděni v Rovensko,
předtím v Úpici; pronikají tudíž do středních

Jak jsme se informovali, nemá Národní
Podnik vedle svých stálých cestujících žádných
podobných zástupců, tím méně cisozemců-Němeů
1 varujeme proto před oněmi podvodníky, pracu
jícími ua úkor místních obchodníků i všeho čes
kébo obchodu.

Námořská síla Augiie, Francie, Ně

mecka aSpoj. Států. 1. dubna t. r. měly:Anglie 52 řadovýcht. zv. bitevních lodí o 765.718
tanách a 34 obrn. křižáků o 408.427 tunách. Bpo
Jené Státy 17 řadových t. zv. bitevních lodí o
370.685 tunách a 15 obrněných křižáků o 208 903
tunách. Francie 17 řadových t. zv. bitevních lodí
o 152.890 tunách. Německo 22 řadových t. zv.
bitevních lodí o 290.030 tunách a 8 křišáků o
79.980 tunáceh.

dnem 1. dubna 1008 počínajíc.
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přijímá vklady na kníšky

= za 40%až 59, =
úrok a to dle výpovědi.

SRB“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. 1

ramořony,

fonograřý,

nejsolidněji koupíte

v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.ELEN
Sklodooken
pařenišť, okleníků a jiné za kartelované ceny nej

levněji, franko na ndou stanici a obal sdarmaodává

EK.V. SKUHERSKÝ,
©. a k. dvorní dodavatel Hradec Král.

Zaručeně dobrý aklenářský tmel 20 bal. 1 kg,
diemanty sklenářské apoleblivě řesající 4 K kus.

Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře a truhláře.

S

Kalendářčeských dítek
na rok 1909 sčetnými obrázky, vydaný nákladem „Koítků“
9 Prase II. čp. 1558, je jším dáriem b Jablka

pro školní ditby. Rozesílá se od 7. prosince t. r. — Čene:výtisk poštou 36hel., v administraai 30 hal. — Tiest
(12 kusů) meodběretelům „Kvitbů“ franko ce 96 hal. jen za
hotové. — Odbiretslům „Koltbů“ přikládá se složní list
pošt. spořit. č. 2064 a přeneehd 40(mestfrankoza náhradu
výrob. a exped. výloh © obnosu » K 16 hel., je-li kalen-.
dařík určenpre souresenos dílab — «dděratsiů nobose
dárek dpp. katechatů e pp.učitelů pro hodné školní dítky;
je-li objednán pro dítby moeďběratele, účtuje se pp. odbě

ratalůmaHueetfranko se 2 K 88 hal. — Prodavnčům kaendářů výhody. — Kašdý met sápisníh takoté velikostí
lez textu a obrdsků ja 3 kabdéníobchodedraiší neš ndě
kalenddříb. — Zásilky so vyřirují přesně dle pořadu doš
lých přihlášek aobjednávek; proto jsou reklamací beričslné,
— Objednávkyřízeny buďtež na adresu: P, Fyaniijeb
Sostek, vydavatel „Kritků“ ©Praze II, 2536. Odběratelům

lendář zdarma jako premie s prosincovým číslem.

ODOOO0000000000000
=—= Divany, garnitury, matrace

do postelí,

ROLETY do oken nejlépekoupíte
u čalouníka

Františka Laudy,
odborníka v tom oboru v Hradci Králové,

Pětidomy, č. 201.
Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávky vyřizují

se rychle a levně.
O000000000000000000000 00

Založeno r. 1802.

SPECIALITA
pravý ústecký, po innohá desftiletí vy

hlášený žaludeční likér pod názvem

sd Aměrsde ondres
lékařskými vědátory jakožto příjemný

občerstvující prostředek doporučovaný,
nabízí

A. J. Andres v Ústi n. Orl.,
továrna nejjemnějších likérů.

Taktéž doporučuje se ku koupi pravého frame.
cognacu, srčěmské slivovice jakoži pův. jam.
rumu a všech druhů nejjemnějších likérů v cenách
nejlevnějších. P. T. pánům obchodníkům a
hostinským povolují se zvlášť výhodné ceny.

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
w Hradci Králové.

Buadapcšt,VIII.kerJózsel
kórát 16 Aa. — Prala,
Ferdinandova tř. 43. —

VidešoVIL.,Mariahilforste.

Služební výkaz
jako příloha k žádostí o kytakvonálky

(dle Ord.listuč. 8., str, 89 í
dostati Ise 1kus za 9bal. —50 kusů

ss 1K
v biskupské kniktiskárně



(————
Prml český katolický zárod re Vidal.

František Ruber
Pllně čtěte

s všude rozšiřujte
velice časový a pro obrana katolictva vysoce

Hojdůstojnější Biskupské konsistorium
vBradel Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše sv.

Dflna ku vyšívání Prodávám pak a sasřlám v soudkách od 36|
a zhotovení ko-| jitrá výša:

| „Stelníchrouch,| Dalmatakáa uherskávína sa1 litr po 64, 68 Z di |4 korouhví(balda- 72,80,88bal.a výše. ' Pca O
i chinů), nebes a | Mostarské velmi jemné a siloé I. druh 88 hal., 
: spolkovýchprapo- II. drab80hal.ze1litr pokrokového tisku.

a na oční ALOIS ČIŽEK, PíšePozorovatel.
obstarám 0- majitel vinných Humpelol Přítomná kniba dokasůje pádnýmipříklady, jak
vovénádoby, kříže sklepů v pokrokovýtisk smnrorajenád národ níslými aproto

: atd. 0.k. sondní přísežný znalec vín, dodavatel pro temi, jak pokrokovélisty okatoliotvu nestoudnělhou,
' klá'ter král. kanonie Praemonutrátů v Želivě a pro| jak převracejí ze zášti proti nám pravou vědu, jských

Videň četné důst. farní úřadyv sákofnickýchpodskokůušívají, aby štít katolictra
Vll.o Enina potříenili, atd.

strasse č., vedle La Jest to nutná kniha pro každého křesťanského
zaritského chrámu sociála, který při různých schůsích má odhaliti pravouB Kupte si

Páně povshu těch, kteří proti nám pod falešnou rouškouNa ukáskusasílá == brožuru: ZZ osvětybojují.
se vše framnco. Každý se můše s kniby poušití, jek rafinovaná

zloba, jaké násilniotví vůči katolíkům řádí v listech
pokrokových.

Stran 338.

Vlastenectví .'.
v duchu křostanském Cena 170 K franko,

Atelier sochařsko-řezbářské

444 23 proprácekostelní :: z pára blekupa Objednávkym ně
J. NUNIAKA V HRADCI KRAL., , PiakupskéKaikakámma Králové.

Stran 40. — Cena 8 hal. Při hro

madných objednávkách velká sleva.

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úrak“
v Hradel Králové.

SLEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest

V olse, sochoněch,krociknů, i ji 3 ď žá
rámů td. p o dy o : U

ne ©Kupte si a rozšiřujte! Dup čŘí 3 Es hg» 5 "48
Op.v Ašetelnípráce. staré ' Právěvyšeldůleštý,velicepoučnýspis Né kč Žy £ Z É siM - © 8

, — MZ domácnosti m% KE A. 3
Blnny©voopočlymapošdíní sociálních K 5 jžě j a

(řadaIIL) demokratů l č88 .- <
Odporučujeme k hojnému ší-| $$ Vyšlojakto10.,13,a 13.číslotohotoroč- U 4 CE š

ření tyto spisy: | níků„CasovýchÚrah“. © a = bš

OslavaHusova... .... SŘ OBSAH: = 148 i: “ J. Úvodstr. 1. —II. Sociální demokraté č

Vyznání starého hříšníka (o li- nábošenství,str. 0. — I. Českoslovanské00. ší
eraliemu) . < < © + + < « 8 „ | KS ciální demokracie, str. 21. — IV. C. k. sociální 2

Vira jako víra.. ....... 8, demokracie.—Jejípoměrku vléděaanarobistům, 9

HankeJind . nyní . . . .A4,| 8 u. E Ň Budoncísát eh6. — V. inér nství . šáG všeobecn , str. 44.—

a Moo n SZR VPov auruká konfesse |... .... 24 šé toravysoc. demokratů,str. 50. — tarost»| ŘŘča00.demokracieo dělnictvo,str.67.—X.8oo.
B O OV 10,|8 demokratéastřednístaty.—Xi. Doslov,str.80.

roti Volnémyšlence. . . . 8,1 Jestliže ji prvé dva díly notkaly se s ta
Inkvisice elrkevní . . ..... 24 „| Mě korým úspěchem,de bylo natno poříditi brsy

OKprof. Masaryka na církev 82 si nov vydáníobou,doufáme,žetanto M.dh zpra00... . <« +.« „»( Aá3covanýs velikouň
přookou : jE) jedtě fan Všeckospravováno na nákladě nej.

Při hromadných oblednávkách značné j (3%spolehlivějšíchpramenů.

Blevy. : Stran 96, cena pouze24 hal. VONANANA
Objednávky vyřídí "R ho hromadnýchobjednávkáchsnačnéslovy BONORA Pro . sociály nutná příručka. . .

ni “ Objednávkyvyřídíobratem Praktický organisátor
administrace nČas. Úv R administrace „Casových Úrak“ vyjde14.listopadu1908.vKradei Králové.

o 2, 4 až 6 pokojích
s přísluš. na náměstí

neb blíže téhož se

Laskavé nabídky pod značkou E. P. do
administrace tohoto listu.

Katolické české

Velice levná cena. Při odebran
jméně 12 kuvů stojí 1ex. 802poštou1K.(Můžeseznalative

v Hradci Králové.

Jaký jest nejlepši dárek

me- a k vánocům?
Kapesní kalendář„Křesť. organisáter“ (12

hal., 1 ex. 1 kor.)

„Zroadle pokrokového tlaku“ (1-70K).
„Iarel IW." 8— K).
„Rozmarné příhody“ (1:90KJ.

Objednejtesi u kuiktiskárny
v Hradci Králové. .

Křesťanský

Voleb. reforma do čes. sněmu
vyjde 30. listopadu 1906.

Živnostenská politika I, díl.
vyjde 15. prosince 1908.

Následovati budou praktické příručky ze sákonodár
ství, národního hospodářství, politiky, sociologie atd.
Každý spisek (o 96 atr.) stojí 60 h, poštou 65 h; při
společných objednávkách sleva. Na celý ročník (90
avas.) předplácí se i s poštovným 10 koran. Objed

návky přijímá a vyřizuje

Antonín B. Drápalík.
Král. Vinohrady, Korunní tř. 67. :

Peníse lze poslati poukázkou, nebo poukásati na
konto u „Česk i6 banky“; též chekem pošt. spořitelny,

který se k zásiloe přiloší.

ČCACIGIUOGIGIGIG

+| welký obraz
) : nezapomenutelného +biskupa

EDVARDA BRYMYCOHA.

Bohatý obsah,
Pomůcka velice dobrá všem

křesí. organisátorům,

Malá zásoba dosud na skladě.



ku tězm příížítostm

praklické dárky

V. Šolc,
zlatník a stříbrník,

přísežný

I soudní smalec a odhadce
v Hradei Králové.

Velký výběr
| slalých, stříbrných skvostů a
| hodin všeho druhu,

| Prodej se zárukou.

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
jež v domácnosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tbaže. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České,

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují se nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno,

V O
LÁTKY na NÁBYTEK
kretonové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové
přesně k nábytkovým látkám se
hodící jako: šňůry, střapce, tře
pení atd.

LINOLEUM -

VOSKOVANÁ PLÁTNA
do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- za nejlevnější cena nabízí firma 

JA STOUTVRAŽDdadňská |

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

ZlatěmedaillePardubice

"owpem301Z:9061daápuoT

"00617H9dOTTEPoum3817

Vidcň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

| Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uz tí
ktoré jedině kupujte a žádejte:

+ WVPODRHOPFOL“=
N akciová ovičkárna a voskárna v ML L; loslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla
a vranou obnosem K 30.000. 

| Mim anjrnnnější

dětské vozíky
u Veikovýrobce. firmy

Jos. Ježek,
Ý Hradci Králové.

Josef Štěpán,
v Pardubicích,

doporučuje závod svůj veleddstojnému ducho
vematvu a'ul. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

slacení písma a různých předmětů venku se nalc
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k detnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.
Mnoho pochvalných aznání po race a bronzová

státní medailie z výstavy v Vardabicích.

ORB*>Závod založen r. 1898. "G

KXXXX

C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.€, JANA KOTRČE
v Hradci! Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
apadajících a to: velkostatlrů, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemské, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

| x

Legitimace nu
do důvěrných schůzí

dle S 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

U dostati se levně :

r Bistapké knhiskámé v Hradů KrdoréL
Elektrické

. v

== světlo
pro továrny, hotely, domy, vily atd.

"Telefony,výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a

frámové, Edísom, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechaických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiřňkova třída č. 254.

h

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a sví
tilna (4, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požára i výbuchu a vydrží avítiti při
denním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od
sunntím lze starou baterii vypnouti a nahraditi novou.

Krásná kovová úprava.
Cena úplné svítilny K 1-80

„ baterie do zásoby ©„—*90
Při objednávce přes 20 K s 10%, alevou a franko.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanému obnosu
. (budiž připojeno 45 h na poštovné) expednje

Vývcmní dům

A. Patrná a sjn v Jaroměři.
Dopište si o blavní cenník praktických novinek, vánoč
ních dárků a hraček, jejž zdarma a franko každému za- |

šleme. '

V"
Usnaný za nejvýhodnější a nejlevnější má

kupní pramen v Rakousku veškerých

Kola, paramenů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčímí ve výrobnách nejstaršího

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno

"tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení,
Atelier pro církevní malbu

> JK Hlávka,
: maliř círk. obrazů

Prata- Král,Vinohrady,Čelak. ul č. 9,
doporačuje veledůstojnému duchovenstvu všes'ran

ně uznené kostelof malby jako

OHářní obrazy,
kříšové cesty, postní obrazy atd.

na plátně, plechu, v uměleckém proředesí, v ce
nách nejlevnějších.

MB- Obnovujistaré zašlé obtasy. <U
| Nákreosý a Vzorky firanko.
Na sta doporučení k volnému nahlédamší.



OBNOVA
| Předplatné na čtori roku 2 Aso A

Číslo50.| + ne za A| V Hradci Králové,dne 11.prosince1908. | ozmwyvokályPáZk« $eteče,.| RočníkXIV.lo

„Kterou cestou dále!
IH.

" Opukujeme, že tí, kteří se nabízejí kato
lickému lidu za zástopce, mosejí se vyjádřiti
zcela přesně, zda svobodo katolictva chtějí há
jiti. Že naše požadavky nejsou a nebyly pře
mrštěné, to přece d: kázáno způsobem vejrůz
nějším. Při největším řádění mladočeské strany,
při nejsprostších výpadech „Šípů“ katolíci ob
mesovali se výhradně na literární obranu v oé
kolika málo časopisecb, nezaložili pevné poli
tické crganisace. A když se nám již hodně
dloubo po hlavách šlavalo, najednou farizejský
údiv nad naším probuzením Naši protivaici,
jichž listy tropily si sorové úšklebky z našeho
přesvědčení aschvalovaly násilnosti zednářské
vlády franco:zské, běbali horlivě k vlivným
osobám katolickým, aby 8 farisejskými kompli
menty pcučovali o zbytečnosti katolické strany.
Leckde pocbodili dobře na pohoršení těch ka
tolíků, kteří chápali otázku náboženskou, c
tázku svoji svobody opravdově, opřímně. Ka
tolik, který rád navštěvoval kázání, který
chodil ke zpovědi, jemuž katolictví „vynášelo“
pouze oběti, viděl, že některý strážce na Sioně
spíš uvěřil člověku do kostela nikdy nechc
dícín.u než oddanému 8yon církve. A v listech,
jichž důvěřivý kněz nesledoval, bonřilo se ve
sele dále proti „černé bydře.“ A v okamžiku
příbodném liberální beránci okázali ostré zuby
i příliš snášelivému knězi. Vesele se štvalo

fn církvi ponkužováním na — středověk.ako by osoějším socialistům měl někdo vy
čitati fádění kommaony francouzské za veliké
revoluce| Zatím co 6e křičelo, že církev po
vabytí větší moci by zavedla takové ostré
kársé prostředky jako ve středověku, pácháno
as pokojných našincích násilí nejevrovější.

A eo přece jen chceme? Aby nám bylo
ve svobodomyslném věku přiznáno právo na
obranu 8e orgaoisovati, tak jako se přizoává
lidem jiným; aby byla respektována svoboda
katoliotva; aby ten, kdo hlasy katolické shání,
slíbil zcela určitě, že nebude katolictvo Le
eprovedlivě ospadati a jema spílati a že ee
sestane jeho zájmů. Mlhavá a lišácká pochvala
eřsšsího kře»ťanství“, chytrácké tvrzení, že si

FEUILLETON
Podivín.

(M) Rušný zpěv moravské pochodové písně
vesele rozléhal se od Mazzo al" desert, odrážel se
od bráze železničního náspu a regulační čáry ze
lená Adiže a vracel se suse zpět. Mazzo al" desert'!
Tc pole tolikrát potem českých hochů zkropené,
až by se, jak řekl bubený +Kócle, jinak Kozel
ed 11. kompanie, z něbo mobly dělsti jeternice,
jsk bylo mastné, to pole tolikráte přeměřené, to
likráte zvreubené naším oduělením, rozléhslo se,
šumělo nyní réznou pochodovou melodií morav
ských bocbů, Byl to Kobliha, Svoboda, Výborný,
kteří svými šťavnými blasy rozčeřili vzduch skoro
jtelský, ale neméně modrý svou laškovnou písní,

A kráčelo se při ní výborně Maďaři bezděky
Juskali svými prsty pravic do výše zdvišených,
veselé, jssné, prudké tóny vjely bezděky veselým
Italům do ohnivé jich krve, jako dravý proud
osvěšily sadumané dva Srby, rebjiskřily oči stoic
kému| Charvátu, | zepelily Poláky, rozveselily
Němce. *

Rozrostlý, bujarý Kobliha svým vysokým
teňorem vedl prim, Výbornýse svým a Svobodo
vým basem pěkně se sbodoval s krokem bystře si
vykračujícího oddělení, jej doplňoval i řídil.

Cigarettu, kterou při sabgeblasene stále třímal
mesi tlustými rty, zlostně podumlával, ale díval
se vzhůru do“nebes, jsko by se ho celý svět ne
týkal. Aspoň držel pušku tak nedbale, še div se
mu z sachselvuřiue nesesmekla e nespadla.

Šel jsem za ním v poslední řadě jako +AUgel
res a viděl jsem zcela dobře jebo našpulené rty.

„tsem ozvalo se směrem od něbo temné zabru

stejně nedá nikdo náboženství vyrvati, dušo

nejsou žádné určité záruky. Proto jest organi
sace katolická největší outností a rozamí se
její důležitosti stále v Birších vrstvách. Chceme
snad někobo tyranisovati, zaváděti při vítězství
takovou bezcitnou inkvisici jako socialisté?
Káráví církce, že chce ovládnonti všecko, jest
krajně směšné. Který filosuf, myslící, že vyna
lezl podsta'u a účel života, by si oepřál, aby
celé lidstvo přijalo jeho názory? Či má platiti
pro každý národ jiná „jedicě pravá filos:fie“?
Který socialistický pohlavár nechce, aby jeho
názory se rozšířily po celém světě? Je-li ně
která sociální reforma zdravá pro jejen národ,
nemůže býti zbonbná pro druhý. Azač vy stál
katolík, který by otevřeně nevyznával, že si
přeje, aby zásady Kristovy, drgmata katolická
byla přijata od veškerenstva? Vždyť přece
Kristus zřejmě dal na jevo, že si přeje ubro
diti učením svým celý svět. Proto apoštolé
cestovali všade, kam nejdále mohli, aby všecko
Kristu a církvi získali. Zradili bychom anaby
a předpovědi Kristovy, projevili bychom ne
důvěra k vlastnímo přesvědčení, kdybychom
se nesnažili získávati i srdce ta, která jsou
vám vzdálena. Propaganda katolicisma na všech
stranách a ve všech vrstvách trvati musí až
do okamžiku vítězství dokonalého. Leč — ja
kými prostředky chceme jíti k vítězství? Roz
hodně křesťanskými. Ti, kteří s pověrčivon
brůzoa lid bulamotí, že v případě „vítězství
klerikalismo“ vastane okamžik děsného pro
následování lidí jinak smýš.ejících, sami svým
slovům nevěří. Není doba Lothrova ani Kalví
nova; poměry jsou jiné než za husitské nebo
katolické inkvisice. Dlouhá zkušenost moble
poučiti na všech stranách. Anejlépe z dlouho
letých zkušeností těží katolické centram v Ně
mecku, které i při nynějším kolosalním roz
macho ú-kostlivé dbá toho, aby lidem jiného
vyznání oeabližovalo. Což diva, že pod prapor
spravedlivého a ovážlivého centra se shromaf
dují také opravdoví protestanté! Vždyť puzuá
vají,ževtomtotábořejim kyneklida ochrana
jejich svobody. Centrom dubře pochopil, že
nespravedlivé provásl.dování samu sebe konec
konců ztrestá, že násilí budí prožný protitlak.
Sami katolíci němečtí nu sobě zakosili, jskoa———,—,——>, a, ,,Ú
čení jsko z úlu, jehož včely jsou znepokujeny,
ale více nic

Kobliba se Svobodou 1 Výborným dozpívali.
A začli novou ryčnou: »Běží Maryna, okulo mlýna.«
Při refrénu Kobliba zaju-hal tek hlasně, že výskot
jebo se vznesl do výše, třepotal se tam jsk hlaš
polnice, odrazil se od příkrých stěn vojens-é střel
Dice tem za Adiží a přiletél zpět neztenčený, ne
zmenšený, mocný jako dříve.

Měchurek »klidňese se dopálil. Viděl jsem to
na jeho vysokém čele, acela odkrytém čepicí po
sunutou do zadu, na tom vysokém čele, po jehož
stragach nepisly se struny žil až k prasknutí,

eA teď už ani slova«, poručil si ze zádu
Měchurek velitelsky ke Koblihovi, suž ani dost
málo nechci slyšet od tebe ty »psia krev«,

Malé jeho rozježené vousky ještě více se roz
ješily; poslední slova téměř vyřval,

»Ech, drž pspulu, ty Poléku.«
Měchurek se rozlobil ještě více, ale najednou

se oklidňase uklidnil. zepalil si novou cigarettu
a elčel klidně dál. A Kobliba se Svobodou a Vý
borným vedli si vesele dál.

Bylo po poledním. Méchurek +klidňasa se
klidně najedli,z+palil si labužnicky cigsrettu, klidná

klidně povídá: »Kobliho, tys lump le
Koblha vyskočil.
oVidíš«, povídá klidně Měchurek dál, ojá

jsem, Toníku, myslil, že jsi hodný chlapec, ale
nejsi, nejsi. Koukni se, Tontku, byl jsem v Polsku
mezi lidmi, kteří byli hodně hloup/, ale nikdo
nikdy oeczaspívaltakovou bídnou písničku. Vidíš,
Toníku, co bys tomu říkal, kdyby tady byl tvůj
tatík a strčil ti jich pár? Já bych to mél učinit ze
něho sámle

násiloické úklady mocného Bismarcka jen jím
prospěly, poněvadž probudily dřímající.

Půjdeme cestou vlastní; neodříkáme se
případných kompromisů s jinou strancn polic
tickon, ale sitoace řeleznou rokou nás nutí ne
eplývati 8e stranou jinou, neposluhovati na za
volání těm, kteří o nás vědí jen tenkrát, kdyš
nás pr> sebe potřebují. Nebylo by důstojno,
aby ti, jimž úloženo pokračovati v díle apoš
toly započatém, stále dlelí v nájmu jako pc
druhové tábvra jiného, jimž by €e milostivě
odponštěl) (a to jen někdy) že se hlásí k víře
svých otců. Takový složebný a nevolnický
poměr, přijatý dobrovolně, by příliš málo
prospěl naší vážnosti, příliš málo by srědčil
o naší opravdovosti a statečnosti. Massy kato
licky uvědomělých lidí rozšířily se tak. že uš
neuí vůbec ani možno natiti je pod cizí jho.
To by považovaly za vyložeovu zradu pochoda,
nastoupeného vítězaě, který již vyžádal zvláště
s počátku tolik obětí, tolik pronásledování a
jiných útrap. Ovoce dozrávající nesmí trhati
jiný. A kd;by se počalo pracovati na všeob
stranách, kdyby všude lid, hořící toabou po
organisované sebeobraně, nalezl vůdce v těch,
kteří jsou na předoím tnístě povoláni k obraně,
užasly by protivné strany, jak by se kvapem
buřilo dílo protikatolické zloby na všech místech.
Leč i v té příčinénastává již náprava; a proto
jen zmažile vpřed!

Obrana
(2) „Trutnovský věstník“ (čís. 34)

proti nejdp. blskupa dr. Doubravoví,
Otevřený list v orgánu české menšiny trut
novské nutí nás, abychom v této věci ujali se
slova. Nečiníme to jsko „tělesný šornál bisku=
pův“, kterým nejsme, ani jako obhájcov6é osuby
odp. biskopa, nýbrž jako obhájci pravdy a
spraved nosti, které ae všade pvotivé ujímáme,
ať běží o kteronkoliv osobu.

V zájma této pravdy konstatujeme ne
zvrataé po spoleblivýcuinformacích následující:

1. Nikdotrpěji neželí nevtcovskéhujed
nání Calubova nežli p. biskop sám, jenž s bo
lestí vidí, že otec nechává vlastní děti bez sv.
křtu z příčin, o nichž tážko ve vařejn ati snad
==

sTy ty skréku? Zaus tve, zacnechtal se
urostlý Kobiiha,

Měchurek oklidňas« odvrátil se a dýmal ci
garettu dál.

*No tak, zkus tol«
Neří«al uš nic, jen chytil oběma rokema

Koblibu za límec a mžikem ležel silák Moravan
na kavalci.hlavu přimačkl muMé hurek do tvrdé
ušťouchaného kavalce a pravice jeho vyplácela
klidně Koblihu, jenž sebou nadermo zmítul a
házel, nemoha se vymknouti z kleští levice »klid=
asovy«. Pohled ten na široce rozkročeného a vý=
placejícího Měcburka a na svíjejícíhu se Koblibu
byl tak komický, že jsme všichni unisono spustili
bomérský smích, jenž slyšen byl daleko, ach da
leko,.aš do «nspektionszimrye,

»Proč je tu rámus?= vykřikl dohlížející dů
stojník. »Fabtschtl« zvolal »Z.mmerkomandante,
pozoruje teprve nyní předsteveného,

Měchurek pustil Koblihu, vyňal cigaretu
z úst a postavil se dle reglamá; Kobliba sebral
se s kavalce a 6: měl cbuť vrhnouti se na Mě

churke, následovalpříkladu jebo,stavě se jako svíčka,
»Co se zde stalo?« opětoval inspekční dů

stojník svoji otszku,
»Ale, pane lejtnent, poslušně blásíme, po

vídá klidoč Měchurek, +to je naše soukromá zá
ležitost; s Koblihoti máme co účtovati«

- sA to jste jednoročáci, že jeden druhého
vyplácíte jako sedlák oráče? Neumíte věc tu vy
jednati jako muž © mužem, se zbrení v ruce?e

ePane lajtnant, poslušně hlásím,že ani oráči
mi nesp'vali v Polsku takové písničky, jeko zpíval
dnes Kobliha.«

»Nourážejte svého kamaráda ls
»Poslušně hlásím, še je to pravda le
*To přísluší čestnéme soudu, takové zálo

tktosti se vyřizují Čestné l«



úšeti. „Volmámyšlenka“ mohla
pověděti slee.

2. Víme jistě, že právě smíněný případ
Calabův savdal podnětk úřednímo jednání, aby
zápis matriční voslédiccésísásadně byl opraven
v stejném -práva Čechůmi Němcům, protože je
jisto, že matriky nejsou jen knihy církevní, nýbrž
$ státní, jak o tom příslašné úřadování svědčí.

8. Yíme, že p. Calabovi bylo slíbeno, že
otáska tato bade vyřísona a sápis dítka jeho
svým časem že bode proveden českým jazykem
dle jeho žádosti.

4, Víme zcela arčitě, že před zásadním
roskodnatím státní správy se zřetelem ns spásn
nevinoého dítěte vydáno bylo odtad ordinari
átní nařísení již v polovině října t. r. dechovní
správě tratoovské, aby dítku udělen byl křest
podle schváleného rituálu s příslušnými mo
dlitbami deskými, zápis uby stal se jazykem
českým na úředních arších matričních a otci
aby vydán byl český křestní list. P, Calaba
však, jak se dovídáme, ani s tím se nespokojil
a odpírá i nadále dáti dítě své pokřtíti, vy
čkávaje prý zásadcího rozhodnutí sřátnísprávy.

Zřejmo tedy z vylíčeného fakta, že zde
neběží p. Calabovi o křivda po stránce nábo
ženské, aneb národnostní, mýbrš o bohopusté a
nepocítvé štvaní, kteréž dle našeho pevného
přesvědčení keždý rozumný člověk musí míti
za hnusné pokrytectví. Tím méně můžeme vě
řiti, že by štvaní Calebovo mohli bráti za
bernou minci „někteří kněší diecése králové
hradecké“, jak chlabně „Tratnovaký věstník“
ve zmíněném projevu tvrdí. Veřejný projev
„Tratnovského věstníka“ nese tak zřejmé stopy
pokrokářského pumou, še bychom zcela zřetelné
ukázati mohli na výrobno, odkud pošel. My li
tujeme jen toho, že p. Calaba, bývalý holič a
nyní z dopuštění redaktor, svým nekvalifikc
vaným počínáním hrozí poškoditi ideál již
zvěčnělého ndp. biskupa Bryoycha, jenž usilo
val po léta založiti českou dachovní správu
pro trutnovskou menšina. Kdyby byl p. Calaba
od odpůrců české katolické menšiny i podplacep,
nemohl by vydatněji pro Wolfiany pracovati.
A tací „přátelé“ hájí zájmy našich meošin!

Politický přehled.
Poněvadě rekursy německých obcí stran

českých škol menšinových byly ministerstvem
vyučování odmítnuty a.pozávadž tím bylo vy
bověno aspoň největším stížnostem českých rc
dičů v Podradohoří, uenesli se čeští rodičové,

by o tom

česk Tím dosáhli Češi v azavíraném územi
pozorabodaého úspěchu. Stávky se nikterak
nevzdávají, bodlajíce se této zbraně chopiti
v čas potřeby, kdyby totiž rozhodnutí a na
řízení ministerstva vyučování a zemské školní
rady zůstalo pouze jenom na papíře. V ten
případ zahájena by byla dle rozhodnotí men
šinového školského komitéta v rraze stávka
školních českých dětí v rozsahu 8 rozměrech
moobem širších.

. "Suěmorna poslanecká ve Vídui stala se
zase svědkem demagogických projevů národaě
sociáluích poslanců. Poslanec Lisý ukazuje zkr
vácenou košili a myslí, že tím tragikomickým

=- P
„ A tak se také stalo. Celá událost přišla před

čestný soud. Kobliha s Měchurkem se bili, A
když Kobliha stál před Méchurkem se šavli
v ruce, řekl mu tento klidný „mužíček:

+Tak počkej, Tontku. Viš, já nejsem žádný
* ras, já se s tebou sekat nebudul«

Obrátil se, zspalil cigaretu a šel pryč.
Marné bylo zapřísahaní důstojníků, marné

. sekundantů, Měchurek se nebil.
»A víckrát, Toníku, takových písniček ne

zpívej, js bych tí musel vyplácat zas.«
Celá věc se ututlsla,

+ +
*

„Za týden nato, když Měchurek odbývsl si
ještě svého skasárníka«, jejž mu obršt uložil, bylo
cvičení v šermu. A tu Měchurek se nám objevil
vézcela jiném světle

o Celá jeho nevzhledná postavička -jako by
pojednou ožila. vzrostla, když postavil se prot:
poručíku Sch. Dva střeby, dva kmity a šavle pc
ručíkova leléla do kouta; ten zuřil, znova mu
podána zbraň a znovu zápaseno. Poručík sotva
stíhal očima útoky šavle Mtchurkovy, natož aby
je stačil odrážeti. Soptil vzteky, až konečné unaven
odložil překonán šavli — on učitel šermu,

-Večer došel Toník k Měchurkovi a beze
slova stiskl mu ruků. ©

»No vidíš, 'Fonfku, ale podruhé takových
písniček posměšných nezpívej. Víš, já nejsem ka
tolik, js jrem cvangelík, ale věž, že kdybys zkusil
tolik a byl potěšen od faráře tak jak já, naučil
bys si kněží vážit!« :

+ "Obrátil ce klidně-od Tonfka a dýmal klidně
dál. Tlusté jeho rty svíraly cigerettu a vylřeštěné
jeho oči dívaly se-k zakoúřesému stropu »man
dalezimmry« :

Tokový byl shhidňssa

vystoupením zážehná stanné právo v Praze.

Baříval,Lieý, Chocs oky "04 obstrokci“ubohoa pískánii na „.tsťášký. Oolásěěttovna
se tomu směje i sami tito „vůdcové českého
děloictva“. Je to žalostné počínání vůdců strany,
kteří kdysi činili márok pokládánu býti za
vášné pracovníky. Posl. Šilinger problásil, te
v případě tom, že by stanné právo v Prase
potrválo a šibenice v Praze dále trčele, sotva
budou poslanci katoličtí z Úech a Moravys to,
aby blusovali pro pilnost satímního rospočto.

Poněvadž byl posl. Klofáč od něm. posl.
Sohneidra ve vídeňském radničním sklepě pře
paden a ještě s jinými poslanci českými zbit,
hodlají češti poslanci, poněvadž nebylo dáno
jim zadostinčinění, dokrvějti řádněna bsr, Bie
nertha a dra. Weisskirchnera. AČ se má věc,
jak chce, přece poslanec musl býti v místě
parlamentním jistý svou osobou, jinak je na
něho vykonáván mravní i tělesný nátlak. To
by bylo pěkné, aby Čech byl zodpóvěděn za
svá slova pronešená ve sněmovně nějakým ně
meckým opilcům! Česká soc. demokracie zase
jednou se ukázala v pěknémsvětle. Pomábá
c. k. vládě—lidu, Čechům,národnímzájmům
nepřátelské vládě —která koprárněným poža
davkům českého lidu odpovědělu stanným
právem. — Na místo vicepresidenta poslanecké
sněmovny místo dra. Žáčka kandidován jest
sgrárník Ant. Zázvorka.

Český sném zemský má být svolán v době
vánoční ku krátkému zasedání. Němci však
jsou proti svolání jeho, jinak prý budon dělat
na něm zase obstrakci, poněvadž jich oprávně
ným (?) požadavkům rísta dáno nebylo.

Pražské události a uvalení stanného práva
budí blasnoo ozvěnu v městech českých i vě
meckých. Národní radu českou došel následující
telegram od Rosů, apoštolů všesluvanského
sbratření : „Jako nedávní hosté českého národa
a zlaté Praby pokládáme za srvu mravní po
vinnost vysloviti vám svoji britrskoa účast,
vřelé sympatie a opravdovou oddanost v těž
kých chvílích Lrdinského zápasu za čest, svo
boda a právu, jaký připadl šlechetuóému če
skému národu, přednímo bojovníku Slovanst'a.
Na zdar statečzému českému národu! Af žije
slovanská vzájemnost! Hrabě Bobrioskij, Volo
dimirov, Vergan, Dopelbaner, Klažev, Komarov,
Sobojev, Makjako7, Stolopin, Stachovič.

V otázce annexe Bosny a Hercegoviny
nedošlo posavad k žádanému objasnění. Prozatím
se ujišťuje, že styky mesi Rakouskem a Tore
okem se vyjasňojí, vyslanec u Porty Pallaviciní

onechán jest v Cařibradě. Ale Srbsko aČerná
ora ve svých choutkách uepřestávají. Zbrejí

s velikým úsilím. Do Soloně přibyly z Francie
pro Srbsko nové zásilky zbraní u střeliva. V
Těšíně bylo v těchto dnech zabaveno šest dčl
zakrytých v ohlí a arčených pro Srbsko. Uji
šťoje se, že v případ války rakousav-srbské
uzavřely Rasko a Italie spolek. Toma nasvéd
čuje, že mmiuistr sv. p. Aehrenthal uznal prý
za hodno, by našel ce výchul s balkánských
potíží, usavříli dukodu s Ruskem. „Daily Tele
graph“ jest proti válce, poněvadž v případe
války nešťastné pro Rakoosko bylo by zničení
Rakouska neštěstím pro celý svět.

Samostatnost kobánské republiky byla
uzuána a americké vojsko vpostí Kubo daerm
1. Jedna,

Vnitřní poměry říše turecké nejsou ni
kterak utěšeny. Spory politických stran, vzpou
ry jsou na denním pořádku. Listy tarecké srší
v pradkých útocích proti velkovezírovi

Koupě | Obstarávání | Prodej

Svůj velký

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

DUKLA VÍULUDÁŘ
koibkupectví

nakladatelství
závod hudební

antikvariát

v Hradci Králové.
Zal. r. 1808.

Velký seznam na požádání zdarma.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Smiřic. Tato nedělidne 18.+.m.bude

přednášeti předseda našeho křest. r0e. lidového|

spolku pro Holohlavy a okolí dp. Fr. Frydrych o
své pouti do Říma v sále Městského botele. Po

šátek přednášky o 3. Bód. odpol. Hojná účast čá

Z Čes. Třebové. Velikýedi p.Hurts alá
se svědkem veliké ochůse katot. lida našeho "másta.
Paa sokretář Mužík s Hradce Královésvojí před
náškou o postavení politické strany křest. aoejální
vČechách otrhoval veliké shromáždění, čítající na
400 účastaíků, co chvíli k boařlivému sonllacn.
Po něm mlavil © organisaci mládeže p. Kosollo
ský, který vzbudil svojí řečí nadšený potlesk. Při
stoapilo přes BO členů do organisace. Dalšímu
konání zdař Bůh!

Z Horní BRadochové. V neděli das 6.
prosince pořádána byls u nás organisační echůze
strany katol. lidu, na které mlavil p. sekretář
Mužík z Hradce Král. Po poutavé řeči jeho a
dodatku p. Možíše a dp. Prudiče z Červ. Kostelce
přiblásilo se do katol. organisace přes 80 osob.

Z Nového Dvora u Čáslavě. V neděli
dne 6. prosince o 2. hod. odp. konala se u nás
důvěrná schůze za příčibou utvoření odbočky če
ských katol. soměděleů. Sobůzi zahájil p. Josef
Hlušička z Nového Dvora, a udělil slovo p. Fram.
Doležalovi, rolníka z Podbořan, jenš nám přečet!
Stanory sdružení katol. zemědělců. Nato rosproa
dila se živá debata, po níž aastel zápis členů.
kterých ee přihlásilo baed na 40, což jest zajisté
potěšitelné. Zdař Bůh dalšíma rozvoji! — Účastník

Z Kelima. Jabilejní akademie, pořádaná
zdejším křest. soc. spolkem dne 29. listopadu t. r.
na počest jabiief Jeho 9v. Pia X. a Jeho Veli
Čenstva, skvěle se vydařila a účelu svému plač
odpovídala. Lesku této akademii bylo dodáno pří
tomností veleváč. p. protektora místodrž. rady p.
V. Kostky a přítomností sástopce Jeho Eminence
vadp. sekretáře Fr. Hrabíka. Bohatý program byl
úplně vyčerpán. Jednotlivá čísla byla účinkujícími
pěkně podána. Svým zpěvem okouslovaly účast
níky sl. R. Machová a sl. Em, Táflová. SI. Jóta
Kmochová osvědčila se jako pravá virtuoska na
písně a uchvátila účastníky tou měrou, že musela
své číslo opakovati. Též sbor chrámový, řísený
p. ředit. Wintrem, osvědčil svou zdatnost. O vý
zoamu obou jabileí Jebo Svatosti u Jeho Veli
čenstva případně promluvil vedp. dr. Hanuš. —
„Zkouška atátníkova“ byla pěkně sebrána, takle
hra byla několikráte přerušena bouří potlesku.
Ve bře vynikali a zvláště ae líbili: p. Vedral a
al. Machová co.hosté; po bok týmě můžeme směle
postaviti našeho předsedu p. Zd. Koudelka v úloze
„Hauteforta“, jenž úlobou svou dodával kasu,
jinsk velice vášLámu, jemné komiky, úloze té pří
slašící. I o ostatafch úlobách sluší se co nejpo
chvalněji vyjádřit, neboť nalézaly se v osvědče
ných rakou pp. Laadgrafa, Silbermégla, Donáta a
Dvořáka. Solový výstap p. Majora te všěeobeené
líbil. Hudební čísla byla skvěle podána symfonic
kým orchestrem hudby p. Fr. Kmocha. — Účes
při akademii byla velice hojná, zastoupena hlavoé
intelligence, ač tentýš den v místé pořádáno mé
kolik zábav. I tentokráte podal spolek důkaz, co
amůže nennavná píle a láske k věci, ktorášto:
korunována vědyskvělým výsledkem. Další činnosti
spolku mnohozdaru|

Zprávy diecčsní, Ustanoveníjsou: pan
Václav Rosecký, farář v Žírči, za faráře do Zalo
ňova; p. Jos. Bronec, farář v Nezdicích, za faráře
do Něm. Bělé; p. Aug. Kristian, administrátor, za
kaplana ve Vědťarech p. Karel Mensinger, kaplan
v Úpici, za administrátora do Hronova; p. Frant,
Fišera, kaplan v Hořičkách, za kaplana do Úpice;

p. Josef Bedrna,Mn EMrÁKOr,za Koisna v Črstolovicích; p. Bob cba, kaplan v Častologicích,
za kaplana do Šofopisk; p. Frant. Hrobský, kaplau
v Libčanech, za kaplana do Jilemnice; p.Jan Říb,
kaplan v Jablonci, za kaplana do Libčan. — V Pánu
zesnuli: p. Jos. Ludvik, 08. děkan, farář Košický
na odpočinku v Č. Skalici, —22. listopadu (nar.

1827,vysv. 1851);jí nore Jan Klejo, seniordiecése, (V Vulaer.), jabílár, papežský prelát a
Protonotář, rytíř řádu Frant. Josefa I. a saského
řádu Albertova, konsist, rada, děkau atd. v Číně
vsi, + 4. prosince (nar. 1821, vysv. 1844.) — U.
prázdněná místu: Žíreč (Schurz), fara patron. Jos.
Ebricha, od 1. promince; Činěves, fara, patron.
kníž, Hobenlobe, praegentační právo přísluší Jeho
Veličenstvu, od 10, prosince 1908.

Schůze městské rady dno 7. prosince
1908. Městaké divadlo Klicperovo propůjčeno bylo
p. Jar. Hájkovi, soukromalkn, k uspořádání kon
certu na den 13., po př. 20. prosiuce t. r. — Pře
lérání mléka na ulicích se všem ambulantním mlé
kařům zakáte. — Návrb užšího komité pro stavbu
dráhy Hradec Králové-Černilov-Opočno na ros
vršecí příspěvků, ješ zaplaceny býti mají mlat
ními interessenty, postonpí se městskému zástopi
telalru. — C, k. evidenčním geometrem přádlo
tený výpis o oastalých změnách pozemků ve s, 0
sobé vzdělavacím v katastru Nóvcbradeckém po
stoupl se lesnímu út.du k vyjádření. — Proti pc
volení k výprodeji aboší kožešníckého p. Fran
tiškem Beranem, kožešníkem, nečiní se nááritek



— Majitelům domá, v. ujchž „hasičským sborem
obledánybyly sárady pošární,se odělí, abyzá
vady obledané dy 14 dnů odstranili. — Schráleu
byl návrh techsické kanceláře ku přihlášení zá
dušních posemků k vodnímu družstvu Locheni
ckéma. — Schváleno bylo, aby v městském úřadě
důchodonském po dobu uzávěrky účté pro strany
úřadovalo se jem dopoledne. — Dvě žádosti sa
vdělení chudieských podpor byly zamítouty, jedna
chudinská podpora byle ns rok prodlonšena a odě
lena byla jedna podpore mimořádná.

levnostní akademii ve dvořaněAdal
bertina pořádají sdružené spolky katolické v Hradci
Kuál. dae 13. prosince t. r. na počest jubilea Jebo

Svstoati papeže Pra X. a Jeho Veličenstva nřoa jirále Fraot. Josgfa I. Pořad: 1. Dr. Rud.
tina: Slavnostní sbor na oslavu jubiles Jeho Sa
tosti. 2. A. Vymetal: Slavnostní kantáta oa oslavu
jubilea Jeho Veličenstv:. 3. Proslov od V. Hor
nofa. recituje alč. Novobradeká. 4. Slavnostní řeč.
Prof, Dr. Fr. Šulc. II. J. Jindřich: „Svatý Vá
clave l“ mužský sbor. 2. a) G. Verdi: „Ave Ma
ria“ z opery „Othello“. b) K. Weber: „Ocean“,
arie z opery „Oberom". Zpívá pí. Jančova. 2. K.
Wagner: „Píseň přadlen“ s opery „Bladný Hollan
dan“. Čtyřblasý dámský sbor. 4. J. Suk: Prolg
k Zeyerově pobádce „Radáz a Mabulena“. Reci
toje slč. Coufslova; u klavíru pí. Bartheldyová a
pí. Hobzková. Solové housle dp. Sabula. 6. Dr. Ant.
Drořák: Finale IT části oratoria: „Sv. Ludmila“,
osmiblasý smíšený sbor. Sbory nacvičil a řídí di
rigent Cyrillské Jednoty dp. dr. R Šetiva. Klavír
Petrof Začátek přesně v 6 bed. Vstupné: Sedadlo
(bez rosdíln) 1 K, k stání 40 bal. Záznamy na
sedadla | přijímá knibkopectví pana | Melichara.
— Akademie slibuje býti uměleckým pošitkem
prvaíbo řádu. Všecka čísla programu jsou zde no
vinkou, zvlášté osmihlas Dvořákův, který provede
sbor čítající 120 spěváků. Sedadla jsou s většioy
již vyprodána.

8 rozesíláním legitimačních a voleb
ních lístků pro volbyde obchodní a šiv
mnostemskékomory Liberecké neprávěza
počalo ©V posledním tomto okamžiku žádáme
snažně: 1. Budiš všemožně o to pečováno, aby ani
jediný český blas nebyl pro nás ztracen a za tou
příčinou notao ibned v obcích neb společenstvech
spolehlivými důvěroíky blasovací a legilimační
Matky sebrati. 2. Hlasovací listky buďtež voličem
podepsány. Kde by chyběl podpis voličův, je hlas
neplatný. 9. Před zasláním těchto hlasovacích
cích a legitimačních lístků budiž zrevidováno, zda
veškeré hlasovací lístky z vašebo obrodu jsoa pc
bromadě, pro ebybící snad laskavé pošlete. Tyto
baďtež pak nejdéle do 14. prosioce od.slány na
adresu V. J. Špalek v Hradci Králové, by nám
dosti času zbylo na vyplošní a odeslání volební
komisí do Liberce. 4. Opětujeme prosbu, aby ve
Skerá póče věnována bylazískání hlasů židovských
a velkostatkářekých. Kdenestačí vliv váš, badiš
nám jméno téhcž sděleno, počádáme Národní rada
Českou za intervenci. 5. Budiž ibned učiněno opa

-$řen!, aby pošta nevracela Elasovací lístky volební,
které listonoši nemohu doračiti, ale odevadala je
obeenímu úřadu k vypátrání adresátova bydliště.
Vznášíme ještě jednou activou pr.aba, abyste *
této vážné době vynaložili celcu energii, by ani
jediný lístek hlasovací na zmar nepřišel, a doku
mentovali jsme tak síla českého poplatnictva v
této nám nepřátelské komoře. — Z krajského vo
lebního výbora pro volby do obchodní a živno
stenské komory Liberecké. V. J. Špalek m. p.,
předseda voleb. výboru. Dr. Fr Ulricb m. p., sta
rosta měste. Stan. Jirásek m. p., jednatel voleb
ního výboru.

Z městského průmyslového mnses
v Bredel Král. Čítárau ©musejní navštívilo
v měsíci listopada ve 12 přístapných dvouhodi
nách 853 osob, Z vich použilo 416 v knihovně
samé 308 svazků kníh a 269 předlohových děl
s více než 13.450 jedaotlivými předlobami. Domů
učiněno 301 výpůjček a vypůjčeno 263 avazků
knih a 993 předlob. Z okolí 10 výpůjček a půjčeno
19 svasků knih a 163 předloh. Všechny, kdož
mají knihy a předlohy dlouho vypůjčeny, zejména
ty, kdož přes apomínání vypůjčené kniby v do
volené lhůtě nevrátili, žádá správa knihovny o
vrácení, jelikož jsou to s pravidla díla často žá
daná a vyhledávané. — Přednášky. Večtvrtek
dee 26. listopadu přednášel p. inap. L. Weigaer
z Prahy o zkouškách toraryšských a mislrovakých
se slušné účasti zejména přespolních žívn ů.
— Dne 320. prosince přednášeti bude p. Zdeněk
Wirtb, a. k. kons. ared. sPrahy, o malémdomku
a malé zabradě. Přednáška bude doplněna řadou

promlouýchobrasů. jaibol „Deo enárajíčetnou vu, nepořádána budepřednáškav
vedle Klicperově při volném vs Začáteko 7.
bod. večer. Přednáškou p. Wirthorou okončena
bade letos řada přednášek. Pro simaí období pěl
„btého roku obry Horem řade přednášeka
dlenských vešerů, členové muzes prů
myalového pobovoří o růmnýchodborných otáskách
diaosti 4. průmysl se týkajících. — Karay.
Vnaději dne 30. liotopada zahájen byl
Jare čeakého.obobadníhounese + y.
meprenskéma úrasovém pojišťovánídů ,
umeánílo účast aa iuroe co Dajólněl.
Jatorium ra uspořádání kersu značný o

ke

plateb- suita“ ro účastašky.s kroků maloživnostenských a děltických na K G sápisného. Upo
zoršujeme znova na tuto výhoda a vybízíme
k nejhojsějšímu účastenství. — Další přednášky
odbývají se v neděli dae 13. a 20. prosince
všdy od 11. hod. dopol. do4. bod. odpol. v učebně
IL roč. odborné školý v I. patře. Přihlásíti se
možno v čítárné muosejnínebo u ředitelstva mušek.
Drubý kurs elektrotechsický zabájen byl v nedělí
dne:29. list pro členy svazu kovodě:níků, kterých
přihlášeno m1 70. Přednáší opětně p prof. Arnošt
Rosa « Pardubice — Výstavu vánoční museum letos
pořádati nebude, jelikož zoačnou část výrobkůvy
stavovatých možno obdrřetí u zdejších obchod: lků
uměleckými předměty, které vzalo výrobky ty
samo do prodeje. Oblíbené becbyňské i klatovaké
keramiky, bořické bračky, umělecké vyšívky a pod
předměty najde obecenstvo a knihkopce p Píšy,
pí. M. Svobodové a v tržnici palíčkovaných krajek,
která počátkem toboto měsíce otevřena byla v ulici
Zieglerově proti krámu uzenáře p. B. Hutly. Kromě
krajek bude lze v trinici obdržeti aměleoké vý
robky pí. E Mikanové-Urbanové a jiné umělecké
předměty. Malon výstavku uměleckých předmětů,
hodicích se za dárky vánoční, s udáním pramenův
vákapcích lze viděti ve výklad. akřini býv.t ršnice ře
mesloých výrobků na Malém uúměstí. Za člena
musea přihlásil se p. Fr. Real, učitel v Orlicí u
Kyšperka.

Odporučujeme k hojnému ší
ření tyto spisy:

Oslava Husova . . .. . . 8h
Vyznání starého hříšníka (o li

beralismu). <.. « 2. By
Vírajakovíra. . .. 8,
Hosité jindy a nymí ... . .A4,
Moderní náboženství Masarykove-0 ,
Česká konfesse . 4,
Svobodnáškola . . . 16,
Proti Volné myšlence. . . . 8,
Inkvisice elrkevní . .. . . 44,

tok prof. Masaryka na církev
katolickou 2... U,

objednávkáchznačnéPří hromadných
. slovy.

Objednávky vyřídí

administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové.

Zlaté jubiloam Školských sester
v Hradel! Králové. Letošním rokem ukončily
školské sestry 5O let své ticbé, ale záslažné práce
Da poli dívěí výchovy v Hradci Král. Udá'ost
tato byla k naléhání přátel náboženské výcbovy
dítek oslavena přiměřenou slavností. Dopol. 8 t. m.
byly v kostele Marianském slavné služby Boží,
při o:chž úřad kazatele převzal dp. P. Jemelka.
Pontifikální mši sv. celebroval J. Exe. ndp biskup
dr. Doubrava. Večer uspořádána byla v pensionáta
školských sester skvělá slavnostní akademie, která
jak přítomností vybraného obecenstva tek i fur
málně dokonalým provedením umělecky cenného
programu nabyia nevšedního lesku, takže lze ji
čítati ku předním večerům, které kdy v Hradci
Králové byly pořádány. Netřeba sni podávati kri
tický rozbor podaného pěveckého a hudebního
materiálu, protože v podrobnostech i v celku
úendek náš vyznívá v plné uznání provedených
uměleckých soab Ak-lských sester, o nichž podány
byly nám četné důkasy při jiných příležitostech.
Nelze se tudíž diviti, že nálada uvrchovaně slav
postní ovládla veškeré obecenstvo, které souhla
silo plně s procítánými slovy J, Exc. ndp. biskapa,
jeaž ke konci slavoostaí demie vzdal chválu
dosavadnímu působení školských sester v našem
městě, uváděje ve známost, že i sv. Otec Pina X.
zvláštním výnosem záslušnou činnost tichých pra
covnic na poli školském ocenil. Přítomný pak zá
stupce celé kongregace vdp. superior Polánaký
tlamočil J. Exc. ndp. biskupovi jskoš i bradec
kému občanstvu tklivé díky sa podporu, které
se řeholním učítelkám dostávalo. Není pochyby,
še v ardcích pečlivých rodičů nevymisela dosud
péče o řádnou výchova nejdraššího pokladu a

proto lze doufati, že zejména v dobách, kdy školaBoha nese hrozné ovoce, bude působení ře
bolních učitelek ještě více ceněno, nešli v uply
nulém půlstoletí, čemuž voláme: „Zdař Bůh“

Valná hromada včelařskéhoapolka pro
HradecKrál.a okolíse konávnedělidne18.

1908 o 2. hod. odpol. v hotelu „Čero
S v Hradci Král. Program: 1. Zprávy a)

sedpicira; b) jedmatele; c) pokladníka; d) revi

sorů úětů. 2. Přijímání členů. 3. Volby: gram
opopředand jednalele, 15 členůvýboru, 5bradaíků«*S rovisorů účtů. 4.

postavení spolkového včelínu a návrh Da zakoč
věejísa. 5. Volba odbora pro prodoj a su

JižníR o orontní
nášku pořádenon upolham na pod chudých
studojících v městském Klicperově divadle dne 16.

tm. a 5. hod. odpol. Ve 157 prětelných obrazech
eblédaouti ze zajímavá miste jihu: Rjeku, Jibe
nik, vodopády Krky, Bplit, Graf, Lapsd, Dubrov
ník, boku Kotorskou, silici ne. Černog Huru, Ce
tyní, Mostar, Sarajevo, vodopád Plivy v Jajcích,
Banjsluku jekoš i pestré kroje Jihoslovanů, tu
recké hřbitovy, obřady modliteb tareckých a mnobé
iné.

Společenstvo šivností oděvních (dřívo
[V.) ndělí podpora £ nadace na oslavu 4Oletého
panování císaře a krále Frant, Josefa I., založené
r. 1888, dvěma zchodlým členům (anebo jich
vdovám)téhoš apolečenstva, Žádosti buďtež po
dávy nejdéle do 18. t. m. V. Medkovi, starostovi
společenstva.

Do sbírky mímel měst. historického
muses v radci Králové daroval pan professor
Krýsl: 3 bronzové mioce římaké, 1stř. minci Juna
V. Píseckóho z Kranichsfeldu z r. 1579, 1 stř.
mioci Montfartskou z r. 1813, 1 stř. půlkrejcar
z r. 1679, 1 měd. fenik Hessen-Darmstadtský z r.
1809, 1 měď. pětikopejka z r. 1808, 1 vel. měd.
pamětní minci: Jeho Velič. císař Frant. Josef I.
přejímá vláda v Olomonci 2. pros. 1848.

Měsíční výkaz Zálošního úvěrního
ústava. Stav vkladů: (oa knížky, pokladniční
poukátky a na běžný účet) v listopadu 1908 K
20,737.240 24. Splaceno na IV. emidsi akcií na
šeho ústavu K 1.870936440. Eskont směnek:
V listopada roku 1908 eskontován: kusů 1966
v obnosu K 3,113.69166. Skladiště: V listopadu
1908 uloženo zboží v ceně K 1,050,000—.

Wpeřitelna královéhradecké V mě
síci listopadu 1908 bylo vloženoK 1983774,
vybráno K 14043067, stav vkladů koncem listo
padu K 12,864.701-66. Na hypotéky nové půjčenv
K 12.100-—, eplaceno K 42 93920, na hypotékách
koncem listopadu K 9,445 87050. Zásoba cenných
papírů K 2,338000:—, uložené přebytky korun
1 978.961-84.

Manifestační sohůsi vo prospěch
českých menším uspořádázdejšíměstskárada
v Klicperově divadle dae 13. t m. o 10. hudině
dopolední. O snásilňovácí českých menšin pro
mlaví p. dr. Drtina.

Výlet na krajní jihozápad Evropy
do půvabného Portugalska možno snadno vykonati
a hlavní mésto Lieabon, originelně položené, ja
kož i teraasovitě vypínající se Oporto, malebné
Coimbra, Cintra s král. letohradem a j. sbléd
nooti lze v nejkrásnějších partileh od 12. do 18.
prosiace 1008 v panorámě Národní Jednoty Sg
teročeské v Hradci Královéza Bílou věší.

+ Vojtěch Budeelus. Dae 9. t. m.do
kooči! pozemskou pouť vážený škol. rada Bude
cins. Narozen 9. února 1842 v Horažďovicích.
Absolvovav filosof ckou fakultu, působil nejdříve
jako vychovatel v šlechtických rodinách. Pak
ztrávil jako snpplent půldrahéhbo roka v Písku,
odkud přišel r. 1870 do Hradce Král. jako vý
pom. gymo. učitel. Roku oásledujícího stal se
akatečným učitelem na zdejší reálce. Ruka 1876
přešel na gymnasium, kde působil plných 25 let.
Odchoval oelou řadu vyniiajících žáků; dovedl
pro svůj obor (zeměpis a dějepis) získati u stu
dentů vřelé sympatie. Míroý, vlídný — pravý
otec žactva Trávil v Hradci delší čas i na pemsi.
Tělesná schránka dnes bude vykropena v Krči,
odkud převeze se sítra do Horašďovic k posled
nímu odpočinku. Ave, anima pia!

Vyumamonéní. Jubilejní medajlí a diplo
mem obchodní a živnostenské komory vysoame
nán byl dne 2. prosince t. r. p. Jan Aloanek,
skladník ©. a k. dvorní továrny na nábytek K. V.
Skuberský v Hradci Králové.

Všcodber. sdružení křesť.dělnictva,
Jehož ústředí jest v Hradci Král. za měsíc listo
pad vydalo ua podpory v nemoci 100176 K,
v nezaměstnanosti 93 K, pohřebného 20-K, ces
tovné 2 K, stěhovací podpora 5 K, mimořádná
12 K; úbroem za Jistopad vyplaceno 1143-76 K.

Demonstraci pročeská práva uspořádala
strana nár. sociální dne 6. t. m. Snad se mobla
tentokrát obejíti bez „velebné“ písmě o „mnichů
rotě lípé.“ Ta už netáhne. Od některých lidí ten
deněně |báno, še prý to demonstrují křesť. sociálové.
Inu — jako při roznášení letáků protí dru Drtinovi.

Z Dobřenmle. Oslava 60leté vlády Jeho
Veličenstva pořádána iv naší maléobci slavnos.ně.
Slavných služeb Boších se súčastnil p. patron K.
Weinrich a chotí, obeení zastupitelstva všech 3
přifařených obcí, Školní mládež s pp. učiteli a
maožství jiných věřícleb. Dp. farář promlavil
krátce a obszžně o výrmačnýchcinostech panoval

kovýcb. Nato konána Akolní slavnost,„JH víš p.Hdicí vhodnou řečí poukázal na dobrodiní, jehož
se našemunároduza 60let vládycísařovy dostalo.
Pak dítky četly případné články a předaášely
básně. Eukonci po krátkém proslovu
od pí Bedřišky Weiarichové krásaými plechovými
pohárky„sobrazemoltařtovým. Pod
oakrovím. Slavnost Jíbile se všem.

z „Důvérsáschůso svolánana ne

ské poladavky s!
a kterak řas dou



Kulturní činnost Vácodborového
sdružení křesí dělaletva v Hařicích.
V září L r. podařilo se sdružení získati novou
pěknou a prostornoumístnost na „Doubravce“ pro

kovéúšely. Od té doby jeví se ve sdružení
ý kulturní ruch. Bilance činnosti jest aásledojící.

Přednášeli pánové:v září dp. katecheta Václav
Paukert z HořicO cestě po Haliči, Tatrách a
Slovensku, v říjnu dp. Fil. Šabrt £ Miletína O
víře a vědě, v listopadu vp. Nosek « Miletína
O cesté po Palestiné a vp. Fr. Nosek s Hořic
O jubileu papeže Pisa X Mimo tyto přednášky
byly pořádány v době od září b. r. zábavní ve
čírek, Mikulášská zábava a čotné debatní večírky.

- Při všech těchto přednáškách a zábavách bylo
účastenství velice četné, ba někdy takové, že
míetnost tolik účastníků ani pojmouti nemohla a
nosí z pozdě přišlých musili se vrátit. V pro
slaci dne 13. konati bude dp. katecheta Paokert
s Hořic přednášku O válce třicetileté, její příči
nách, průběbu a oásledeích, a o svátelch vánoč
ních sebrají členové sdružení divadelní kus: „Ta
tiěkův návrat.“ Další čilé činoosti voláme „Zdař
Bůh !“ Mimo to členové sdružení rozšiřují kato
Jický tisk, jehož se týdně rozprodá několik set
výtisků.

Z Nového Bydžova. Muřové a ženy
práce! Chcete-li se domáhati zlepšení svého po
stavenív organisacinárodnía křesťanské,dostavte
Be v neděli 13. prosince 1908 o půl 4. hod. odp.
do důvěrné schůze „u Zlatého anděla“, kde o

Všeodborovém sdružení křest. dělnictva v král.
Českém“ promluví p. Frant. Jukl, starosta Všeod.

sdružení křesť déloictva v Hradci Král. Legitimace
lze obdržeti v papírnickém závodě p J. Šíra.

Z Novobydšžovska. (Alkoholismus)Stále
se o nás mluví, píše, Jací jeme my kubíci na
Novobydčovaku, ale vrcholu vší slávy nabyli jeme
nybí, kdy uveřejněna data o řádění kořalečního
moru ve vých. Uechách; v nich shledáme, že Byd
žovsko jest okresem prvním v král. Českém, co
se týče kořalečního moru, a zároveň, když to ves
meme od zadního konce, zase -posledním okresem.
Připadá v žírném okresu novobyděovském na kaž
dého 278 1 kořalky ročně. To je ta hlásaná po
krokovost u nás. Čo tomu řeknou naši předáci,
kteří tak se starají o avé stoupence, že ani ne
pozorují, vlastně pozorovati jiš dávno mohli a
měli, jak lid rychle upadá v kořaleční záplavu.
Bez kořaly u nás se nic neobejde, nic nepočne,
pic neskončí. Kořala musí být ke všemu a tou
dodává se také kuráže. Chce-li někdo někomu
vynadat, vypije několik „panáků“ (tak ee říká
čtvrtáku) a jiš proud výmluvnosti jde o přítrž i
z úst takých, kde nikdy bys něco podobného ne
očekával, a jská vybraná slova se hrnou! Teprve
nyní 90 předáci pozastavili nad tím množstvím
kořaly a bned mají výmluvu, že se tolik kořaly
vypije, to že je tím, že se mnoho trubkuje (od
vodňoje) a že mnoho cisího lida sem přijde a ti
že pijí. Nato odpovídáme: Cizí dělníci pijí velice
málo! Cizí dělníci hledí s úžasem na dělníky naše
domácí, co ti vypijí kořaly. Cizí dělníci chtějí si
zachovati nějaký groš a odnéšti jej domů. Udiveně
na to patřili, když počsli pracovati a domácí děl
nici si dávali kořelu k práci voziti oa kolečko.
Vrtěli hlavou nad tím, jak prý tací lidé mobou
pracovati a jak dlouho vydrší. Našidělníci by se
měli přiučovati nepíli kořalu — od cizích dělníků.
Ti velice divně na to pohlíšeli, když v hostinci ai
poručili dobrou strava, pili pivo a domácí dělníci
pili „panáky“ a páni hospodáři seděli za stolem,
pokrývky na hlavách a pili také kořalu. Proč i
dříve jsme byli prvním okresem, když se netrub
kovalo? Proto sláva našemu pokrokářství!

ZČáslavě. Jubilejní slavnosti škol
obecných a měšťanských. Péčí ačitelských
sborů škol eblepeckých za přispění al. ochotnické
jednoty a spěv.epolku uspořádány byly slavnostní
večery ve dnech 6., 6., 8. a 9. prosince, v nichš
sehřána byla výpravná pohádka „O zlatém klíči
a živé vodě.“ Projektovaný slavnostní proslov a
živý obraz byly vynechány, když přednesena byla

obava, še by pro pražeké události a szavládlé politické poměry mohlo dojíti k demonstracím. Obe
censtvo, do něhož pronikla pověst o nutném zkrá
cení programu, cítilo se zpočátku sklamáno, ale
průběh slavnostníbry a zdařile naovičená souhra
uspokojila je na konec úplně. Hlavní zásluhu oto

má na prvém místě p.stav. Jas. Skřivánek, jehož
práci a námase třeba vzdáti' všeobecnou úctu,
neboť vypraviti hru tak stkvěle po stránce tech
nické i dramatické, předtím klobouk dolů! Amalí
i větší caparti se tužilistatečně, že nescházelo na
mnobé a zasloužené poohvale. Hru na pravé výši
drželi představitelé úloh hlavních, k nimž účinné
ruky radostně přiložili první síly našebo ochotni

"kého jeviště pí Bkřivánková, slč. Wolforá, pí
šková, pp. Pertold, Janda, Koudratický a jiní.

účast po všechny večery zajistí pěkný čistý
, kterým položen bude vycházkovému fondu

obouškolpevnýzáklad.—Politická scbůze
a demonstrace. Strananárodněsociálnísvolala
na neděli dae 6. prosince veřejnou schůzi, na níž
Jednati se mělo onymějšípolitické sitnacl a blav
ších otáskách denních. Dle zpráv do veřejností

prosočiváích slíbil přijetí poal. Choc. Místnostiv: etťined „uLebmast“ naplněny byly vurčenou
bočjra četnými stoupencistraáy národně soolélní

i stran jiných. Dostavil se i sa

m Dr.J Zimmer.Zanedostavivěíhose
posl. Choce promlavil p. Novotný « Prahy, jehoš
řeč provázena byla četnými pro'evy souhlasu,
svláště když dotýkal se oněch bolných míst po
slední doby. K národní očistě uabádal p. Hejnle,

místní organizace strany národně sociální,
enž také učinil dotaz na přítomného poslance p.

JUDr Zimmra o uděleném mo vysaamenání. P.
poslanec vvovětluje, še řáda toho dostalo se mu
pro jeho Činnost v úřadech samosprávných, nikoliv
jako politikovi a že při jeho přijetí říditi se bade
statatem strany mladočeské. Po skončení schůze

táhla řada účastoíků za zpěvu k Žižkově soše,
odkud po krátkých projevechse rozešli. —Tržiště.
Tolikráte již přetřásaná otázka "přeložení tržiště
objevuje ae anova na obzoru. Dosavadní místo u
znáváno jeat všeobecně za naprosto nedostatečné
a při novostavbě evang. paedagogia i za nevhodné
a neudržitelné. Již před lety vyhlednato bylo nové
místo, zakoupeno bylo i dříví potřebné, ale pak
všecko odloženo, pr-tože vojenská správa tržiště

za kasároami trpěti nechtěla. Snažila se přispěti
V choulostivé otásce i boapodářská záložna, na
bzejíc se zaříditi tržiště blíže skladiště hospodát
ského dražstva, neš i z toho sešlo. Vposledalch
dnech podpísována byla petice, aby tržiště bylo
položeno na tak zvaná „valu“ pod budoucím
evang. seminářem, na místo, patřící evang církevní
obci. Podpisy sbírány proto, že má býti tržiště

přeloženo za město k jatkám a obchodníci se ovají, že prý by tím byli citelně poškozeni, ob
svláště mají obavy ti, kteří sídlí a nynějšího tržiště,
Bade to úloha velmi složitá, vybověti potřebám
jedněch a nepoškoditi potřeby jiných. Oddalovatí
ji snamená: přiostřovati ji.

Zlořád ma hřbitově čáslavském.
(Opozd.) Došel nás následující dopis za řad kato
liekého čtenářatva „Obnovy“, jejž s vynecháním
některých osobních poznámek uveřejňujeme: „Račte
(askavéěupozorniti ve vašem listé katolickém na
vandalismus, jehož jsme byli svědky v posledních

„dnech na hřbitově av. Alžběty. Posvátná tato půda,
mad níž ge kněží po tolik let modlili „Odpočioutí
lehké dejž jim, o Pane“, stala se vším jiným než

mletem odpočinku lehkého a nerušeného. nakyvyvráceny, hroby pobořeny, železné části hro
a kříže rozlámány a to vše, aby se pár grošů
utršilo. Nejbolestněji už musilo 6e dotknouti ka
šdého katolíka, když sl. městský úřad prodává
kříže — židovi. Odvážel si z katolického hřbitova
tyto zbytky zbožnosti našich otců na káře žid Š.,
aby jimi dále kšeftoval. Jen něco málo pomníků
sůstává uchováno, aby snad opět nějaký ten p.
rada, jako kdysi, použil jich k dláždění splaru,
nebo za stavební materiál. Mohlo by ae tohle státi
na hřbitově židovekém neb evangelickém ? U£ ten
sklad škvár na hřbitově moc krásně působil na
cit katolíků a což teprve říci tomuhle! My staří
příslušníci města cítíme to dvojnásob bolestné,
protože odpočívají tu kosti našich otoů, a jestliže
s bořejškem takhle bylo naloženo, coš teprve

s dolejškem, co až se začnou kopati SADY pronový ohorobinec! Co bude 8 patraými ještě zbytky
mrtvol? Neodveze si to konečně někdo snad ij na
kompost? I to bychom už skoro za možné očeká
vali.“ — Chápeme rozčilení p. pisatele, ale viny
nelse přičítati úřadům duchovním, ba myslíme, že
ani sl. městeká správa není vinaa tím, cose dálo.
Tolik ještě doufáme, že vandalismns tento stal se
bez její vůle, a lze-li jí co vytýkati, bylo by jenom
to, že podřízené orgány náležitě nepoučila, aby
pomníky dostaly se do rukou těch, kteří 8 nimi
slušně zacházeti budou a kteří jich nezneužijí.
Ostatoč jest j vina na obecenstvu, a zvláště na
katolickém, že všdy naříká, až když je po činu.
Je to pětrosí politika, které neznají příslušníci
jiného vyznání a proto také něco platí.

Z Kladna u Hlinska. Vneděli6. pros,
v 6 hodin ráno roznesla se po Kladně pověst:
„hostinská Louvarka je mrtva.“ Byla oddána pití
a její muž, asi o 16 let mladší, jenš ei ji vzal
pro peníze, poslední doboa pil též. Náhlá její
smrt tedy mnoho nepřekvapila. Ale přijel v neděli
lékař a včera docela soudní komise z Hlinska.
Sotva začala pitva, sotva prohlédli hlavu, poslali
pro četníka. Komisse odjela a za chvíli přišel
četník a „láskou“ manželskou překypujícího men
žela vzal sebou. Pěkný manžel, prý „socialista“
nechtěl ani kněse na pohřeb své ženy, ale neptali
se bo; v době pohřbu až byl ve vyšetřovací
vazbě.

Z Vejtěchova m Hiimska. Obecní
hejný s Vojtěchova Skala, bydlící u rolníka Če
chala, čistil pušku; ale v tom, jak ae to stalo,
kdo ví, vyšla rána a kovářskému tovaryši Čechalovi
náboj vjel do těla. Hned k lékaři. Lékař ránu
vyšetřil, obvázal a poslal nemocného domů. Sami
to tak slé mení.

Z Chrastecka. V měslciříjnu jedné noci
odešle lehce oděná manželka Josefa Rebasa, ko
čího ve dvoře v Přestavlkách. Opustila tři malé
dítky (nejmladší má věk 6 neděl). Veškerépůtrání
bylo matné. Více než po pětinedělích nalezena
dne 3. prosince v řece u
domyasliti,v jakém stávapo tak' dloubě době ve
vodě se nacházela.Tie její dopraveno ne hébitov[doTrojovlo.Covebasleobéhoumatek zonísk
ství, ne neví. — 2 Obrašli povedený soc. dóm.:+

p. Hloupý nevypůjčoval si peněs mezi soudruhy,
a kterými vo 'vlasárněpracoval, přes 200 K. Vzal
si-na dinb movéboty© u-hodináře novéhodisky.
Opustil evoji mantelku a tři malé dítky. Čtrafot
dní se o ném neví. Jem cestou navštívil svoje r6
diče a vymámil na n'ch větší obnos peněz. Podle
věsho jest to kos pálený, který se fidí podla 60
oialistické kuchyně. Soudrusi by měli mésti před
vlastoím prahem — Heslo „svůj k svómu“. Urědo
mělý lid již chápo tuto myšlenka a provádí toto
heslo skutečně. Jempřední krahy mají tubo více
dbáti a jíti menším příkladem

Rosliřvje —<——

„ÓasovéÚvahy"
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Z Chotébofeum. Na našem okrese není
jiš jistě aai jediné osady, která by nebyla zasa
žena organisační činností p. faráře Vlčka z Nové
Vsi. Právem možno říci, še volebních úspěchů u
nás docílili jame nejvíce jeho přičiněním. Dobře
porosuměl p. farář slova „agitace“. Posledně řečnil

v Libici (ab v Dobkově(6/12.) a Mariovsi(8/12). V Libici řečail u hesle „Svůj k avému“,
sdůrazňoval povinnost všech zakládsti besídky
hospodářské a blásiti své členství novéma hospo
dátskému družstvu v Praze. +%Dobkově a Ma
rievsi kromě zájmů hoapodářských probíral pan
farář otásky náboženské, oposornil, jakých zbraní
oebespečných a smrtících užívají moderní Julia
nové a Herodové a čeho se odvažají. Vědeckými
důvody, popalárně přednesenými, dokázal p. farář,
že se přeo útoků nepřátel báti nemusíme, jen když
obeznamováním se s plány našich škůdců a ho
spodáfskou svépomocí na všecky strany budeme
vysbrojeni. — Lidé, kteří sotva umějí násobilka
a jichž neznalost náboženství je úžasná, brají si
Da našem okrese na pokrokáte, No —ti by nás
pěkně seznámili so skutečnou vódou! Přitom mané
vzpomínáme, jak v témě okresu šlechetný velikán
dr. Rieger náboženství. naše otill Katdéhbo roku
měl i v Maičipouť. Rovněš i universitní professor
dr. Bráf, který pro svoji učenost jest i u dvora
císařského velice vášen, jes wažem velice zbož
ným Proto by měli naši volní myslitelé skutečně
trochu svobodně a samostatně přemýšlet, jsou-li
výlevy proticírkevní, výlevy zášti již opravdu po
krokem a vzdělaností. — Další sásiožné čČinoosti
pana faráře žehnej Bůh .

PranůšekDa,
prodej uměleckých výrobků

v Hradoi Králové,
"Velké nám. 185.

Knihkupectví. Antikvariát. Papiraietví.

České veřejnosti vlastenecké. Blíží
se doba vánoční, ve které bývá raka dobrodinců
otevřena lidu chudému a svlástě mládeži chudé I
my uotivé podepsání zástapcové obce Osečníce —
hejtmanství Nové Město n. M. — obce v celém
okresu nejchudší, obračíme se k veřejné dobro
činnosti s prosbou o přispění. Činíme tak popevé
a máme povnou naději, še prosba naše marnou
nabude. Není snad příkladn v jiných obcích, jaký
naskýtá se v obci naší, aby školní dítky i vsimě
bosy do školy chodily nebo vobuvi i oděvu, který
žádné ochrany proti mraža neposkytuje. Jediná
návětěva v vaší čkole přesvědčí každého o prav
divosti slov našich. Právem obrací se veřejná do

rodnostních pološesá k uim náleží, neboť v 9 číslech

dkolydoháníP ee Českáškolao ehrániti TÁS s protoš pomorte,
je čas! Dárkya vánolnízadílcenebe kgo

úrkovémh ústava 5:díky přijímá 1 « místní..... o.
„"“ i



AMkolnírade v Osočolci u Dobrušky. Obeoní úřad

m zr. Jan Klein.
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. Zemřel Buletý kněs jabilar, Jeho Bvato-ti
prelát a apoštol. protonotář, arcikoěz kraje jičín
ského, přísedící soudu církevního, bývalý rektor
a spirituál královóhradeckého semináře, rytíř řádu
Františka Josefa I. a krále saského Albfifšta
Srdnatébo, děkana v Člaěvsí atd. V pátek dne 4.
t. m., zaopatřen byv sv. svátustmi nmírajících,
kles) velezasloužilý knéz pod břemenem let. Mohl
umírati spokojeně při vzpomínce oa svoji dlouho
letou neúnavnou práci; mohl volati jako stařičký
Simeon se srdcem klidným: „Nyní »ropouštíš,
Pane, slažebníka svého v pokoji!“ Čryřiaáedesát
let působil vzoraě na vigici Páně, rozsóvaje jen
dobro ku blabu bližního s přívšech svých zásluhách

„sachoval si skromnost největší. Když mél r. 1904
démantové jubileum stého kněžství, chtěl se vy
bnouti obvyklým oslavám. Proto se odebral na
ten den do Praby k av. Ignáci, aby vykopal du
chovní cv:čení. Leč večer před odjezdem 24. čer
vence vděčná osada dala manifestační průcbod své
láece přece. A když mu bouřlivě provolána při
dostaveníčku lávce, poděkoral kmet, dodávaje,
aby četné shromášdění provolávalo slávu jen Pánu
nebes a země za to, Ze jej milostivě talk dlouho
na zemi ponechává. Druhého dne před odjezdem
sloužil mší sv., po nížtřesoveím se hlasem se po
modlil: „Děkuji Ti, Pane Bože náš, ze všecko mi
prokázané, děkuji Ti za to, ža mne zde na zemi

tak dloubo trpíš, a prosím Tebe, aby všechny
kroky života mého byly jen ku epáse duší ne
smrtelných.“ Jak vzorným služebníkem Kristovým
byl zesnulý, patrno se slov zvěčnělého pana kar
dinála: „Nemám jinéto přání, než abych i já ve
své arcidiecésí měl nějaké Kleiny.“ Zesnulý byl
též horlivým podporevatelem Politického dražstva

chetnou duši jeho zoali. Tělesná schránka duše
bohumilé uložena dne 9. t m. na čČiněvesském
hřbitově v hrob, který si byl zbotný kmet již před
amrtí připravil. Budiš muvěčná odměna! , : i

Různé správy.
AC to slyší každý český katolík!

(Pod immunitou.) Poslanec V. Klofáč dne 6 li

že moba zde ujmouti se slova daes, kdy v Prase
každá svobodnější myšlenka v novinách se kon
fiskuje, kdy konfiskuje se dokonce i to, co Němci
dávno už svobodně blásají, aby totiž Čech — po
kud možno — jen u Čecha kupoval a v těžkém

„Bárodním s politickém nynějším boji depodporo
val finesěně svého nepřítele, v jehož kapse každý

roš stává ee zbraní, abljející národně nás Čechy.
žívám vědomě své immanity zde k tomu, abych

8 této delegační tribuny hlasem přímo bromovým
a k celému svému národu volal, by touto sásadou
zvlášť nyní přísně a důsledně ne řídil, aby neror
tloukal okna německá, ale nenavštěvoval obchody
německé a židovské, nekupoval výrobků cizích, a
tak mocně uplatnil sílu svou jako konsument, který
v rosbodcé chvili může dělat divy, je-li organiso
ván. Potom nechť gosílají si na nás vojákya čet
níky! Ti mobou nás sice rosbánět, snad i zranit,
ale ani dělostřelectvem a celými divisemi kava
Jerie nikdo nás nemůže donatit, bychom šli do
krému našich nepřátel, jichá burňáčtí synkové nás

prorokají s dávali jim těžce vydělaný svůj groš.Zločincem na české věci je nyní, kdo by jinak
jednal. Ani haléře víc těm, kdož nás tapi a ará
šejí. A bude-li třeba, pořídíme i stráž všade, aby
kontrolovala, zdali jsou mesiLámi ještě lidé bla
seovaní nebo menvědomělí, kteří by příkazu ná
rodního neposlouchali a ma česká věcipodporo
vázím nepřátel no dál ještě vali. V nás
jako v konsumentech je obrovská sfla; oplateíme-li

K ridíme hned, kdo s koho. a jak dlouho něk drzých německých buršáků v Praze naši
trpělivost bude provokovati. Opětaji: Ani jediné
Česká .ooha nesmí do obchodů těch, kteří plijí po
Všem, co nám je svato a draho. ČechČecha
amesí podporovat. Čech u Čecha kupovat! To je
maže nejlepší, jedině aprávaá odpověď.“
. Z výkonného výboru strany.. Ačko

div před časem upozornili jsme trny že nutno
v každé obci založiti řádnou místaí organisaci
strany katolické a tuto bezpodmínečně oblásiti vý
koanému výboru strany, přece dosud všude te

tak nestalo. Je proto patno,snova upozorniti, že

sj Je nejpříbodnějšídoba, aby do jara v kašdéuptavena byla řádná mistaí organisace strany,
$ sojména.fíjy každá nová místníorganisace,jakot
| všechoy dosudjiž stávající, které dosadvýkon
dému výbore stran nepřihlásily, v -hrsku
tak učinily. Výkostý: bor dále upozorňuje, še

aSkladěhar rvký výhni
ži es 5 hal),člogekýJdgite o

F: NYEřádnýEdla kt2 bat) 4poňráskykdůvěrnýmsobtsím(1

Sa 8 kor.) a še všechny tyto tiskopisy možno si

adresso: Emanuel Jusgr, tajemník výkonného vý
boru strany katolické v Prase-Il, Opatovická u).
10. Současně upozorňaje výkonný výbor strany, še
všechsy organiecce místní, jak iv Praze a okolí,
tak v celých Čechách vůbec, zejména ty, které vy
birají cd příslošníků daň stray, dleorgtanisačního
řádu předepsanou, jsou povinny z vybrané daně
příslušný obn -s odvésti výkonnému výboru strany
na adressu pokladaíka strany: Josef Šindler,

úředníkna Král.Vinohradech č A trasě siceněkteré organisace povinnosti 8v raně. ve

liká většina. však dosud tak nečiní, ač od Členů
e příslušníků svých daň slrany vybírá, tuto vásk
celon — a to neprávem — si sadršaje. Je povin
ností zejména příslušníků našich v místních orga
nisacích, aby donut:lí mistaí výkonné výbory a
fankcionáře, aby v této věcí došlo k nápravě. —
Výkonný výbor strany katol. lidu v Čechách
v Prvse-[1., Opatovická ul. 10

Naňi mládeží | Dne 15. prosince 1908
vyjde 1. číslo časopisu „Naše mládeš“, orgánu to
„Sdrožení vepkov. mládeže v Čechách“. List říditi
bude Josef Novák, místopředseda Udrušení ven
kov. mládeže a vycházeti bude vždy |. s 15.
každébo měsíce. Předplatné na 1 výtisk I koruna
70 bal. ročně, při bromadných zásilkách nejméně
5 výtsků jeden výtisk 1 K 20 h. ročač. Žádejte
číslo na ukásku. Rozšiřajte je hromadně. Přiblášky
Ba odebírání časopisu a předplatné a peníse při
jímá administrace časopisu „Naše Mládež“ v
Praze-li., Opatovická ul. č. 10.

Kdo měl největší ušitek u bur
šáckých demonstrací PanZogolmannvně
meckém kasině, kde němečtí buršáci posilovali 6e
ke svým frivolním provokacím českého lidu 81
golmana je největším odběratelem plseňského piva
v Praze, neboť sám jediný v dobách normálních
vyčepaje na 5000 bektolitrů ročně. Po 8 neděl tr
valy boráácké provokace „a hlavní třídě Příkopu
a po to dobu pan Zogelmavn nestačil čepovati pl
zeňské, aby dodávalo ohně velkoněmeckým srdcím
a houževnatost odporu. V aplynulých dvou měsí
cích samotných prasklo na to 126) hektolitrů pl
seňského, nepočítaje v to mnichovského „kozla“.
Netřeba se sni zvláště zmiňovati o tom, kolik
k řiznémuplzeňskéma padlo telat...

Učitel dennncova! učitele. VHrabové
a Vítkovic u M. Ostravy denuncoval nadučitel
Frat. Bartoník svého kollega u nadačitele 80u
kromé školy. Denuociace napsána nadučitelem
a podepsána jeho druhým já, pokrokářem L. 8.
Co pak nejzajímavějšího: jako svědci proti uči
teli kolegovi vystupují učitelé kollegové. Pane Ma
saryku, sem s vaším zrcadlem! Pane dre. Budio
ský, otevřete svoje ústa na obranu utiskovaného,
ubobého učitelstva, jež je denomcováno — učí
teli: Učitel může denuncovati kollegu, ale knáz,
lil nemá práva pravdy se sastati. Podotýkáme, že
nadučitel B není „klerikálem“, nýbrž pokrokář
ským sloupem na UJstravsku a členem výboru uči
telakého spolku v Mor. Ostravě.

Japonci a šidovská otázka. Jeden
žurnalista ruský jménem Gorečov rosmlouval ne
dávno se starým vlastencem japonským hr. Okamou
mesi jiným také o Židovské otázce. „Židé, pravil
Okuma, zničí Rasko, poněvadž v něm podrývají
lásku k vlasti. Zničili tak již Francii a jiné kraje
v Evropě. Zabýval jsem se důkladně dějinami ži
dovakými e snažil jsem se svláště seznati důvody,
proč celý svět židy nenávidí. V Japonsku nemine
židů u nechceme o nicb ani elyšeti. Toto plémě,
ješ nemá samo vlasti, usiloje zásadně u všech ná
rodů, mezi něž se vetřelo, sničiti oddsnost a lásko
k rodnému kraji. Činí vše možné, aby zkasiií duši
lidskou. Jsme většími nepřáteli šidů než kterákoliv
jicá moc a chceme jim cestu k nám zabrad.ti.
Vtdyť vidíme výsledky jejich vlivu na Evropě a
oa Americe Rus byla silná, duše raská nezdolná,
dokud jí <idé nozdemoralisoveli. A nemyslíte, že
ty vnitřní rozbroje, pod nimiž nyní Čína sténá,
jsou také jejich dílem ?“ Tento úsudek z úst Ja
ponce, který náleší k mužům nejosvícenějším ve
svém kraji, zaslouží povšimnutí i u ads, kde židé
zvláště mezi inteligencí svým vlivem čím dál tím
víc se uplatňují. Ovšem naše naděje vlasti uměle
v nadšení mlaviti o Japoncích, kdyš poráželi naše
pobratimy Rasy — avšak následovati jich vjejich
příkladu, v usilovné práci, v lásce k vlasti, vboji
proti nejnebespečnějšímu nepříteli naší národní exi
stence — pak by to nebylo pokrokové. To raději
raku v ruce se šidy proti klerikálém, jak káže
velenčený filosof Masaryk.

Český dům a slov hotel vo
Vida. Otázka českého domu ve Vídaístává se
stále nalohavější, stává se otáskoa .všenárodní.
Český dům jest pro českou menšinu vídeňskou
šivotaí natností, jejíž splační bude snamezati kon
eeatraci sil, viditelné soamení svornosti, jakož i
trvalou záruku lepších časů. Český dám bude
podnik zbudovaný ua mohu'ných a pevných zá

kledech h, neboť má ve svých zdech
spejevati alovunský hotel a místaosti restauradní
a herárnické. Povátímo-li, jak -početněgilnoujest
česká menšina vídeňská a jak mocný a čilý jest

deme právem tyrdití,še nebylo dosud v

dářském avětě českém podoiku — toho drabu —
by zdeluboval do- té posóruosti ma

výssama národoímu. V českém domě bude také
umístěna obchodní agentura, Ústav pro sprostřed
kování služeb a česká sáložna, která již nvví
mocně zasahuje do sdejšího život: hospodářského.
Podnik s tak bohatými sdroji příjmů dá se bez
obtíší spojiti s nákladaými, móvě výnodnými pod
niky, jimiž budon: stálé jeviště, koncertní dvorana,

pro učně a služebné atd. Z uvedeného jest jueně
patrno, že družstvo „Č+ský důmve Vídni“, za
psané společenstvo 8 raóením obmezeným I., Tiefor
Grabeu 7, nemusí nebízeti svých K 20, K 100,
K 200 podílů, které se již dnes 49, zúrokují, pod
obvyklým beslem uárodaí oběti, ale s poukasem
sa budoací čistý zisk. Faktická cena podílů jest
o 1139, vyšší než nominální. Dosud upsalo a

vací akce měla © posledních třech letech neoče
kávaný úspěch, hlavně přičiněním upřímných přátel
Čechů vídeňských J E. mio. Pacáka a Karla br.
Seileroa, který jest předsedou družstva a majitelem
podílů v ceně 30000 K. Zoíačný opsaný kapitál
nedostačí však na získání přiměřeného, centrálně
položeného stavebního pozemku, jský se nám právě
ke koupi nabízí. Proto rozvinulo družstvo vše
stranou, intensivní agitaci, aby uvědomilo nejširší
Českou veřejnost o svóm „národním, osvětovém a
hospodářském podbikau s uspíšílo tak jeho brské

uskutečnéní. :
Busoveltova výprava de Afriky.

Bývalý president Spojených států severoamerických
po složení svého úřada obystá velkou loveokou
výprava do atředoí At:iky a uzavřel již a redakcí
časopisu „Oatlook“ amlouvu, dle níž sa roční ho
norář 30000 dollarů (asi 150.000 K) bude časo
pisu toma ae svých cest zasílati pravidelné zprávy.
Výprava tato sestává z pěti o30b: presidenta, jeho
mladého syaa Kermita, dra. Moarase, botavika
Hellera a prof. Loringa. Kermit Roosevelt jest zá
roveň fotografem výpravy, jež sleduje cíle nikoliv
pouze lovecké, nýbrž v přední řadě vědecké. Vý
prava vydá ne na cestu, jež bude trvati asi rok,
počátkem března příštího roku a odplaje z Nov.
Yorku "přímo do Neapole a odtud do Mombasy,
hlavního města britské východní Afriky. Odtamtad
odebéře se do necivilisovaného nitra země. Pev
oina evropská bude navštívena teprve až při ná
vratu s výpravy, jejíž lovocká a vědecká kořist
určena jest pro národní museum ve Wasbigtono.

„Haloživnostník“, orgán sdražení čes.
katol, živnostníků pro král. České, byl v 3. čísle
skonfiskován pro dvě místa o hesle „Svůj k svému“.
Sdružení 8amo zřisuje právě 12. místní odbor, jaký
zakládá se všade, kde přihlásilo se aspoň 10 členů.
Městění příspěvek činí 20 h. Prosíme fankcionáře
katol. organisací, by opozorhovali členy na povinnost
ukládanou org. řádem, býti v příslošné orgavisaci
odborové, kterou pro živnostaictvo jest jmenovamé
edružení. Aby agenda spolková snáze a rychleji
se vyřizovala, adresujte vše, co týká se admini
strace „Maloživnostníka“, předsedovi Fr. Ptáčkovi
v Praze III., Mostecká ul. č. 21; rukopisy pro
„Maloživnostníka“ přijímá místopředseda Jos. He
vádek v Praze II, Křemenoová1250; příhlášky člen
ské, žádosti o schůze, stanovy, o letáky atd. vy
řizaje jednatel Aut. B. Drápalik v Žižkově, Bře
tislavova ul. 1.

Rdy smíme odopřítí hosta nalítit
V jisté vynikající restauraci I okresu Vídeňského
povatala v následující otázce různost mínění a su
rozhodnotí požádán byl odborný list „Stammgaat“.
Otázka zní: Jest hostinský zákonnité povínnem
hosta, i když může platiti, nalíti, neb může mu
to bes udání důvodu odepříti a vyzvati jej, aby
mlstaost opustil? Na to odpověděl zmíněný list
takto: Odpověď na tuto otásku dle svláštních
okolností, na nichž v prvoí řadě záleší, masí býti
rozdiloá. Chová-li se host, jenž může platiti,
v místnosti slušně, pak odepření nápojů neb do
konce vykázání z místnosti jest beze vší pochyby
urážkou na ctí, ješ rovněž podléhá trestu. Jesli
věak host patrně opilý, pak se mu máte nalití
odepřítí; totéž platí, jeli chování jebo takové, že
je jiní hosté nemile a nelibě přijímají. V menších
místech, kde host vystaven jest nebespečí, še by
se nemoh! najísti, odepře-li mu hostinský nápoje a
idle, podléhá hostinský v takovém případě trestu.
e větších však obcích, kde takového nebezpečí

není, jsou okolnosti, jež v případu odepření činí
bostioského treatahodným, než v té příčině není
šádného všeobecně platného soudního roshodautí.
Různé soudy prral iostance v sáležitosti té různě
rozbodovaly. Žaloje-li však bost pro urášku na cti,
psk jest bostinský v neprospěchu a jest odsvaseu,
dyť ne host slušně choval.

Pochvalný dekret udělil nejd.kn.arolb.
urdinariát pod č. 16.804 ae dne 18. Listopadu£. r.
p. Bobamilu Kašparoví, řediteli kůru basiliky
sv. Váciava na Smíchově. :

„Cyeiii“, časopis pro církevní hudba a
orgie Obsené Jednoty oprilické, budd'fejím

bel sa předplstné 5 E ročně, Česopis složen

Min "kaní vědějj rodatat vý ' Pm ...



Očníjéčivýpresiředekkolena:vydávaný berlíngkou s
sekoft“, jest jako přípřatek
vzhledem k účinkům připisovaným výnosem o. k.
ministeria vejtra ze doe 17. Hjna 1908 č. 27 399
problášen za prostředek léčivý tajný, v lékérnách
nepřípostoý. Nelse dosti důtklivě varovati obe
eeastvo před cízosemskými takovými mastičkáří,

Rakouské pivo v Aoli. Diezprávyzs
deho gen. koneulétu vzrostl konsum piva ve Sku
tary v r. 1907 opětně a sice z 830 metr. centů
v r. 1906 na 932 metr. centů v r. 1907. Pije se
jen lehce pálené, jasné pivo a odbyt nalézá jak
pivo přo výčep tak v Ishvích. Koosum piva vzrůstá
v obyvatelstvu přes poměrně vysoké ceny: čtvrt
Jitro lábrového piva atojí 16 h, "| v lahvích
60 b. Potřeba hradí se skorem výbradně z Ba
kousko-Uheraka.

Zasláno.
Bratrstvo „Živého růžence“ bohosloveů zemi

náře v Hradci Králové věnuje k letošním vánocům
dra kalichy chudým kostelům diecése králové
hradecké. Žádosti buďtež podány nejdéle do 19.
$.m. na adresau podepsaného. Jenom ke kostelům
opravdu chudým bude brán zřetel.

V Hradci Králové, dne 9. prosince 1908.

Jan Černý, spirituál
a ředitel živého růžence.

(Zasláno)
Několik slov o neobyčejném vzrůstu

vývozního domu

A Palá a syn v Jaroměři,
V posledních týdnech dokončeno bylo přeložení
továrny a vývozní firmy A. Patrná a ByD do nově
systavěného vlastního"obchodního domu v Jar
měři. Nově zřízený velkozávod opatřen jest nej
modernějším zařízením obchodvím, továrním i
administračním a řadí ee v nynějším ovém složení
k předním závodům evropským svého druhu. Jak
snámo, vyváží firma A. Patrná a ayn zboží své
daleko za hranice rak.-nb. říše a zasílací oddělení
jeji podává nejširšímu ubecensatvu bobatý výběr
sboší ozdobného, hraček, potřeb pro domácnosti,
pisároy, kuřáky a dennípraktickou potřebu. Firma
vydává kašdoročné nové obsáhlé illastrované cen
níky a saállá je as požádání každému zdarma a
franko. Jediný pobled do těchto vzorníků stačí,
aby každý, kdo hledá jakýkoliv dárek vánoční,
přílešitostný, mebo novinku v oboru moderoího
průmyslu, nalezl tu výběr co nejvhodnější v ce

nách mírnýcha jakosti veskrze solidní.

"E'ránízprávy.
VHrodej Králové, dne 5.prozinos 1908. 1 hl

pleniceK 18-20—10-50,ditaK14750— 1660,ječe=
ne, 11*80—12*80,prose K 10-00—138*00,vikvo K00 f0
aš 0000, hrachu K 26-00—30-00,ovén K740— 820,
čočky K 30-00-8200, jehel K 24-00—36-00, krop K

K 000—00"0, jetel. semene červeného K 100:0—108—,
1bl. jetolového semínka bílého K 00:00 — 0000

mákuK24:60-10%0,ale. mone K00'00--00.0, 100
kg žitaých otrab K 14-00—03-00, 100 kg pšeničných
otrab 1*400—0000, 1 kg másla čerstvého K 2:08
ač 336, 1 kg másla převařeného K 000—0000,
1 ky cádla vepřového K 102—3000, 1 kg tvarobo,
©16—00', ! vejce K (08—009, 1 kopa zelí K 100
až 140, 1 kopa petršele K0-00—0-00, 1 kopa kapasty
K200—4- 80, 1 hlolbale K 10'80—12*0, 1 kopa drobné
meleninyK1'00—3'00,1hl mrkveK200—300,1 bl
cibule K 10:80 — 1300, 1 bečka švestek K 0 00—0 vo.

1bljablekK6*00—14'0,1hlbrašek0-00—00-00,Natýd.
trh v Hradci Králové dne 5. prosince 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšamioa 418 bektol., dite
340, ječmene 106, ovsa 265, prosa 8, vikve 2, hra
ohu 00, dočky 8, krup 00, jahel 16, jetel. semínka
869, lněného zemene 5, máku 20, — 3) Zelensny:
potráele 000 kop, cerele 000 kop, kapusty 37 kop, cibule
28 hl, drobné zeleniny 67 kop, mrkve 38 hi,
brambor 96 hl, zelí 17 kop. — 3) Ovoce: jablek
109 b), hraček O hl, švestek VO beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 14 kusů, podavinčat 311 kusů, kůslat
© kusy.

raní „daský kalolcký „zárod ve Vllní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
n zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby, ktíže

. t d.Vídeň.
VII o, Kaiser

+trasse 5., vedle La
zaritského chrámu

Pávě
Na ukázku sasálá

se vše franov.

Kněžské kolérky. Objednávky obratem.

a doporučujevhodné

Pro dámy:

barevné. Šušrovašky -—

L.. | vice. Ručníkabelky»
K 24.

Peněženky. Vyšívání.

Pre pány:
Klatovské prádlo bílé a trikové. Dešt.

níky. Rukavičky bílé i glacé. Pletené

vesty s rukávy. Speciality kravat. Kapes

níky. Vlněné sportovní čapky. Šle. Chrá

nítka límců. Kamaše. Peněženky. Pouzdra

na doutníky. Nápraní tobolky s '/, tuct,
kaposníků K 240. Manžetové knoflíky.

Celuloidoré zboší.

Pro dítky:

U

kapesníčky.
Šatečky vlněné i barohetové.



t Kuptesi
Vlastenectví .*
v duchu křostanském|h

z péra biskupa
: A, EGGERA. +

Stran 40. — Cena 8hal. Při bro

madných objednávkách velká slova.

Objednávky vyřídí
administrace „(asových Úvah“

v Eradel Králové.

OOSOSICNDNASADNA)

Praktický organisátor.
vyjde 14. listopadu 1908.

Voleb. reforma do čes. sněmu
vyjde 30. listopadu 1908.

Živnostenská politika 1. díl.
vyjde 15. prosince 1908.

Následovati budou praktické příračky ze sákonodár
ství, národníbo bospodářství, politiky, sociologie atd.
Každý spisek (o 96 str.) stojí 60 h, poštou 65 h; při
společných objednávkách sleva. Na celý ročník (20
svaz.) předplácí se i s poštovným 10 korun. Objed

návky přijímá a vyřizaje

Antonín B. Drápalík.
Král. Vinohrady, Korunní tř. 67.

Peníze Ilse poslati poukázkou, nebo poukázati na
konto u „Ceské banky“; téš chekem pošt. spořitelny,

který se k zásilce přiloží.

HOROR NONE)
Jaký jest nejlepší dárek

k vánocům "M
a Novému roku?

Kapesníkalendář „Křeeť. orguniehter“ (12
-ex.:po80 hal., 1ex. 1kor)

Třidíly„Z domácnosti soc. demokratů“
56 hal

„Zrcadlo pokrokového leku“ (170 K).
„Karel W“ 3— K.
„Rezmarné příhody“ (190k).

Objednejtesi uBiskupské
w Hradci Králové.

: aa novoroční náladě
nejpříjemněji působí

© dárek > |
mčerstvých květů:

nebo kvetoucí rostliny.

| anti strom ARAOMIE, ©|
u F'rant. Fupeček,"- —: květinovásí, Hradec Králové,:

: vedle
Grandhotelu.

Právě vyšel důlešitý, volíce. poadný opls

4Z domácnosti
sociálních —

9 (řadaIII) demokratů
4 Vyšlo jako 10., 11, a 12. číslotohoto rel

R) níků „Casorých Úvah“,
OBSAH:

J. Úvod str. 1. — II. Sociální demokraté s
+) náboženství, str. 0. — III. Českoslovanské 6

PA ciklní demokracie, str. 23. — IV. ©. k. sociální
demokracie. — Její poměrku vládě a anarcbistům,

ša str.87, — V. Badoucí stát, atr. 35. — VI Tujad“W všeobecnéblasovací právo, str. 44. — VILV
K) alašbách židů, str. 61. — VIM. „Volnáláska! a

VÁ mravy soc. demokratů, str. 69. — IX Btartet
Měďsoc. demokracie o dělnictvo, str. 67. — X. Soc.

db) demokraté a střední stavy. — XI. Doslov, str. 89.
BS Jestliše jiš prvé dva díly setkaly ao s ta
lé kovým úspěchem, že. bylo nutno diti brsy

é nové vydáníobou, doofime, že tento III. díl, spraAN covaný » velikou "pédí, bade uvítán s horlivostí
JS, ještě větší. Všecko zpracováno ne sákladě mej

á poleblivějších pramenů.

Stran 96, cemapouze 24 hal.

1hh Pro křest. scciály natná příručka.

Objednávky vyřídí obratem

UNEL PŘEDMĚTY AOBRAZY

RNIHY
ČASOPISY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

Telefon č. 17.

Mnoho pochralných dopisů.

Prodají se
králíci angorští ačisto
krevníkohouti hambur
čanek k chovu do dobrých

rukou.

Dotazy se zodpovědí v Novém Hradci Král, v č. 270.

Přině čtěte
a všude roušiřujte

velice časový a pro obrana katolictva vysoce
důlešitý spis:

Zrcadlo
Píše Pozorovatel.

Přítomná kniha dokazuje pádnými příklady, jak
pokrokový tisk seaurovuje náš národ nízkými oprosto
temi, jsk pokrokové listy o katolictva nestoudně lhou,
jak převracejí we zášti proti nám pravou vědu, jakých
sákeřnických podskoků užívají, aby štít katoliotva
potřísnili, atd.

o nékéhoprokaždéhokřesťanskéhosociála, který přirůznýchncbních má odhaliti provoa
re těch, kteříproti nám pod falešnourouškos

osvětybojují.
Kašdý 60 může s knihy poučiti, jak rafinovaná

sloba, jaké násilniotví vůči "kstolfkům: Midi v Lstoch
pokrokových.

Stran ss. Cena 1-70 K franko.

Objednávky vyřídí obratem
Biskupské kniktiskárna v Hradci Králové

KXDKOKKKAKX

Služební výkaz
jako příloha k žádosti o kyinkvonálky

(dle Ord. listu č. 3., str. 82
dostati Jze 1kus za 3 hal. —50 kusů

zalK
v biskupské knihtiskárně

v Hradci Králové.

Pro pp. studující a hudebníky zvláště letná ceny.

Též na splátky.

' Katolické české
o ganisace,. odbočky a skupiny Všeodbor. sdružení

žádáme, aby hojné rozšířily svůj

Křesťanský

ói$kapesní kalendář na 7. 1909,

"Wělicelevná cena. Při odebraa “ nejméně 12 kusů stojí 1 ex. 80

| obou 1 Rove zálls |ve mnůnkách.

Každý odběratel obdrší pěknou premii: nástěnný

-velký obraz
pesapomenutelného$ biskupa

EDVARDA BRYMNYCHA.

Bobatý obsah,



(exoffo)40kusů za 80 haléřůnabízíMřestná listy

p———— v :

l | K Vánocům hy
m | nananonnm nansumncu|
| venky : jsou SINGEROVY dostati je Ize

Navští šicí stroje prosižednízími ch našic
všehodruhu(||| "vč ápěnějšími všechnaš

ns nunnunn on0n.8NBU

Biskupská Eradeoc Králové, Jiříkovatř.čís.270. |

v na ' Králevokétřída64; Král. Vinohrady.Palockókotřída 9; Smlotav,Kinskéhotřída 6. W

„SLAVIA“
V PRAZE,

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ÚSTAV POJIŠŤOVACÍ,
UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚKA

DÍTKÁM;PINSE, POJIŠTĚNÍ MNOŽNÉ APOJIŠTĚNÍ 8K
- ZARUČENÝM 4/, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM, 

NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY,

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLK

NŮM — POJIŠPĚNCŮM. 

V POSLEDNÍCH LETEOH VYPLÁCENO 109,
POJISTNÉHO.

VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.76553

KANPPNÝN baxehnhké Bkupskéknitskéru DOBAVADNÍVÝPLATYK 3021443008|VYSVĚTLENÍ A SAZBY

: OCHOTNĚ ZASÍLÁ - 

h | 1 | roota GENER,ŘIDITELSTYOBANKY„SLAVIE“
še to vozíky V PRAZE,HAVLÍČKOVONá,ab u velkovýrobcefirmy =JAKOŽ 1 GENERÁLNÍ ZASTUPRFELSTVA:

V BRNĚ, VE VÍDNI,

V LUBLANI, VE LYO

VĚ A V ZÁHŘEBĚ. 

o 2 pokojích a kuchyni, po případě celý
malý domek majmu na Pražském

Předměstí nebo v Malšovicích.

Laskavé nabídky s udáním činže pod

známkou „P. L.“ do administráce t. 1.

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenmiky.%
N ADRESSA PRO TELEOR.: BANKA SLAVIA PRAHA. 2

=

Východočeské knihkupectví, antikvariát
a závod hudební

B. E.Tolmana v Hradci Králové

Nejbohatší výběr ánněnính o
Z leho druhu VáNOČNÍChdarů.

Vo.vyřizejese na venektýž denobratemaobjednávkyusnadžujeItelefonickéspojení,jebežčlenemjsem

Prvý závod na českém východě.

PURUCIRC3.IA.J0
Reservní fondy K 800.000-—Akciovýkapitál K 6,000.000-— Založeno roku 1868.

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent,
": devis, valut atd. Výměna kuponů.

Skladiště. Eskont směnek a faktur. Směnárna.

1 Záložní úvěrní ústav |
š v Hradci Králové.
ů |

Vklady na pokladboukázky4 odednevloženído dne vybrání.

fav vůladůkoncemříjna E19,905.20006.

felston.č.©, Fillálka v Semilech. Telegram:»Ústave.LEDU ECU
Majitel: Poilieko trutebroMohové vJirudci Králové. —VyděřetelasedpovědnýredaktorAntonínPosun. —Tiskem bisk. kaihtiskárny v HrodelKrál



Kulturní hlídka.

Sehůse č II. »Volné myšlenky: v Čáslavi.
(Dokoně.)

Pas Klimpt pokračaje: „Půjším p. faráři
Krejčíbo, tam se o tom přesvědčí (??). Ale on
sná jistě sv. Otce a i ti se hádají, je-li svobodná

vůle absolutní nebo determinovaná. Já bych tol. pánu přečetl. (Nepotřebojí.) Každý náš čin
je výsledkempříčin.Že bych dělalpodskoka Wage
mapnem, se obražuji. V. pán podekskuje sám, pre
tože přebíhás přírod věd do Blnsofie Co se týče pravé
a nepravé vědy, je to nesmysl; věda musí být

ravá, ostatníje pavěda. Pravdaje jedna. entm di nedějel s vážných věcí, sle p. páter
děla! kažpary z obecenrtva, když mluvil o tom,
eo si připravil, a přiznávám, že mu to asi dalo
dost práce sbáněti to po oauěném elovníku. Já
mejsem tskový, abych bnal nea cit. Je to čistě
Jesuitský prostředek; chytl se něčeho a drubé
nechává běžet. Je jako Waremann, kt.rý má dvojí
tvář a akterým bych jako s flosofem ani oemlu
vil. kdyby 8em přišel. (Nebo on 8 vámi, volá
kdori vzadu) Katolíci nemohou být vědeckyčinní,
přot že vědecky pracovat nedovedou. Kdyby do
vádí, pak by je na university pustili. Prof.Čáda
na př. byl samým Masarykem doporučen a přece
je o něm zuám“, že emeká před každou sochou
sa mostě. Ne tedy poměry, ale neschopnost jim
břání dostat ce na universitu. S pref Marešem
si to vel.pán spletl, jestliče to neudělal schválně.
Myslí, že přítomní ned:vedon rozeznati rozdíl mezi

politickou stranou a názorem vědeckým. Professorureš, milý velebníčka, je vitalista, ne realista a
te to bylo v Přehledu, dr Cha'upný dělá i jiné
kotrmelce. Co se týče mé vědecké autority, já se
žádnou nedělám. Tubleje pravda, toko te držím
a dost“ :

K úlovu blásí se p. katecheta Semerád:
„Dle řeči chcete na místo křesťanakého ra
Bavósti páror světový nový. Odpoťěsťte určítě ná

otázky: Odkud jsem, jsem sde ma světě, a
kam jdu) Tu jsvu tajísté otázky vysokého vý
spamu, jimiž musf*se zdůvodniti můj nový názor.

Pokud se týká Bobs, pravím vým, že máme u
tou'd-fuici: „Bůhjest duch“ Čiba všada:pěníbď Vidět!) ©j. bytost svrehovaně dokonalá,
která mů nejdekonalejší rozum a nejdokonalejší
svob. vůli, ale těla nemá.“ Vtipy na 8v. zpověď
odmítám (řečník: Já řádnýchnežinil) Ano, činil
jste! Prevím vám: kdo se nerpovídá spravým
přelisevsetimvíce nehřešiti, spovídá se hříšká, wé
plálně č kříchy mu odpuštěny nejsou. Pokud se
týká mravnosti. připruštim, še so mění. ale nikdy
demění se mravní zákon, který nám dal Bůh. vy
Jádřiv jej u.čitě a jasně na hoře Sinaj a ústy
Kriata Pána v Zákoně novém. Člověk má svobod
dou vůli, protož. má duši, s ta má rozuma 8vo
bodnon vůli. Konečně ptám se vás: Věříté v o
solypiho Biha ?*

V daplice odpovídá p, řečník: „V
© osobníhoBoha, to je má věc. Nejsem
abych vám L (*1) Ustatně povězte "Bi,
dovedete si představiti Boha všemohoucího, vše
vědoucího, 8 těmi jeho devíti vlastnostmi? (Po
tlesk u noriálníchdemokratů. Dp. Semerád:
Do toho váhaan hic nebi.) Co si o Bohudyslím.
to sám povím megi čtyřma očima. Tak bloupý
nejsem,rd ned na ah — € pm,
oháněl jate se Starým zákonem a Ervangeliemi.
z přece práci Delitechovu, ne-li, já vám
Ji Půjčím,a tam se dočtete, že je to bisto
rická kaja jako koždá jiná, pracovaná na zá
kiadé babylonekých pověstí.Díťím af, ky růbec
Ji za svatou kůihu máte. Vždyť jsou tam věsi,
které by otec nedal I4letému děvčeti do ruky. To
se můžeo (81Tčím jenu výtahu. ANovýsákoa ?
Snad práci, která vycházela v Naší D bě o

NŇ (P kuně. Neznáte-li, p. Laiobter je hodný'a já se přimluvím, on vám ji půjčí neboi
- To jwu dokumenty čistě historické, no

bo 6 Delitech dokazuje z rakopisu Sinajského,
do

rištogKEharg Josefův a vy nělte noposkvrněvémů početí“ a vám, co povtdá Dělitéch, te

jo vítá, člověk masí být opatrný.“ Čte domněnkuelitechovu o pozdější úpravě evaugolií, rodo
kmenu P. Ježíše a messiánských prorvčťřích, kde

féachpoplráBOLETYTKYMLuPina. „To byste
p měl ssát, ale kdepak bněží, až na malé

výmioky — by se Ke vdapisti I ten nesled oppagělík,je výpoč do kali

Prof. Kohoot hlásí se ke slova s prov!O„oNechtětjem resgovati ma vývody p. řečníka,
ale aloza jaho mamenutí přece běco po
do i. Domalyati se, še katolický kněz jest
» dělán, než poslední ovangelík, jest akro
tečbňot opovášlivý, Proti doporučovaným antorám

Mošša a Život Krista ko „osský- . Tam najde Úvé
stické nás Vřdent důkladně. Pan řečník
" býti=OLE BETYTOLENIT račte“vývujtitén;

r p. řečníku, sby sj přečetl díla p. prof.d
Pehe yh

ra 

..
indi

če okelo-lise tak, jako katolík a kněs dovedu při
osobním dotknntí požádat sa odpuštění, ale takó
Jako katolík a kněz dovedu vaše osobní výpady
odpustit. Faktum jest, že stan víska naše jevu
protichůdná. K otázkám v životě nejdůležitějším,
„odkud, prcč a kam?“ stojíme my na pevném zá
kladě, protože věříme v příčinu všeho bytí —
Boha, vy nevěříte (p. řečník: neřekl jsem to,
nekrontit !). Dobře tedy, opravuji, p. řečník na tyto
otázky pevné odpovědí nemá. Kdo stojí pevněji,
ať rozhodnou posluchači. Vás, vím. nepřesvědčím.
Budoucnost rozhodne, kdo má pravdu, ne-li v tomto
životě, psk — jak pevně věřím — v životě bu
doucím a jsem jist, če pravdu máme myl“

Nastává ticho a prof Kobout odchází. P. řeč
ník volá: „Prosím, neodcházejte ještě, velebný pane.“
Omlouvá se pak, že nechtěl osobně urážet a že
setkáme-li 8e podrahé žo je:t jist, že by bylo lze
jednat po přátelsku. Nebof to musí konstatovat,
te bylo jednáno slušně, slušnéji, než ai předsta
voval. „Neberu nikomu víra, nekácím náboženství,
neříkám: nevěřte, říkám jen: uvašojte a pravdy
se držte.“

Obecenstvo počínása rozcházeti, když hlásí
se ke slovu p. Zeman a praví: „Ku kněžím se
důvěra podvrací a přece oni to byii, kteří slošili
kolik millionů pro studenty; než mnozí atadují
z peněz kněžských a teď sa vděk plijí do stu
dánky, ze které 8e napili. Masaryk to zná dobře.“
P Klimpt volá rozhořčen: „To je jistě fečník
Lkatol. kursu, ty já znám. Masaryk. Drtina, krejčí
jsou nejšlechetnější lidé na srěté.“ Kdosi volá do
tobo: „Hanba Drtinovi! Pročpak posloucbáta ta
kové urážky? Vžd.€ vás tu krmí ode dvcu hodio
vtipy ze starého Švandy Dadáka.“ Nastává křik
a společaat ve smíchu a zlusti ae rozchází. Po
dotknouti třeba, že potlesk, kterým 4 počátku spo
lečnost židovská a evaog-lická p. řečuíka zasypá
vala, ku konci nápadně zchladil. Nevíme, nebudou li
litovat příspěvku po tom výpadu na Starý a Nový
zákon, jehož ae z jejich středu nikdo neajal. A
měli tam přece své lidi.

Jak se tedy konečně nové náboženství
vytváři?

Hledají se mistři, kteří by místo aristokre
tické kritiky katolickéhu a vůbec křesťanského
náboženství ve svý kucbyni, nejrůsnějšími výpary
prožných „ismů“ přeplněné, zavařili konečné o
pravdu aapoň obstojný nápoj pro duše vyprahlé
skepticismem stále hůře řádicím © Přepestré ná
měty, polovičaté rozběhy, nedůslednosti a křivo
laké cesty tě-h, kteř: v příčině otázky oáboženské
chtějí vésti jiné, přivádějído mya.( Čtenářůzmatky

nejhorší. Nicposttivního, co by jen trochu pevněstálo, nezaložili ti, kterí si nechají podknřovati,
jsko by byli velikými proroky a jrchž koiby do
konce čtou milliony lidí. Vždy nějaká chabá ná
pověď, akademická úvaba, jak „by se otázka ná
boženská“ řešiti měla. A důsledek všeho? Nejvýše
fanatický, zavilý boj proti tém, kteří vakutik aspoň
něco věří, setrvávajíce v některé c rkvi.

Kam savede na př. „Čas“ svoje slepě důvě
řujícíčtenářstvo labyrinthem nejrůznějších „vážnýcn
úvah“ v otázce tó, to by ani Sokratrs nenhodl
Na jedné straně Masaryk se prohlásil sa „učedníka
Ježíšova“, na drahé straně pak potíral Boží zj-
vení, aby neztratil snačku pokrokovosti, soublusí
8 těmi, kteř: evangelinm problámli za dílo zcela
lidské, a jest vporou soc. demo .ratů, kteří saro
vými posměchy stíhají netuliko přesvědě ní křes
fanskéholidu, alei Krista semého.Věruzajímavé.
že „učedník Ježíšův“ podceni. h davtu a pravdi=
vost koib těch, které přece výhradcé ho k tomu
„učednietví Ježíšova“ vedly. A zase týž mož pro
blaeil, že dosavadní morálka křeotuvská nestačí,
že jest potřebí stoupati k jasnějším horizontům
A tak najednou „oč dutk“ se povýšil nad mistru.
Divné věci! A některé ještě divnější! Masaryk se
tváři, | eh K -jWrajry. Hus vuast a K oDoby“
i „Cas“ velebí Macbarův „Řím“, v němž jest křeb

fanství vůbec považováno za „jed z Judey“, "blígn, která velice rušivé působila na kultural a
tské poměry lidstva. A yk sám po

depnsl se pod článek, bající Muchěrořo ňenavistaé
díjo. „Apoštol nového nab-ženství“ horlivě Bájil

svého přeje, který po všech mlhevých výkladechMasarykových veřejné se hlásí meži navěrce, a

který pod čarou v „Case“ mluví i aristokratickýmdespektem o +ristenci Buha samého.
"7 A těď zas pějlčarou v týměše „Čas“ Šteme

něco fidéhď"Dpe J.t.m. tat peáno: „Ktes
dh 1 mědívěa 86DOV gě do
plňojí, věda zušlecbtaje rozum (také u buršáků a
Jejich fanatickýchprofesorů?), náboženství Uřšs
taneké pak Sračě, a právě církve (vtecky P) tuto

by harmonii pro své sobecké zújíhi(paryšňý,Když 2 Uřestadátví učinily
kovnictví. Kristus nepřinesi náboženská dug

se' Mlstvovšdy snov ."W 0ěk
Tolstoj, vrátil se kněma-Roseggor,Masaryk, Detina,

vrací se k němu každý myslící člorě r ttedy, tentovelikývěštec,jest mužemnedfysía
jenž oítí náboženskou potřeba vnitřní, kterou ná
božnost církevní nemůžo uspokojiti.“ — Při tomto
frázovitém povídání zvlášť bije do očí,jakým

tgnorantem jest pisalel právě v nstvítom,
které tváří se podporovati.

Knstos prý nepřinesl drgmat! Kdo jep po
vrchně evangelia přečetl, vidí zde hotový vě učný
řetěz Pozná, te Kristus hrozil odsonzecím fěm,
kteří by mověřili; v Plsma docela psáno, že víra
ospravedišuje člověka. Zkrátka v eraogoliích
kladen jest na věření v novozákonní dogmata důraz
takový, až se dal svés:i Lutber tak dáleko svým
bloubántm, že pováŘoval pouhou víra za cesta
spásy, podceňaje ktiklavé prospěch dobrých skntků.
To by ostatně měl dobře znáti každý průměrně
vzdělaný človék. Tím více takový, který se tváří,
jako by po dobrém „prostudování“ ohtel křesťan
ství podporovati. Lidé, kterí neznají ani zákia!
ních pravd Kristových, učené chtějí postapovati
dále, než kam došli největší the-logové všech
Vyznání po pracné píli. Pisatel v „Čase“ pod čároú
vymrskává z téže robriky Macharovy neomalené
nápady těmito slovy: „Nám je evangelium Kristovo
n-jkrásnější, nejdokonalejší, nejvyšší mravvuk u,
jaká kdy lidstvu byla dáns. Chceme, aby dltky
Daše svykaly ai již ve Škole dle méhožiti, žíti ně
Bobě,ale blišoím, milovati se, pomáhati 8i...
(a což Kristova věrouka, jíž jest celá mravruka
v evaog-liích neodlučitelné promís-na?) Nám
cílem jest volná ók la, mkoliv však bosnaboženská.
nebo protináboženská,“ Nechť prý dnešní círge-vul
vyučování jest nabraženo „náboženskou výcho.ou
křesťanskou, vedenou učiteli, která by vnitřní cá
bofnost mládeže i lidstva opět obrodila, prohlou
bila a zvroucnila,“ Ale vždyť přece Masaryk už
tak dloůho tvrdí, že chce, aby nastal náboženský
obrod! A zatím jeho žári jsou nejčilejšími volLými
mysliteli, kteří pomáhají jdek | saménu Buha
v srdcích národa tlumiti. Vždyť přece už dávno
na řvavých schůzích ho:it<kých 84 kt čslo, aby 80
národ obrodil v dachu křenfanského Hasa a nikoli
v duchu „klerikálů“; ale misto obrolu jen stále

se a pnéo tešy „pebázich pochyoovačnostanevěra. t onečné přesně udati, jakým
spůsodem se má přikročiá k obroduprakticky.
Akademického deklimovaní a potlesku při tóch da
klamacích přece uš jsme ušili až příliš mnoho. A
positivní výsledek oide. Proč se tolik zdráhají
pánové vtěliti různé ty úvnby ve skutek? Před
skutečným realisováním prchá každý, protže konk
blav, tolik smyslů. Kdy vlastně by se ti lidé sbudil
na jednotné methodě? A bojí-li se dosavadutho
církevnicteí, což - pro Bůh — jsou tolik am:vní,
Že 6e domufvají, jako by ty moderní umyšlvoky
daly ee uskutečniti bez církevnictví novéh: ? Ne
bylo by potřebí k tma pevné organisece? A ©)
jest naboženeké organisování jiného než Církev
nictví? Pisatel už t-ď su přisnáv., že při prvala
otištění jeh» myšlenek zvedaut proti néma od vol
ných myšlenkařů literaraí boj. Prý usp-tadá o věcí
anketu; prosí čtenáře, aby tou věcí se zabývali a
přispěli k jejímu Fošení. No —mdťastné pořízení
Iu 46 přuce už o náboženství něco nahovořili
Bode se hovořiti dál a uagtvoří 34 positivního aic

Z kulturních dějin „městyse
Aupicze“ a okolí.

(Od r. 1662—1716.)

(Dokončení.)

Z pláten oděvy Šili krejčí; v Onp. čil
r. 1709 Martin Zykeoadt, krejčí; mimo něho
"mínau nalésáme 0 krejčím ve Svatuňovicich,
jenž sla! Matej Kaldt mladší.

Mimo tato sd. ucedená řemesla byl ade
také rybář a sice r. 1663 připomíná se Jan
Hejna, robář z Havlovic, jenž r. 1694 zemřel,
v stáří 80 let; oástapcem jeho byl Kryštof
Frydtych, rvbář z Havlovic; v Oapici rybářem
byl Václav Zsraba, bečrář a rybář,

Na ptálky Jídil čihař; v Oup. zapsán roku
1701 jako otec Jan Klimeš, čihař a r. 1709
+ Matěj Vopeska, čibař. Čihadlo měl také r.
1711 semřelý Tobiáš Vojtěchů, Jinak čibař
z Maršova. :

Does skoro saniklým řemesiníkom jeaé
sílař, o němš smínka 60 děje r. 1696, kdo jako
otec zapsán: Jan, eytař z Petrovic a r, 1714,
kdy + Aona, sytařova dcera.

V Zaleuí bydlil r. 1707 Jan Nývlt,
a r. 1711 sa otce zapešn Václav Nývlt, malí
s Batňovic; malovali obrazy, nářadí atěma po
dobné, jak pašroo s „oučtů bratrstva liteřé
ckého“ v Úpici, kde ve vydání SApSÓBA +p4
ložka (r. 1719): „itom dano malyrsi' od o
wanj Kreczifizoze .. .“ 2 kopy.

Kshhařzaznamenán jenJediný a sice Pote
Volf;knibač za vsi Prorabě. ,

Co se obchodníků týče, mímo ty, o kte
tých smínka 6e stala (přegžáci),nalázído ada
kramáře; to byli ti, kteří prodávali ©krámě



Juď v domě nebo v krámcí na náměstí ;chodili-li
šak se zbožím svým dům od dome jako dnes
podomní obchodníci, pak ala Aandeidci —

V Úpici s kramářů nalézáme r. 1706 ze
nřelou Barboru, vdovu po nebož, Janovi Ny
klíčkovi (volgo stará kramářka), roku pak
1708 + Mariana, posůstalé vdo:a po nebož.

Jádková, kramářka), stáří přes 90 let, která i
na obec i na záduši vspomenula; téhož roko
lenil se Frautišek, pozůstalý syn po+ Janu
Nykličkovi, jinak kramářovi. V Petrovicích
byl osedlý Jan Kaberth, kramář (1711).
——Handrláctví kvetlo nejvíce v Radči; tam

vyskytojí se bendrláci: r. 1703 + Jan Šubrt,
r. 1709 Jan Celva, Kryštof Teichmann (1711)

a Kašpar Janský jinak Štoček; v Oapici bylbandriák na Podrači a sice Jiřík Celva (1701).
Zmíniti se zde musíme též o Janu Has

drovi, koňském handlíři z Radče (1708)
K obchodníkům počítati můžeme též skle

náře; byli to nikoli vyrabitelé skla, ale po
domní obchodníci, kteří sklo v krosnách na
stádech po vsích roznášeli a kde třeba bylo,
okoa zasklívali, Sklo kupovali ve sklárně
v Markoošovicích. Připomíná se jíž r. 1668
Maodalena, sklenářka z Oapice a r. 1662 Ma
riana sklenářova ze Sachovršlc.

Ko konci zmíciti se ještě musíme 0 +
Juditě, pozůstalé vdově po + Janu Haadrovi,
(vu'go stará Stělhonska, doktorka z Brusnice)
r. 1708, jež asi zastupovaia na vsi místo v po
zdějších letech se vyskylajícího felčara meb
ranlékaře a byla spolu porodní bábou.

Aby nemosi) na stará kolena žebrat, šivil
Boprodejem planet v r. 1710 + Jiřík Nosál, po
drohb planetář v Maršově, stáří 74 let.

Skutečnou žebrotou pak chodil Jiří Ši
mek, holdovník (= šebrák) z Maršova (170%).

Abychom pak neskončili ce smutnon, smí
níme se naposled o musikářích. Tak r. 1700
zapsán Jakub Kaldt, muzikář ze Sachovršic,
jenž r. 1702 žije ve Svatoňovicích. V Oapici
byl František Steblík, muzikář, syn kantora
oup. (1702), v Radči připomíná se Kryštof
Khimmel, mazikář a krejčí z Radče r. 1708;
téhož roku zemřel v Havlovicích „Václav syn
Jakuba Kuldta, musykáře jinak Hady, který
ové nemoci a smrti příčina dal skrze trunk
studené vody, která, že snad jedovatá byla, jej
do nemoci a potom do fantasie jest přivedla“;
© r. 1711. nalézáme 2 muzikáře a sice: Jan
Vojtěch z Maršova a Jan Peterka, jinak starý
Kboraus ze Suchovršic.

To jest mlhavý obraz, jak asi zdejší kraj

vypadal, okazuje nám obrázek teo, jak vlastní
prací a přičiněním obyvatelé zdejší £ pohromy,
válkou třicetilotou spůsobené, se vzchopili. Za
smínku stojí, še tehdejší řemeslník pracoval
pro sabe, kdežto dnes valná část řemesiniotva
a živnostnictva je v službách cisích, pracujíc
sa hubenou mzda ve prospěch jiných. A proto
tento krásný příklad předků našich, kteří ne
byli tak vzdělaní jsko my, nás povzbuzuje,
abychom nespoléhajíce na nikoho (ani na

poslance ne, byť by nám slibovali palác blahoytu a nebe na zemi), hleděli domoci se samo
statnosti a důstojného své minulosti postavení
mezi ostatními národy — jen vlastní prací.

Hospodářská hlídka.
© krmení píci neřezamom píše čas.

Kodym“ následovné: Následkem sucha máme
etos zelené píce méně, než lóta jiná a musíme

dříve přikročiti ke krmení ploí suchou. Proto u

posorňoje ge na dánský způsob krmení, jenž záeží v tom, že podávají se jednotlivá krmiva do
bytku neřezaná a každé zvlášť. Nejdříveobdrží
dobytek suché jadrné krmivo. Krmivo to (šrot,

otruby, květ, pokrutiny a j.) 8e na Bpýenano'emisía směs ee dle dojivosti jednotlivým kravámpřed
kládá. Kde není dostatek místa pro krmení jed
nollivě, postaví se aspoň stejně dojící krávy vedle
sebe. — Po vyšrání jadr. krmiva obdrží dobytče
případné množetví řísků neb krmné řepy. Nato
se napájí a pak se saloží dobytku sláma, neb
seno ke krmení — vše neřesané. Moobý čtenář
pomyslí si ae, še to nerosamné A příčí Se dose
vadnímu svyku jadrné krmivo smíriti 8 řezankou,
če snad dobytek onemocní atd. — Obavy ty jsou
bezdůvodně. Dobytek jednotlivá krmiva s chutí
dobře požívá; suchý šrot musí dobytče v tlamě
dobře nasliniti, aby se mohl spolknouti, čímž se
krmivo dokonale využitkuje.—Ani nehospodářský
způsob ten není. Dřívenechával dobytek ve žlabu
s „ Byní i slámu sežere, tak še sůstane šlab
čistý — leda zbude drát, jenž by se přidosavad
ním krmení dostal do játrob zvířete. — Rovněž

domačaka,že by se snad vé jadrné kraivonevyužitkovalo, je mylná. enové spolku pro
kontrolu chlóvní v Prase krmí jiš po několik roků
dle dánského spůsoba a jsou „plně spokojení; i
také výsledky mlékařské jsou uspokojivé. Způsob
dánský má oproti dosavadnímu způsobu krmení
mnohé výhody. 1. Odpadá řezání, opatření řesa
bek a ochrasná opatření a me macbo práce
a výloh. 3. Nepotřebuje“ > velké míobároy 8 tím

do dělnietvu a čeledi práce ugnadaí. 3. Uapeříme
píce jadrné. Na základě víceleté praze můfe so
proto dáneký způsob vřele doporačiti. ©"

Zákon ©selokém práva dědlekém.
Počátkem budoucího roku vstoupí v království
Českém vplatnost zemský sákon oselakém právu
sápadnickém pří dědictví. Sněmčeský přijel zákon
vloni 3. října. Čechy jsou třetí zemí, ktorá zákon
podobný zavádí, podle rámcového zákona říšského
se dne 1. dabna 1889. První jej pro sobe zavedly
Tyroly(1900), po nich Korutany (1908) a po
třech letech přicházejí Čechy. Zákonem tím se
chrání střední usedlosti selské proti dělení při
dědictví. Ustanovoje se jím jeden dědio a nápad
ník, který ostatní spoladědice sa levných podmí
nek vyplatí. Tato výboda středních statků omezena
Jest dolů výměrou 5 hektarů nebo 100 K čistého ;
výnosu; nabora omezení jest pouze 1500 K čistého ,
ročního důchodu. Výměra může do výše růsti ne- ;
orčito. Dnes mají Čechy poměrně více středních |
statků než Morava. Mají také tedy ještě co chrá
pit. Statků o výměře 5 až 100 ha mají Čechy:
290/,, Morava jen 26"/,, kdešto statků do 6 ba:
výměry mají Čechy 70%, Morava 789,1 Ještě;
horší jsou poměry, vezmeme-li statky selské veliké
nad 20 ba (nad 100 měřie); těch mají Čechy 17%,
všeho počtu, Morava jen 4'/,*/, všeho počtu statků
semědělekých.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
A zase dlouhé prsty. Velixé vzrušení

zavládlo mezi radýsmi přístavními dělníky v Ja
nově. Týdenník „Lotta sozialista vyzradil, že;
pokladník oddělení oakladačů „soudrob“ Romeo
Uompello měl ospravedlniti úbytek 20.000 lir;
Ješ z těch pouze 6000 lir bylo v knihách jako
vydání potvrzeno. Po tomto odhalení teprv
rudý list „Lavoro“ sdělil, že Compello, který
byl též předsedou spolku pro dělnické domky
a sekretářem socialistické strany, jest sesazen
a že proti něma zavedeno vyňetřování. Kdyby
bylo zlodějství to tolik nekřičelo, byli by do
vedli eoudrozi Compellova „podpůrnca činnost“

'

utajiti, — Bednář Fr. Wenzel, bydlící ve Flo
ridsdorfó, sám se odal, že jako pokladník místol
socialistické skupiny svasu pivovarských děl
níků v posledních 18 měsících odcizil asi
1038 K; byl tedy oznámen stát. návludnictví.
Vyšetřováním zjištěno, že v pokladně chybí;
1129 K. Jak pilně radí rovisoři svoji povin
nost ploili, vysvítá z toho, še Wenzel 1'/, roku
mohl shrabovati různé obnosy k svému vlast
nímo užitku.

Jak se pochlubil. Veliceavědomělýradý
poslanec za Ústí n/Lab. Ant. Schrammel poslal
do toho města zásilku, na níž pod slovem
„Odesílatel“ napsal: „Anton Schrammel, k. k.
Abgeordneter, Wien, 7. Bezirk, Kaiserstrasse
16.5 Dle všeho chtěl avésti na paměť, že není
Jen obyčejným občanem, že je něco vlo, totiž
„č. k. poslancem.“ Ovšem že šikovnější rodí
poslanci tak se nepodpicují, ale jsou přece ve
svém chování c. k, vládní, třeba že mezi svýtmi
voliči hrají si na veliké radikály.

Socialisté schválně protahují uzákonění
starobního pojištění. Na rudé schůsi v Ottak
ringa dne 9. listop. uzavřena byla jednohlasně

nictvo očekává, že jeho důvěrníci ve ené
movně, soc. demokratičtí poslanci, odrazí všecky
protahovací pokusy, obrošojící uzákonění ná
vrhu.“ A přece — jestliže rudí vůdcové myslí
to s věcí poctivě — nebylo potřebí žádné za
brocené resoluce. Vždyť pro to pojištění jest
valná většina sněmovny, soablasí s ní města
i celé země, sám dr. Luegor dal návrh v tom
směru atd. Leč — myní právě soc.
stranastaralaaslišáckyopoodlošenívěcítakdů

lešité. Křest. soc. strana. učinila pokus, aby
návrhy zákona o stárob. pojištění byly pře
dány výboru bez prvého čtení, totiž bes gene
rální debatty, která tentokrát jest jiš pro
praktický výsledek bezúčelná. Pokus ten by
měl výsledek jen tenkrát, kdyš by proti němu
s žádné strany nebyl vydán protest. Nožajtal
Právě socialisté, kteří se zlobnoo tváří předtím
brostli každéma, kdo by chtěl záležitost tm
protahovati, šádali předsevntí gemerální debatty,
vnášejíce do té záležit.sti pilný návrh, který
vyžaduje první čtení zákona, týkajícího se 80e.
pojištění. Radí dobře věděli, jak se mají sa
vděčiti židovským kapitalistům. Při oejisté
situaci parlamentu, jaká se počala jeviti hneď
s počátku, bylo možno 8e domnívati, že se tak
oddálí projednání předlohy netoliko p: měsíce,
ale docola do doby nedozírné. Tak tedy 800
drazi pracují pro „očekávání dělnictva.“

Kalendář českých dítek
na rok 1909 s četnými obrázky, vydaný nákladem „Kofbů“
©PraseII. čp.1698,je mejohodnějšímdárkemk Joričbu
pro škole dítky. Rozesílá se od 7. prosince t. r. — Čeme:
1 výtisk pobřeu 36 hal, v administraci 30 hal. — Tes
(12 kusů) meodběratelům„Kolibů“ franko ze 46 hal. jen m
hotové. — Odběratelům „Koltkd“ přikládá w uložní list
pošt. spořit. č. 2064 a přenechá«Sest frankoza náhradu
výrob. a exped. výloh ©obnos » K 16 hal, je-li kalen
dařík určenpre sourosencedítek — odběrateůnebo se
dárek dpp. katechstů 6 pp. učitelů pro hodné školní dítky;

meodb'ratele, účtuje se pp. odbě
ratelům fwoeťfranko sa 2 K 88 hal. — Prodavačům ka
lendářů výhody. — Kašdý notesovýzápisník takoré oelibostí
destextua obráskůjs obaždémobchodudraičí nešnáš
kalendářík. — Zásilky se vyřizují přesně dle pořadu dod
lých přihlášek aobjednávok; proto jsou reklamacebezděelné.

Objednávky řízeny buďtež ma adressu: P. Franiiieb
Soatek, vydavatel „Kvitků“ ©Prase- II., 2538. Odběratelům
„Kvítků“ předplaceným před 30. listopadem zasílá se ka

lendář zdarma jako premie s prosincovým číslem.

OO0000000000000000
=—= Divany, garnitury, matrace

do postelí,

ROLETY © oken nejlépekoupíte
u čalouníka

FrantiškaLady,
odborníka v tom oboru v Hradci Králové,

Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávkyvyřizují

se rychle a levně.

OOO000000000000000

Spob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s ručením obmezeným

vwHradci Králové,
* (proti Grandhotelu) :

přijímá vklady na knišky

= za44 až5" =
úrok a to dle výpovědi.

EP- Složnílístky na požádání zdarma. "UB

Uhlí nejlepšíjakostioo nejlevněji. 1

Nádherné dary!
a dekorativní předměty,
na fotografie, lišty, sochy,== Výroba

„I

a poesie, kniby obchodní a
Řiba máře,hry,Školní poté
oborupapírniokého spadající.

Ceny mířné a obsluha

vůbec veškeré druhy obrazů

ránaců,
L

eby a veškeré drahy papíru a vše do

v každém směru reelní. Z====



Prvni česká křest.-s0c.svépomocná firma |
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a Jevně dodává

hale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vsorky a cenník zasílají se zdarmaa franko

Sh nám ge naspět jen tenkráte, nebylo-li nieobjed

Ke všem příležitostem

praktické dárky
o) zelralee ornézoonynablt

V.Šolc,
slatník a stříbrník,

přísežný
soudnísnalec s odhadce

v Hradci Králové.

da MoeKbrných.abovstů/ stří h a
ehm všehodruhu.

Prodej se zárukou.

LÁTKYnaNÁBYTEK
kretomové, crepové, ripsové, gobelinové
polo- i celohedvábné v nejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
fladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k nábvtkovým látkám seodící jako: šůry, střapce, tře
pení atd — — — — — —

LINOLEUM -
VOSKOVANA PLATNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
- sa nejlevnější eenu nabízí firma 

JAROTOTPLVPRÁLL,Jndřiká uL

(Gn
lyválce

njelěaj konpíte
v elektrotechn. závodě

Josef Ježek,
HradoeKrálové.ES40
Sklodooken

jšť, ekleníků a jiné za kartelované ceny nej

l, franko na ron stanici a obal sdarmavá

AK.V. SKUHERSKÝ,
« ak dvorní úodaratel Eraées Král.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 bal. 1 kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řesající 4 K kus,

Zvláště výhodné pro p, t. sklonářea truhlát.

Go DIU

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek

Saračeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a sví
tilna (4"/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požáru i výbuchu a vydrží avítiti při
denním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od
sunutím lze starou baterii vypnouti a nabraditi novou.

Krásná kovová úprava.
Cena úplné svítilny K 180

„ baterie do xásoby „—'90
Při objednávce přes 20 K a 10%, slerou a franko.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanámu obnosu
(budiž připojeno 45 h na poštovné) expeduje

Vývosní dům
A. Patrná a syn v Jaroměři.
Dopište si o blavní cenník praktických novinek, vánač

ních dárků a hraček,jejž jdarma a franko každémuzašleme

We

Uznaný za nejvýhodnější a nojlovnějš nákupní pramen v Rskousku veškerý

zaslal noramenl
prád praporů příkrovů, koberců arov ho mí ve výrobnáchnejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboší
k výběru fraoko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě-|
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy |

| nebývalou?
Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
| »Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý

robek frmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci|
| Král., anikdy již bez něho práti nebudu, nebot

ušetřím času i peněz a prádlo jest proeyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové |

E potěšení,
Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady, Čalak. ul, č. 9,
doporačaje veledůstojnému duchovenstvu všestran.

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

sa plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

SN*> Obnovaji staré zašlé obrazy.
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporačení k volnému nahlédnutí,

Josef Stěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje sávod svůj veledůstojnému ducho
vemetvu a si. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých ebrámových předmětů,jakoži

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

zlacení písma a různých předmětů venku se naje
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.

Plány a poeDočt shotovuji úploč bezplstně ak ústnímu jednácí dostavím se na požádání taktéž
bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po race a bronsové
státní medailie z výstavy v l'ardabicích.
ORP*>Závod založen r. 1898. "l

KXDOOOCX

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. G, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak teohaické,

KZTV T uej agen vnitrozemsk

Kancelář „Hótel Hyrši“.

Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Legitimace u
do důvěrných schůzí

dle $ 2. shromažďov. zákona
ze dne 15. listopadu r. 1867

BE dostati we levně 3

v Biskupské knihtskárně v Hradoi Králová

Elektrické
= světlo=

pre továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejnoměrný.Zárovky Taatalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.



„E

hry rám hn
velké obrazy

| s rámem

10—korun
J.F,Langhans,

©.a k. dvorní fotograf

u Hradci Králové.

Adalbertinum.„
XKlelier sockařsko-řezbářské

ká pro prácekostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
Z SLEZ. PŘEDMĚSTÍ,

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

rámů utd. atd.

bí
Opravujeaobnovujestaré

kostelní práce.

Výkresyarozpočtynapožádání.

voskové svíčky a obět. před

dle liturgických před- kory vromístapoutisů vyráběné, prvnější
Ň pad mi obráako.

pdavoskové< zdobená,
(eerezinové) svíce pro chrámavréyevelikonoční svíce

+ 5 gvice ka tepaškal a krůpě- <
Šěmlfbrve a ranami, ové,
též krášlené 8bo- zápalkový drát,
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,
a

svíce obětní "S

ve všech velikostech

Beb krášlené, sloppky voskové a

avíčky ke křtu, polovankové,
O ———————óši do

-od an bhn č trs Ebiřmováníse stubami ve

a případnýminápisy, naInfuvod posl

"MONOPOL"
akclová svíčkárna a voskárna

v Mladé Bořáslavi.
Vyznamoná výslavách:
cdrevo Fařž1000,sue. Lon

diplomčestnéhodr D8, Úlaek" 1006,Tate08,Tate*dlatáJos,
Antverpy 1066, slaté nedalo

Výrobkyvšestr.umané. Vsorkyaoenníkysdaru | »frasko

CONOCNCKO k UHSHOSKG

v. přijímání a »y.

ČSD
.Založenor.1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu |
doporučuje re

první anejstarší odbernádílna pasířské

Karla Zavadilav Hradci Králové č.83.
k zhotovení veškerých ko

stelních nádob zestříbra,bronzu a jiných kovů, od n
jednodn oo nejskvostné
žího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně

ahotovoje se v mé vlastní dílně
jen ručné, čímžomošnéno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou sa ceny přiměřené.

Veškeré rzerky jseu Jebo
Biakupskou Milostí reride
vány.

Meiní nádoby jez v ohm!
mlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rysle, řádně a
levně vyřizují,

Viemed jm pomiená
hodné sbožínkukánkkázkun renko. m

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
DRG“ 3ta odporučení a čestných uznání po ruce. “jij

Prosím veledůstojné duchorenstvo o laskávon přízeň
a důvěmzávodudomácíma.
Spolkům d čuji rychléa levné odoní
pol znakůany z pvnýprov

Z
Rozšiřujte

IČasové úvahy!
Veledůstejnému

duchovenstvu!

Jan $tanéh
Konviktské ul.,
cielné makostel

Praha., ul.
Kar. Světlé,

1 čís.19n, roh
Past

náčiní, zá pe
1 doporučiti uvůjhojně sásobený

be klad ve vlastní dílně ručně prace- |
" vamýeh kostelních nádob a náčiní,

) ako: monstrance, kalichy,

'aky. nádoté ee,iKdeky, pstenky, "vše
ém aloha cír amis "Staré

předměty znovu opravuje v původní

ic jm ©ohni Han a střtdří. ap potádáníhotové
na ukázka rospo J, nákresy neb cen nko,veškeré slacená ručím. Největší vyroba a

. v Praze k nému nablédoutí. Provedení 3d nej
jejinodněžího do nejstkvostnéjůcho. Chudším kostelům úle
vd v placení. Více nanání po ruce. prosvvané vý

robby besomné. Vše pozílám jiš posvěcené.

td 26KS OKD DĚL PDK

Jan Horák, *
x „seven 3

-sesílá ne požádání vůdy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tus i cizo»

zemských.

005. | ©, dobu více než třice'iletého působení.
Učiňte, prosím, mlou objednávku na" zkoděku.

i Velojomanéelátky na tatávy.
TeRna dplátkybo Zvýšetí deti! a

Xdb x G0 XA8bX úč X

LEPXEFTCÍ

doporučuje P. 1. veledůstojm. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všechkostelních parnarananti,praporů a kovového
Cenníky, vzor roucha hotová na ukásky

m naP tfďnků'zálod:ZKÍKCTAIKAISÝZYK

Play k Blem
pěkná okrasa v kostelích,

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovitě 1—8

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kos za 3,
8, 10--16 sl. 3, 4-5 ul.

IEERYC-NEITIU-YENGEHNNEZKZENESZCHUXNYRENXHNUNE

PAAA5SA2

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

————eJeko,výtočné

kapesní hodinkyj
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
ha v nádherných skříních,

í ka řetízky, prsteny, náramky,
EEZÍ jehly a jiné zdntéastříhrnézkr

MEJ. —v nejmodernějšímprovedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář£
v Rychnově n. Kn.

Solidní obslaha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

pporp)
—ny závod —

pro MAlĎU

al.aj.čha any 4
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E politické situaci.
(lé).Posianecká sněmovna prožila těžkou

ehrtši. -Óo chvíli zdálo se, že 60 parlamenta
fi-mos ořítí, že budou elyšeti zástupci lida
těžká slova, že říšská rada jest rozpuštěna, a
bylo by snad dosti milo vládním krohům ji
stého druha, kdyby se tak stalo, Vždyť řešit
(ak těšké s zapletená úkoly, jaké Se dnes ra
konskémo parlamentu předkládají, totiž pro
Jednat rozpočet, ovšem prozatímní, jakož i pro
vést celou ta zamotanou aféru s apnexí Bosny
a Hercegoviny, by šlo muobem lépe pomocí
všemohoucího a vše přemáhajícího $ 14., jímž
by.ce hladce vše provedlo bez ohledu na pro
spěch národní a lidový, ba ssad proti němu

Důležitá věc, která r3 tak tětoe dotýká
Bejvlastnějších a nejbolestaějších sájmů celé
říše, jako jest rozpočet, nesmí býti ponechána
bez uáležitého dohledu a inspekre parřamenta;
v ústavním státě Rakouskanesmíbýtižádná
taková důležitá věc provedena pomocí abse
Imtního paragrafa. V úterý dne 15. prosince
dostalosenapořadjednáníorozpočtovémpro
visosia, které. bylo přijato většinou 362 hlasů
proti 65 hlasům. To překvapilo. A ještě více

Pro rozpočtové provisorium hlasovali kře
stavěti sociálové, katoličtí poslanci čeští, sc
cišlní demokraté, někteří poslanci mladočeští,
Jižní Slované, Poláci, Němci (kromě tří pověst
ných lanatiků a Pavgermánů Ira, Malika a

Jágra). hProti hlasovali agrárníci čeští, epoj
oGozkýmiradikáli. Byli to: dr Baxa,Bernina,
Bukvaj Bolíp, Bařival,Chaloupka,Oboe, Čech:
Drtina, Důrich, Fořt, Freasl, Hajn, Holý, Hrázký,
Hobka, Hyrš, Kaftan, Kalina, Klofáč, Kotlář J.,
Kotlář V., Kramář, Kratochvil, Lisý, Masaryk,
Masenoe, Náprstek, Najman, Okleštěk, Paď.ar,
Prašek, Rataj, Reichatitter. Rzchtera, Sláma,

V biblické škole.
Z esstovních vspuminek dra J. Hojčle. 

oktace nad horu Olivetskou, když jsem poprve
ekoušel, jak mile břejí paprsky ranního slunce
v Jerusalemé, vzpomínal jsem, že krajané moji
dnes ve vlasti slaví svátek posvěcení chrámu
Peně ... Neměl jsem kdy oddávati se sposví
osnskée náladě, poněvadě jst uvažoval, proč se

ském hospici a do školy biblické jen docházeti,
jako byl učinil dr. Trzecisk, anebo se ubytovati
Be celou dobu svého pobytu. u francouzských
dominiksgů.

oJa«, praví kollega, »cítím se zde vhospici
jeko dome, kdešto mezi Francouzi bylo by. mi
Velice teskne, poněvadž bych se stále cítil jako
2žizině.«

sZde máte prospekt biblické školy«, praví
dr Ebrlich a podává mi tiskopis, z něhož něco
laskavým čtenářům — aspoň tolik, co by je
moblo zajímati — uvedu.

Úkolem »praktické školy. biblickés v Jeru=
salemě jest vzdělati professory Písem ov., vypěstiti
spisovatele, kteří by sodbornou znalostí mobli
psati o růsných biblických otézkéch a konečně i
vychovati kozetele, důkladně znající evangelia a
prvopočatky vzniku křesťanství. Katolický její ráz
nikterak nebrání siedovati novodobé methody kri

= tické a historické,
První místo na programu školy saujímá

věro=a mravoučný obsah bible Starého i
vého sákóne, vědeckou methodou podávaný, (The
olegie biblická.) Vědecká tato metboda žádá luštiti
nejprve ofásky, zdali znění bible se na nás do
chovelo neporušené, či zdali postupem tolika sta
letí, ve kterých býla nesčetnékráte| opisována
v textech původních i překladech, se nevloudila
do ní nějská nedopátřehí, omyly, jského dosahu
hou, jak je opraviti, (lEritika dextu,) Vědecké me

Smrček, Srb, Srdinko, Staněk, Stránský, Soh
rada, Švejk, Udržal, Velich, Vaca, Zahradník,
Zázvorka a Žemlička.

Jest to opravda velice těžké, rozhodnonati
Be daes zásadně o tom, jak vlastně jest nej
lépe možno nejrosumněji jednati, aby z toho
český národ měl ne škodo, nýbrž užitek.

První stanovisko jest stanovisko „Venkova“,
který ve svém čísle ze dne 16. pros. vrbá ge na
naši strano, že prý jsme zradili „hanebně všechy
své sásady, sapřelá bídácky celou svou minulost
a národu našemu vpadli do sad jem s miserného
strachu předstrátou diet a mandátů.“ Slova bodná
agrárního „Venkova“, orgána strany, ješ beze
všech ohledů na národnost svým hřbetem adr
Zovala vládu Beckovu, jež za jediného nosta
tečného ministra krajana Práška dělala mou
řesína ka všemu, strany budoucích ministrů,
kteří jevu hotovi za ministerský frak sloužiti
dál! Dělají dnes obstrakci ti Práškové, kteří
potajma ve sněmovně hledají kunnexe k utva
ření větší nějaké vládní strany. Tedy mv jsme
zradili Čechy| Po toli.a prý ústrcích Čechů,
po pražekém stanném právu, po stávce školních
dětí v Rudohoří, po zmaření přelíčení českých
v Obebu, ještě prý sloužíme vládě. „Venkov“
nazývá toto jednání politickým úpadkem.

Posoďme! Dejme toma, že spojili by se
Slované všech stran a odstínů a zamítli by
provisoriam rozpoč.u a hnali by věc aa ostří
nože; je mysliteloo, že by to cos prospělo?
Říšská rada by byla rospuštěna, nastoopio by
Se na vše 8 radikálním absolatismem, vláda by
6e neohlížela na nic, dovedla by vše svým $l4
zaříditi, A co pak? Co vlastně hodlali by dě
lati ti radikálové, kteří ayoí jsou plni vzteku,
hrozeb, Jání a křiku?

Zde se nutno zarasitis uvažovati Strana,
která chce skatečaě sida prospéti, musí se pc
bybovati v kolejleh vážné parlamentní práce a
nikoli tlonci na galty a prováděti pískavé ob
strukce. Chtějí boáti čeští radikálové, kteří
vlastně vládě pracojí do raky, nárud vatříc— MU
thoda ž-da přesně vyšetřiti, kdy a od kohota |
která kniha biblická byla sepsána. (Kritika Ite
rární), a vrhnouti na ně světlo tehdejších okol
ností časových (Kritike historická). Zábady vyvc=
lané nejnověji ve Francii o kritice evangelií, de
batty vedené v Německu o poměru bible k lite
ratuře babylonské, sensační objevení zákonníku
krale Hammurabi-ho ukázaly absolutní nutnost pro
katolíky — studovati bibli ve světle dějin.

Proto nic z toho, co se týká znalosti sta
rého Orientu od prvopočátků až do prvních století
křesťanských, nesmí býti ze školy biblické vylou=
čeno. Poněvadž však jest třeba toto tak rozsáhlé
pole obraničiti, škola biblická bude věnovativětší
pozornost zeměpisu Palestiny a místopisu Jerusa
lema, nábvtenským dějinám světa semitského a
hellenistického, světa, ve kterém se křesťanství
zrodilo. Poněvadá Často stav věci osvětluje by
zantské tradice, nesmí býti vyloučena ani ona.

Klíčem k těmto studiím jsou 'szyky (bis
blická filologie), steré /nápisy (ep:grafie), starožit
nosti (archeologie), a detření konaná na místech
samých.

Mezi jezyky (nehledíc k řečtině, ve které jsou
psány biblické knihy Nového zákona) první místo
zaujímá hebrejština, poněvadž v ní jest sepsána
veliká většina biblrckých knih starozákonních. As
syrština stale se nevyrovnatelnou pomůckou pro
poznání starého Východu. Arabština nemá sice
valného významu pro vykořistění arabských pře
kladů poměrně dosti mladých, zato však mé ve
likou důležitost proto, poněvadž jest mluvnickým
ohniskem a středem atudil semitských s nezbytnou
pomůckou pro toho, kdo chce nabýti blubších
vědomostí zeměpisných dnešního Orientu, a pro
toho, kdo chce z autopsie (z vlastního vidění)
studovati zvyky dnešních Arabů, které namnoze
dosud ještě odpovídají zvykům obyvatelů Palestiny
v dobách biblických. Studium jazyka aramejského
jest nutno pro náležité porozumění oněch částí
biblických, které původně v tomto jazyku byl
napsány, dále k četbě starých opisů biblických
knib. («yparafrasí či targumů), v nichž jest alos
šeno mocho šidovské exzegese(výkladu), jakož i

4"

Imsertyse počítají levně. Ročník XIV.Olmeva vychásí v pálek v poledmu.

smutným zjevům oličoích demonstrací ? Lid jest
syt štvaní, chce býti v konstitačním státě spc=
řádaně a spokojeně živ. Dobře řekl poslanec
Horský: „Jest nesprávnou výtka, která jest
diněna naší straně, jako by totiž chtěla proje=
viti nynější vládě důvěru blasováním pro pilnost ©
rozpočtového provisoria i definitivy. Nynější“
vláďa je provigoroí a my doufáme a snažíme
se, aby pokud možno velmi brzy nahrazena
byla parlamentním ministerstvem. ©Nemáme
tedy dojista žádného důvodu ucháceti se o
přízeň zatímní vlády a vykopovati si její bla
novůli projevem důvěry. Jestliže jame hlasovali
pro prozatímoí rozpočet, stalo 8e to pouze
proto, že jsme chtěli dáti státu, oož jeho jest,
abychom opětně od státu mohli žádati, co nám
patří. Jedoali jsme proto pouze důsledaě, čestně
a správně jak nahora tak dolů a posloužili
jsme nejlépe taký našemu lidu tímto hlasová.
oim. Od této gesty se nedáme nikdy a nikým
odstrašicí |“

Vyčítá-li se nám tudíž zrádocovatví, lže se.
Ostatně, to může mravný a politicky povzne
šený pisatel č.áaku ve „Venková“ nadopsaného
vědětí, že to, co v úterý čeští radikálové ve
své touze po popularité proved.i, jest jenoms
hnusná komedie,kterou meskovali svojíebobost,
neproziravost, nerozamaost, která jo zavedla
do slepé uličky ubohé obstrokce, jež nemohla
míti žádného výsledku. Uleřilo se tedy na
buben, aby se přehlašilo varorání, a počíná z48se
ono pověstné zrájcování. Problasajeme: Není
možné dnes iíti politickými cestami lidí těch,
kteří mají sice svučné jméno, ale i prázdnou,
zbrklou hlavu, nemůžeme jitš s těmi, kteří
projevili úpleou neschopnost říditi osady ná
roda, zavedše jej tak daleko, že vyléčení jeho
jest velice těžké.

Jeme syny českého národa, jebož osady
nám leží na srdci, proto jest nutao jednou jiš
odělat: rázný řez a odděliti svou frakci, dosud
rozhodnutím Českého národního kiubu 86 auli
darně podrobující, solidárně trofcí, od shni
=- Ú
k použití starýcn překladů syrských. Jazvk kop=
tický a ethiopský sice není na progrsmu školy
tohoto roku, mohly by se však-ku přiní poslu«
chačů přednašeti též.

Epigrsfie sem:tská .——nebledíc ani k assyr
štině — podavá nam nejjistější a mnohdy jediné
poučení o sousedech náruda israelského, o Mog=
bitech, Feničanech, Nabatejských, Palmyrských
std Epigrofie řecká přispívá velice k poznání my»
šlenkových proudů v době vzniku křesťanství
blzxé, jskož i v nejstarších dobách křesťanství

seméhbo.
Obor starožitností palestinských se rozšrřuje

den co den vykopávkami anglickými a německými;
ze souhlasu dové vykopaných památek s památ
kami písemnými lze rozřešiti otázky živé přetřá
sané a vztahující se jednak na Jerusalem,:jednak
na rozsáhlé jeviště, na němž se sbětily důlednté
udalosti n+šeho vykoupení.

Zeměpis jest přirozené hlavní atrákeí bi
blické školy v Jerusalemě. Nedostačí však viděti
krajiny palestinské jen zbéžné, jak činí statep tu
ristů a poutníků, byť by4 měli bibli v ruce.
Stud:rum na místě samém přináší žádoučí ušitele
jen tu. je-li mu věnován potřebný čas, děje-li se:
s neležitou pozorností a předcházísli mu kritické
propracování příslušnýchtextů. —

Dle zásad těchto jest sestaven rozvrh před
vášek a cest školy biblické

Koždého týdne koná Škola za průvodu jed
noho nebo více professorů polodenní archrelo
gickou vycházku do Jerusalema, Kuádý měsíc koná
se celodenní vyjížďka na koni do- vzdálenejšího
okolí Jerusalema. Kromě toho konají se do roka
tři veliké cesty ns koni, s oichž jedna trvá osm
až třicet dní. Cesty jsou kombinovány tak, aby
každý mohl ve dvou nebo třech letech procesto

vati biblické aja od Petry na jihu až po Baálbekna severu. Vedle koly biblické existuje téš theo= —
logické učeliště, které má téš právo udělovati
hodnost doktora theologie.

Všichni poslucbači školy bíbileké — kněží i
laikové — mobou bydleti s stravovati se ve
svláštním domě, postaveném v sousedství dominl

i . ,
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Ostatáůnárod ab néé Jotnojtouze, podrdetí sapáň jednoho 'skikiséra, pŘě

vládě a BodrdNdádira. obyMasóvětpro roppočet,

- vyslovilmu dfvěru a ho, nič o kabtsetusůstal. Bylotády -celé Jednáníradikálů českých
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závod budební

antikvariát ,
v Hradoi Králové.

Zal. r. 1808.

Dopis z Prahy.
Ještě řiditel F. A. Šubri. V současná spo

lečaosti české v Praze není muže, na něhož po
blíželo by se s názory tak různými, jako na
někdejšího řiditele Národního divadla v Praze
a letošního řiditele — na podsim odstoupiv
šího — Městského divadla vinobradského. Tc
můto muži věnovali jeme jiš po několikráte
zajisté zaslouženou posornost a čipíme-li tak
opět, zajisté toho zaslahoje. Zaslubuje toho
jako zvláštní typ, ojedinělý svými soabami a
cíli, které volí, aby došel svých záměrů a tužeb,
Ač řiditel F. A. Sabert byl nucen odejíti zdi
vadla Královských Vinohbradů, což sehrál so
zdatností starého herce, tož přec nepřetrbl
všechny styky 3 členstvem divadla. Ba naopak,
kde se jen dá, všady F. A. Šubert dává na
Jevo, že jest stále starým svým Šabertem, ně
kdejším tajemníkem Skrejšovského, jehož jako
svého dobrodince horlivě napomáhal ponižo
vati, až s: mu to také podařilo.

-- Mtit by-ce,kdobysedomníval,žepo.

">
kónského kláštera, a nejsou vázání řeholní regulí.
Za celé zaopatření plstí se 150 franků měsíčné.
Delší cesty, konané na koni do vnitrozemí Pale
stiny, a všecky potřeby (stany, stravu, s0umary. atd.)
obstarává škola sama; účastník pletí zpravidla 20
franků denně.

Dlouho jsem debattovel a uvažoval, proč se
rozhodnouti, zda pro společnest francouzskou či
rakouskou. Konečně rozum zvítězil nád srdcem.
Pro mé vědecké vzdělání bude rozhodně lépe u
sídliti se trvale u sv, Štěpána, byť by se mi v ciz/,
internacionální společnosti snad někdy zastesklo.
Kdo se dal jednou na vojnu, musí bojovati, Po
děkuji za pohostinství v našem hospici a půjdu
tam, kde se můj přítel Američan již včera usídlil!

Oznámil jsem své rozhodnutí dru Ebrlichovi,
který by) hned ocboten mi posloužiti. +Za chvíli«
— pravil — »přijde rakouský konsul na mši sv,;
zdrží se tu asi k desáté bodině; pak vás zavedu
k dominikánům.«

»Bude mé těšiti ...
Slunce stálo jíž vysoko a metalo palčivé ps

prsky na kopule sv. měste, když jsme s drem
Ebrlichem opouštěli hospic. Kráčeli jsme cestou
křížovou, známou mi již od včerejška, zahnuli na
pravo do ulice Tarig báb el-'amůd (řeklibychom
česky sloupobranská ulice) a za malou chvíli ste
nuli jsme před branou damašskou (báb eš-šam),
kterou jsem si mohl dnes podrobněji problédnouti,
než bylo včera možno. Nadpis nad branou umí
sténý nás poučuje, že ji posledně stavěl (či spíše
opravil) sultán Soliman r. 944 úléku Mohamedova,
t.j. 7. 1537 nebo 1538 letopočlu křesťanského.
Ponecbávajíce si podrobnější ohledání na dobu
pozdější, díváme se zatím na stavitelský sloh o
rabský století XVI., ve kterém brána tato jest zbu=
dována.:Po obou stranich vchodu vypínají se dvě
věže. Na cimbuří.stojí malé sloupky. Podobně i
vchod jest ozdoben dvěma štíhlými sloupky. Pro
tuto sloupkovitou okrasu sluje brána tatu ssloupo
vou« (el+'amůd — sloup) Vstupujeme dovnitř,
Sotva že jsme vstoupili,již nám bylo učin.tí v levo
v-bok a -po několika krccích zase vpravo v bok,

——

vstup do města nemožný “. Dnes by ovšem sts

»fádnéh, že
sprá A vzrůstá. $ seně au
Nebbě důsledky ýminky: :
vokované stávky personálu doposudtrvají a
potrvají zajisté ještě dlouho, ač nebude-li ohod
událodti zcela mimořádným. Sémě, které první
řiditel Městského divadla vinohradského svě
domitě zasóval, bují a roste, ba nese již ovoce.
Tentokráte je to vinohradské opera, která odnáší
výsledky zbytečně a svévolně vyprovokované
stávky. Jsk dnes věci stojí, jest skutečně zji

štěným faktem že opera vinobradského divadlaMěstského klesá den ke dui, že trapno poci
ťovati. Ti, kdož z orchestra prohlašovali
tronfalostí, že pod kupelníkem Čelanským nikdy
již bráti nebadou, chtějí prý svým slibům do
státi. Inu, dobře, mohou zajisté býti důsled
nými a podle svých slibů troufale se chovati.
Jiná však jest věc, co toma řekne obecenstvo,
návštěvníci divadla, abonenti, nejširší veřej
nost, umění a badoacnost divadla. Tito činitelé
nad výbrůžnými sliby některých členů orche
stru divadelního troou, poněvadž traoati musí
nad úpadkem, v jském na srázné ploše stále
více zabíhá orchestr, pod někdejší taktovkou
Čelanského za první po Kovařovičově or
chestra v Národním divadle pražském právem
prohlasovaný. Dnes orchestr v Městském diva
dle působící jest amělecky bezvýznamný a od
strafující příkladem, kam ař zajíti může adra
žení vyspělých umělců, jestliže dá se ovládati
podivně působícím někdejším řiditelem F..A.
Šabertem, který doposud jest nešťastným naše
ptávačem divadla vinohradského.

Tento mně jako by neměl dosti na tom,
že způsobil divadlu krisi, še je Amofněohromně

i — stávka dostoupila výše ve dnech Svalo
václavských, kdy divadlo bylo vyprodáno u příleši
tosti sjesdu měst a u přílešitosti sjemdu rolmiciva,
kdy mělo jinak stále velikou mávšlěvu,a kdy jeho
opera byla uměleckou sensací prvního řádu
Velké Praby — — jako by neměl dosti na
tom, že pověstdivadla nechal vláčeti blátem, dále
ještě působí. Dnes jest v Praze veřejným ta
jemstvím,že orchestrdivadla vinohradskéhodává
se F. A. Šubrtem ovládati, spracovávati k nové
stávce, jakmi'e by na dovolené dlící kapelník
Vítězslav Čela: ský do divadla k řízení orchestra
vstoupil! Někdejší řiditel vinohradského divadla
Fr. Ad. Šabrt hraje snad odvážnou hru — 0
kůži samotných členů orchestra, kteří toho však
buď nepozorojí nebo pozorovati nechtějí.

Setrvá-li orchestr divadla ve avém odporo
proti svému chefa kapelníka Čelanskému, s nímž
správní výbor dražstva divadla má přesné zá
vazky, pak není vyloačeno, že dojde k velikým
překvapóním, neboťve správním výbora tohoto
divadla zle to kvasí a bárá — proti orchestru,
který snížil svojí uminěnoslí význam opery ví
nobradské, který umělecky klesá den ode dne,
následkem čebož obývá návštěvy při n dosta»
tečně budebně vypřavených představeních — —

čile jedna pořádná rána z děla a celé brána da
mašská by se zhroutila. Pro povozy jest tento
průjezd o dvou pravých úblech velice obtížným.
Prozatím není však počet vozů projíždějících valný.
Jezdí se více starým způsobem na hřbetech sou
merů. Tak jedou také dvě jeptišky, jež právě ve
bráně potkáváme. Jeptišky na oslech sedící! Jak
zajímavý to, poněvadž pro naše oko nezvyklý
obrázek,

Po pravé straně jest řada dílen a zásobáren.
Na levo za branou leží na zemi odpočívající ka
ravana; jest věru těžko uhbodpouti, co jest špina
vějšího, zdali kůže velbloudů na mnobých místech
již značné vypelichaná, či óaty a kůže arabských
honáků. Pohled na špínu ana pracující dělníky —
mohamedáné, jak známo, nesvětí neděle — ruší
nás v naší sváteční náladě.

7 Jsme na křižovatce. Na čtyři strany se před
námi rozvětvuje cesta. +Po této cestě«, vykládá
kollega, ukazuje na levo k jibozápadu, »jste včera
přijel. Pokračování její na severovýchod. vede
kolem jeskyň královských a jeskyně Jeremiášovy
do údolí Cedronského a na horu Olivetskou.<

»Jak rád bych se dal touto cestoula skáči
do výkladu.

»Tato cesta k severozápadu vede k židovské
kolonii, k protestentskému srabskému kostelu a
k obrovským pozemkům ruským, na nichž stojí
ruská kathedrála, ruské poutnické domy, lékárna
atd,« :

— »Přichází sem maoho poutalků z Ruska?«
oVelice mnohol Ze žádné říše a z žádného

jiného národa nepřijde sem tolik poutníků jako
z Ruska. Uvidíte častěji celé zástupy ruského me
lébo lidu s holí poutnickou v ruce a s rancem

putovatisem,Ruskématkyse modlívJerusalemé
sby jejich synové, kteří bojují v dalném Východě
za svstou Rus proti Japoncům, šťestné se vrátili
ne jejich srdce. Žádný národ nevěnuje pozornost
Palestině a žádné vyznání nekupuje zde půdu
v tek velikých rosměrech jako Rusové, -Pů
jde-li věc takto dále, jmenovité. zvítěrí-li Rusové
ve válce, již vedou, bude stoupati jejich bohatství,
a vlivzde tak, že opanují všecko a nám katolíkům

; : .* ' 9,

Věda univorafiním da. Tak bj
aspoň zdálo dle moderních frazí. Pe$.
výbradně plodem neuešdoměloati. Úrědos
srovná sociální protivy, povede k bamafitě,
zamezí veliké choroby atd. Zatím není tomo
tak dávno, co veliký učenec německý radil u
vědomovati Čechy a NHvástije k rožama ros
bijením lebek.“ Teď vidíme oa německých pro
fessorech pražského vysokého učení, jak je věda
přivedla k humánnímu stanovisko vůči oašema
národa. A jak je toma v Německu? Berlínský

cuje násilné historií: jen aby kulturní zdatnost
našeho národa ponížil: „Co Češi znají, od nás
se naačili. Václav a Otakar shromačďovali
kolem sebe hloučky německých malířů; bra
niborský kurfiřt založil první německoa oni
veraita .. “ Pichler mluvil o české „laxa voy
lindrecb“, čl. Liszt nazval pražské baršáky
předbojovníky německého vzdělání a kultarg(!). 
Byl adílen jedoomyslně názor, že by Češi ještě
does byli divokými hordami, které-by si pranic
nezadaly s africkými divochy, kdyby uebylo
německé kultury. Tek se tedy bavila vysoce
učená společnost, tak uplatnila svoje vědecké
poznatky ve chvtli zkoašky, v okamžik, kdy
se-mělo prakticky dokázati, jak věda zušlech
faje, jak odstraňuje zkázonosné předsudky,jak
jest hotova eloažiti i se sebezáporem pravdě.
Moderní učenec ve věku demokratickém ('1)

i menší uárod má právo na existenci, že se ma
mají přizoati sákladní lidská práva. Co méně
vzdělaní pohané před tisíci lety uznávali jako
právo samozřejmé, to hledí ačený fanatik po
brobiti. Otrokářetví moderního způsobu, otro
kářství rafnované| Vždyťi nejzpupnějšířímští
patriciové samým otrokům popřávali plně jejich

va jazyková! A Masaryk chtěl, aby vzdělaní
ěmci vedli se vzdělanými Čechy národnostní

konference! Jako by moslemínská zloba chtěla
kdy v praksi užiti moderních zásad k skatačné
podpoře práv národa jiného! Bankrot všemo
hoacnosti vědy v zálešitostech nejdůležitějších,
nejpalčivějších, v pravdách nad jiné jasných.

„Vičkova Osvěta“ Úmrtím starého
poctivého literáta V. Vlčka přešel měsíčník
„Osvěta“ do jiných rukou a tím také do jiných
proudů. Dokasuje to konec románu Holečkova
„Vojna“. Hrabou, neaumělou:rokáu je:sdo na
neseno tolik jízlisosti proti kněžskémustava,
de toho jb. schopna jen slepá zášť fanatického
odpůrbe kléru. Vysvětlaojeme si snadno sášť
liberálovu, ale požlechávámeúváze odběratelů,*-> ,,————
nezbude než se z Jerusalema navždy vystěhovati
« « + « Druhá cesta na pravo vede do Samařska
a do Galileje. Po té půjdeme, Zde na rohu za-
koupil německý katolický spolek. Sv. země poze
mek a starí tu nový hospic, kostel a německou
školu.«

Jdeme kolem zahrady, až přicházíme k jiné
zahradě, ohraničené pevnou zdí, na které připev
néna jest plechová tabulka 6 nápisem »Cooveng.
des Pěres Dominicaines, Jsme u cíle své cesty..

Širokými vraty, u nichž stojí strážný domek,
vcházíme na cestu vroubenou po obou stranách
železným tyčkovým plotem. noch z Nubie,
jemuž pro osvědčenou věrnost svěřena k dozoru
brána, usmívaje se, cení na nás ové bílé zuby a
bez obtíže nás propouští. Již stojímev nádvoří

stojící na vysokém podstavci uprostřed nádvoří, nás ©
mile vítá. Jdeme krytým ochozem, v němé vystaveny
jsou různé archeologické památky, jako kameny
s nedpisy atd., a zahýbáme na levo do zabrady.
Zvoníme a za chvíli přichází ním bratr domini
kán otevříti, Uvádí nás do hovorny.

Tážeme se, mobli-li bychom mluviti 6 ředi
telem biblické školy P. Legrangem.

»Přijde hned«, odpovídá bratr a odcházíkdyž
nás byl dříve vyzval, abychom se posadili.

Za několik minut se dvéře otevřely a valous.
pil mnich bíle oděný, prostřední velikosti, asi pa
desátilelý. Poněvadž jsem byl přesvědčen o jeho ,
neobyčejně blubokém vědeckém vzdělání, které
osvědčil četnými pracemi literárními, takže jest
jméno jeho v celém světě známo, byl jsem velice
zvědav osobně ho poznati. Teď jsem ho měl před ;
sebou a mchl jsem mu z blízka pohlédnoutí do
obličeje. Skutečně,vysoce. inteligentní to tvář.
Její sympatický výraz zvětšoval nedlouhý černý.
plnovous, Za ním vstoupil bned bratr, nesoucí na
tácku tři číšky likéru — zvyk.to, který všude ne
Východé jest rozšířen.

Po nedloubém rozhovoru ujednáno, že již
dnes-k večeru ne přestěbují sem k dominikáným
a že tedy budu spáti již pod úchranou sv. Štěpána, |dí

+



sdaž dovad slušná rovwe můbšese každému fa

býval "vědypřísatvchm Ylškovy „Osvěty“. Po
© važovali jeme ss svou povibnost opozornitina

. smiěněnov vlajka. Zároveň spora upozorňujeme
na výtečně řízenou katolickou revui „Hlidka“,
vycházející v Brně

Zvláétníi obrod „ryzího ovangelia“
provádějí ovangeličtí losvonromisti. Šeberov
všecko. Dle zprávy eaského bískopa scbáfra
odpadlo r. 1906 v Saska 1029 katolíků, mezi
nimiš 4847Rukošanů. A z tohoto počta adalo
za příčina svého odpada náboženské přesvěd
čení poaze 5l osob. Ovšem še i z těchto „pře
svědčenců“ málokterý del -do Lutherova ráje

„se okutečného nadšení. A tak tací odpadlíci
málo evangelickou církov zvelebl. Ostatoč vláda
německá se nad tím příliš nemrzí, poněvadž
podporuje heslo „Los von Rom“ výbradně
z důvodů politických.

Může býti žid savilejším fauati
kem 2 Masarykovskýdenník ve svém „vlas
teneckém“ žáru neví najednou, jak by seslahil
mohutný dojem stkvělé vlastenecké řeči My
slivcovy. Že český poslanec zavadil o židy, fo
mu nesmí slaha židovstva odpastiti. Prý Váci.
Myslivec mlavil nadšeně pro všeob. hlasovací
právo, ačkoli „před jeho zavedením stejně
nadšeně psával proti tomuto lidovému poža
davku.“ Tak napsal „Čas“ dne 15. t. m. Twlo
bohopustouleš odváší se napsali orgán, který byl
svědkem, jak se vlekl dlouholetý spor mezi konser
vattonějším křídlem katolického táboraa V. My
sliseem právě k vůli vševů. hlasovacmu právu
„Čes“ dělal tehdy na spor ten aristokratické
vtipy. A teď blavního tehdejšího obhájce všeob.
hlas. práva viní z jednání opačného. — Isrnel
ský domestik dobře ví, jak zklamala předpo
věď dra Masaryka, který dychtivé přání srdce
svého oděl proroetvím, že arcibiskop dr. Koho
nad žalujícím nižším klérem v Římě vyhraje.
Ale tato zkušenost slepéma protikatolickéma
zášti nepřekáší prorokovati v témž směru o
Sporo Párvy —Hlioka. „Jen bláhovci mohoa
čekat, žo farář Hlinka vyhraje proti biskupu

Párvymu ... není vůbec mysliteloo (!?), že
by obyčejný kněz zvítězil nad biskupem, který
ke všemu je tajným radou.“ A přece prolhaný
žurnál, který ee staví realistickým, ví dobře,
že co prohlašuje za nemyslitelno, vlastně ne
dávno se stalo. Tak napsal v okamžiku, kdy
žaloby Párvyho proti Hlinkovi v Římě byly
úsnávy za nepravdivé!

Tášame se: můše býti žid zavilejším proti
katolickým fanatikem ? My však tvrdíme určitě
scela něco jiného: Není myslitelno, aby Masa
ryk otevřeně, spravedlivě a podrobně podal
statistické srovnání bankrotů židovských a
křesťanekých, aby nestranně a důkladně vylíčil
čádění židovských lidokupců, aby židovatvu
pověděl otevřeně ns základě křiklavých fakt,
jak. židovstvo z českých mozolů žijící podpo
raje bezcitnou germanisaci, Není -myslitelao,
aby vydal „Zrcadlo rabínů“, t4k jako vydal
„Zrcadlo katechetů“ (v němž jsou ostatně do
kázané lži). To spíš upřímný žid v té příčině
capíše správaou úvahu Zež „zastánce českého
lidu“ Masaryk.

Váš tisk jest tak sprostý, víte, tak
míský! Masaryk v hloubi duše rozechvěný
nískostí katolického tisku ulevil si tak v „de
batě“ královébradecké. Kdo nezná polenových
sprostot Macharových, proti nimž se Masaryk
ani slovem neozve, kdo neví, jakým surovým
epíláním se ctili sami masarykovci již před
hradeckým | „rozčilením“©Masarykovým za
známé afóry Herbenovy, domníval by se, že
v „Čase“ jest hotová mlava andělská. Najednou
— a to už je moc — byl přinucen fanatický
„Úas“ zavěsiti si sám na krk tabolko hanby
pro svoje pepické spílání, aby redakci nepoučil
o slušném chování trestní paragraf, když Ma
saryk tenkrát náhodou „reformovati“ zapomněl

Dne 12. t. m. v „Čase“ vytištěno:
O p. K. M. Čapkovi, členu redakce Nár.

Listů a uměleckém referentu Zvonu, užili jeme
v „Čase“ těchto výroků: „Mrské individuum“,
„překrucování“, „nečestné psaní“, „ofrapa“.
Přesvědčili jsme ae, ža tyto výroky nejsou
vzbledém k osobě p. K. M, Capka nikterak
oprávněny, litujeme jich a odvoláváme je. Zá
roveň savazojeme se, še na příštěsdržíme se
všech útoků, jimiž by p. K. M.Čepek mohl ce
cítiti na své osobní ctí uražen.

Cyrill Došek.
Tam tedy dohnán v rozpacích humanitář

ský „Čas“ přisoudním jednání. Jinak by pranio
nelitoval, neodvolával, k ničemu96 nezavazoval.
Nositele „vyšší morálky“ musil Čap-knaučíti
Ubstojsým moresům beverem. Kdyby nazval
někdo otrapou zloděje nebo karbanika, už to
by bylo dosti povášlivé. Jestliže však nazval
ze slepé vosti „Čas“ otrapou českého li
teráta pro jeho svobodnou kritiku, tu již pře
stává. všeoko.. Oršem.še masarykovský list
opadl sad: svým. pomíšením do novýslovných
křeší. Ab i bar
omyl,přešnslal výše oredenác odvolání půl

sloupcový „vysvětlovací“ úvod, v něnrž se kroutí
vfako liška v pasti. Napadený literát avedl 13.
t. m. výkraty ne pravou míru a poznamenal
též, že dle soudaího narovnání neměl býti pc
depsán málo významný C. Došek, ale redakce
„Časn“. — A tihle lidé byli oraženi ve svých
jemných citech, když jim pouze na korreep.
hMstku napsal jeden farář, co sei o jejich čin
nosti myslí, aniž by užíval nadácek.

UMĚL. PŘEDMĚTY OBRAZY

RNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

všech evropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodává rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v FXradoi EKrálové.

(Založeno r. 1882).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Politický přehled.
Rozpočet na rok 1909 vykazuje potřebu

2.303,596.103 K a úhradu 2.303,657.294 K, tedy
přebytek 61.191 K, o 47788 K méně než pro
1908. Rozpočet předložil správce ministerstva
financí Jorkasch-Koch. Zvláště vystouply pří
spěvky na společné výdaje říše s 284,718.822
K z r. 1908 na 300,636.890 K r. 1909; v mi
pisterstva osvěty s 97,420.133 na 104,618.198
K, v ministerstvo financí o 40,352.504K,v mi
pisterstvu obchodu asi o 6 millionů koran.
Celkem stoupl rozpočet o 148,566.331 K proti
roku letošníma.

Dne 14. prosince bylo odvoláno stanné
právo v Praze vyhláškou. místodržitelskou 8
piatností od 6. hodiny ranní dos 15. prosince.
Trvalo tedy stanné právo u klid v Praze cel
kem 12 dní. Zároveň se zrušením stanného
práva zrušen policejní zákaz uvšení barev a
odznaků. Následkem zrušení stanného práva
bude asi žalostná budoucnost, oepřestanou-li
drzí živlové klid Prahy ohbrožovati svým bum
Jem. Prozatímní rozpočet předložený poal.
sněmovně byl přijat většinou 362 proti 5o bla
sům. Proti hlasovali čeští agrárníci, oárodní
socialisté a trosky národního klubu, jenž roz
padl se usnešením katolických poslanců če
ských, kteří hlasovali pro prozatímní rozpočet.
Ministr krajan Žáček vzdal se svého porte
feuille, ale osnesením národotho klobu (zbytku
jeho) vyslovena mu plná důvěra, vysvám,abyv mí
msterstvu selroal a abyhlasoval pro rospočet.—
Žáček demissi svoji odvolal a hlasoval pro.

Katoličtí poslanci-.jsou pro své hlasování
zrádci — — — Záčkovi sa vysloví důvěra
Jaká to hnausnákomedie. Z mladočechů zdrželi se
hlasování Brdlík, Čelakovský Čipera, Fiedler, Ma
štálka, Pacák, Pražák a Vrtal. Po rozbití Národ.
klubu, jež so stalo vystoupením katolíků, hledí
nyní Klofáč atvořiti opposiční blok z opposič
níků českýcha lidovců a realistů moravských.
Vzbledem k posledním událostem parlamentním,

které byly velice pebnnté jeví se středečníschůze, ve které podány byly pilné návrhy posl.
prince Liechtensteina, Glabinského, dra Hru
bana a dra Sylvestra sa vyřízení předlohy an
nekční, dále pilné návrhy dra Lsginje a dra
Šusterčiče zu zavedení základních zákonů pro
Bosnu a Hercegovinu s pilný návrh dra Adlera
stran důsledků aonexe Bosny a Hercegoviny,
velice klidnou. — Včerejší „Bohemia“ oznamnje,
že boršáci za žádných okolností nepopustí, že
bomly boudoukonány na Příkopě dále; s mi
nisterským předsedoa prý nyní jednati nebudou.

Situace balkánská prozatím nečinížádných
pokroků. Vyjednávání vede se klidně dáj, šak

opokojaní nějského pro bodoucnost nepodává.Šerejší ministerská rada v Srbsku se sábý
vala pošadavkem; ministra vojenství, aby byl

poralen další úvěr 11milionů dinárů ne výsbrojvo
: Tarecký ent se ejíšdí a pilněse

praoaje na ozdravění poměrů říše půlměsíce.ministerské raděbylo za souhlasů sultánova
jmenováno 39 ogfátořů,třetí DiHi jsou tři

ové, 3 Arméňci,1 Bulhar (metropolita Vitolský),1 Valéčha 1 Ieradlita

Z činnosti katol, spolků.
Katolická jednota v NovémHradel

Králové pořádá dne 27. t. m. zábavní vešířek
pro.své členy© jimi uvedené hosty v místnosti
spolkové p. J. Dalka. Program jest pestrý a zá
bavný. Začátek v 6 hod. Vstopné člen 10 hal.,
nešlen 20 bal. Čistý výnos věnováníbude spolkové

knihovně. Dúrky do tomboly vděčněpřá p.J. Kanz, o. k. pošt. úř. v. v. tamtéž. Hostéjenu
vítáni. Uctivě zve výbor.

Z Lušan m Jičína. Konečněs u
nás a V okolí po katoliéfu rozsvítí. Po delš

zralém uvažování míní páš dp. farář J. Groh ga
ložiti pro zdejší farnost a okolí katol. jednou,
kt.ré je u nás potřebí jsko soli. Zároveň slítěl,
če svým nákladem zřídí spolkové jeviště a prapor.
K takovému rozhodnutí všichni uvědomělí katolýci
ložanští dp. faráři co nejsrdečněji gratalají. Usta
vujíeí schůze bude po Novém roce —den se je
oznám! — a síce v hostinci „na Špici“ a to z:
příčiny, aby se jí mohli súčastniti katolíci se Že
leznice, Readimě, Choiče a Mlázovic — kdež p

bříchu dosud žádných katol. ječnot nestává, $schůzi té promlaví dp. farář Jan Groh o důleši
tosti katol. organisace v době přítomné.

Z Čes. Skalice. Doe 8. t. m. pořádala
organisace naše ve velkém sálu hotelu Bartoní
ček důvěrnou achůsi, na níž přednášel dp. P. Al.
Jemelka. Bylo přítomno daleko přes 1000 účast
niků; hlava na hlavě v sále i vedlejších místno
stech, tak že celé zástapy musely 8e pro nedo
statek místa ode dveří vrátiti. Svojí znamenitou
promluvou dp. řečník strhl abromážděné k mnoho
násobnému nadšenému potlesku. Přes to několik
mladičků začalo provokovati. Jak se nám sdělůje,
byly mnohé legitimace podloudným spůsobem vylá
kány a v jedné oficíně docela se legitimace padě
laly, aby se „osvícenci“ do schůze lstivě vloudili.
18letý mladík v polovici přednášky dovolil si přes
hlavy starších vážných katolíků polem'sovati s prů
zračnou tendencí, aby schůze trpěla. Když trou
falá dotěrnost nebrala konce, lid cítící jízlivé cho
vání mladíka, který řečníkovi nedovedl ani od
pověděti na otázka, „co jest to atát“, protestoval
proti dalšímu vyrušování. Všichni vroucně dp. řeč
níkovi děkujeme a prosime ho, aby co nejdříve
znova k nám zavítal! Zařídíme příště všecko tak,
aby zámyslní rušitelé, jimž nejde o poučení, ale
o dráždění, do achůze nemobli. Obrovské schůse
měla výsledek velkolepý. Tedy dále statně vpřed!
—Katolický lid českoskalický.

Z Opočma. 13. prosince konána u nás
v Kodymově národním domě schůze strany katol.
národní z okresu Opočenského. Návětěva byla
velice četná. Ač sál v národním domě jest pro
atorný, byl účastníky naplněn. Dle praesenéní li
stiny bylo poslachačů přes 500. Přednáška konal
redaktor „Štítu“ p. Fr. Šupka. Ve své obsažné
řeči, dvě hodiny trvající a častým potleskem 500
hlasu přerušované, promluvil p. řečník o poša
davcích strany katol. národní, a to o požadavcích
bospodářských, národních a kultarních. Dokázal
jasně, jak neaprávněné jsou útoky proti katolictví,
že prý v ohledu hospodářském nestará se dosti o
hmotné potřeby lidu, a uvedl příklady, jak právě
strany katolické v Německu, Belgii, v Rakousku

zdárně pracovaly i pracují. Podobně dokázal vla
sténecké stanovisko stravy a stručně i stanovisko

aby nestyděli se avou víru i v otáčkách veřej
ných hájiti, a sásady víry v životě véřejném uplat
ňovati. Takuvý zajisté člen strany, který v otáz

eh veřejných od zásad víry upouští a takovélid) podporuje, o nichž ví, še proti zásadám kato
lickým veřejné pracojí, není boden jména katolík.

eč vyslechonta s pozorností a zvláště ku konci
S nadšením. Takové přednášky zajisté vzdělají a
posílí Jid náš, kte1ý právě v ohledu náboženském
v různých veřejných přednáškách proti své víře

Katolické štván bývá. P. řečníkoví náš upřímnýtk!
Z Heřmanova Hěstee. V nedělidne

18. prosince konána byla v Heřmanově Městci
důvěrná schůze katol. lidu, na které přednášel p.
pokretář Mažík z Hradce Králové o katolické or
ganisaci. Po řeči jeho, obrovským potibskem do
provázené, přihlásil 5e ke slovu p. Procházka,
obuvník, známý již ze Skutče, za stranu národně
sociální. Pan ten nemůže držeti jasyk za soby,
na každé schůzí a v každém shromáždění mlaviti
musí, musí vnésti trochu svých pyramidálníchná

4, ješ proněho snamenají „násoduní“.úbolalismus.
ak i zde. Vytýkal věci, ješ panřečník neřekl,

a když se tento ohradil, stěšoval.si p. Prooháska
na znásilňování. Dobře, že všichni p. Prochásku
známe už s jeho stkvělých řečnických . výkonů
s náměstí a hřbitova. Víme, žejeho nápady aikdo
jinak bráti nemůže, než jako vývody huzmotlaté
ekého kalendáře. "Přes jeho Zeňibkatnijská orga
nisačebylaustavenaa přihlásilyso. mnobg.se

h odběratelů: „Stéta“. Návštěva bylo sšačný,

PAL15obl obcíjako.zKostelse,Bali,ovloatd. Dalšíčinnostiadaf Bůbi.——

Vyrovnejte nedoplýky.
za Obnovu a Časové: aky



Enhy a časopisy

František Píša
-v Hradci Erálové,

Velké náměstí 135.

Antikvariát. —Prodej psacích potřeb.
Velký výběr obrazů a hudebnin.(ij

Seznamy zdarma.

Zprávy místní a z kraje.
J. Ex nejdp. bískup dr. Josef Don

brava odejel v úterý večerním vlakem do Vídně.
Věera 17. t. m. přijat byl Jeho Veličenstvem, do
jehož rukou složil přísahu.

Schůze městské rady dne 14. prosince.
Zpráva o činnosti polic. stráže za město listopad
t. r. vzata byla na vědomí. — Návrh smíšené

„sdravotní komisse na zjednodušení problídky mléka
předloží se městskému zastapitelatva. — Výkaz
pokladní hotovosti ze dae 7. prosince t. r. byl
vzat na vědomí. — Zpráva c. a k. vojenského
steničního velitelství, že na adejší žádost co nej

|dříve nabradí na vojenských budovách dosavadní
jednojazyčné nápisy obonjasyčnými, vzata byla na

věžní. — Provede se sbírka ve-prospěch českýchmenšin.

Schůze měst. zastupitelstva bude21.
t m. 0 4. hod. odpol. v zasedací síni. Udělí se
nadace pro stadající zdejší reálky, chudé vdovy a
školní dítky, pro podělení 2 chudých rodin o
Štědrém večeru; udělí se 2 porce Bpitálské. Roz
hodne se o 2 offertách atd.

Přecenějaký národnostní ú:tapek.
Nyní vidí němečtí velkoobchodníci,že náš lid už
nedopustí tek snadno bagatelisování češtiny od
těch, kteří na České peníze jen se třesou. Ně
mecké firmy tedy činí jisté dstapky © Aby český
konsument byl poněkud uspokojen, posílají ge ob
jednací lístky, prospekty a pod. s textem českým.
Leč nešetrnost a ledabylost při tom se vyskytojící
bývá horší troufalostí oež korregpondence německá.
V minulých dnech zusílány do našeho města objed
nací lístky na „Bid 1" od vídeňeké firmy „Siegel
4 epol.“, na nichž vytištěno: „Známka ve všech
zenách chráněna . .. Pobrčiň továray: Kolín n.
B, Berlín, Londýn, Pařiš . . . Tímto objeduávám
u Vás... lahre Sidola . . . méno.“Nemůže míti
firma, vydávající tisíce takových tikopisů, ani tolik
Šetrnosti, aby dala problédnouti text mužem če
Štiny dobře znalým? Nenalezne ve Vídni takých
snalců nadbytek? Pozor na takové nctivé pří
telíčky|

MěstskéRllcperove divadlo v Hradci
Králové. Dramatické sdružení „Tyl“ v Hradci
Králové sehraje v sobota 19. prosince 1908 na
oslavu 100letých narozenin Josefa Kajetána Tyla
a vo prospěch asylu českého herectva divadelní
představení: Josef Kajetán Tyl. Obraz = našeho
šivota ve třech odděleních. Napsal Frant. Ford.
Šamberk. Hadba složil Dr. Ant. Dvořák. Regisseur
Karel Paul. Představení zahájí p. MUDr. Leopold
Batěk proslovením o významu Josefa Kajetána
Tyla. V meziaktí koncertoje budba © a k. pěš.
pluku č. 42, osob, řízením p. kapelníkovým. Za
čátek určitě o 7'/, hod. večer. Konec o 10. hod.
večer. Předprodej lístků laskavě převzalo knihku
pectví p. B. E. Tolmena na Velkém náměstí.

Ztráta. Doe 1i. prosince t. r. po polední
stracen byl v důstojnickém parku persianovýru
kávaík. Nálezce se žádá, aby jej odevsdalna po
lieejním úřadě za dobrom odměnu. Kdož by k vy
pátrání nálezce přispěti mobl, nechť to laskavě
osnámi u policej. úřadu, kde obdrží rovněž odměnu.

Z Rudolfina. Na základěúřednívyblášky
-o rozšířivší se epidemii spály ve zdejším městě a
s obavy, aby nemoc (a nebyla zavlečena také
mezi chovance ústavu pro bluchoněmé, nebade se
konati z nařízení pp. c. k. okr. lékaře a lékaře

deraraího obvyklá alavnost vázoční ve zdejším Ruu.

„Halý dům a zahrada“ jest názevpřed
"nášky p. Zd. Wirtha, ©. k. konservátora v Prase,
kterou pořádá v neděli dne 20. t m. městské
prům. museum v Klicperové divadle. Přednáška
pojednávati bude vlastně o moderním domu a
městě, jehož cílem jest po příkladu anglickém
vlastní dům třeba menší, sařísený ma sásadách
bygienických a estetických, se vším pobodlím.

edy ne jiš maohoposchoďový činšák. Přednáška
doprovosena bude řadou obrazů, předrádějících

vsorné stavby městské, domy činšovní, domky rodínné, živnostenské a dělnické. Jelikož lze očeká
vati v městě našem ruch stavební, není třeba vy
bíseti ku vyslechnutípřednášky, kníž jest vstup
volný. Začátek o půl 8. bod. večer.

Schůze ve prospěch českých menšin
nebyla právě účastenstvím manifestační — snad
proto, že považovali mnozí řeč p. dra. Drtiny za
rehabilitační. Do předsednictva zvolení tři pánové
pokrokoví a jeden z tábora socialistického. Styl
resoluce odpovídal složení předsedaletva. — Vy
bízíme však k čioo nejpraktičtějšímu: neché
sbírka předsevzatá al. městskou radou ve prospěch

českýoh menálo setká se s nejskvělejším úspěchem

Z výstavy učňů v Hradci Králové.
Doe 8. t. m. rozdělovány byly učňům odměny od

Král a Technologického museaza výstavní porotu

Mezi mnoha oční, kteří sískali prvních cen, budilo
pozornost ploé uspání Technol. musea s odměna 20 K
udělená jáko I. cena učni V. Jedličkoviz Kuklen.
Jest to již drubý učeň firmy p. V. Jedličky z Kaklen,
který dobyl si první ceny na výstavách učůů
v Hradci Král. pořádaných. Sám p. Jedlička získal
jiš na nár.-hosp. výstavě r. 1903 v Hořicích po
řádané první cenu (zlatou medaili) za vystavené
výrobkykrejčovské.

Z jednoty katel. tovaryšů. V členské
schůzi dne 14. t. m. přednášel p. dr. Fr. Reyl o
významu s ceně charakteru. — Počátkem února
uspořádá jednota sp -Ikový ples. Žádáme příznivce
jednoty, aby pro ples regervovali si jak svou účast
tak i obvyklý příspěvek, až bodou na ples sváni.
Nyní se hemží Hradec zvacimi výbory; proto čeká
jednota se svaním až po Novém roce. Reklamace
posvání mohou se již nyní díti u plesového
výboru.

Jubilejní akademie. Sdraženékatolické
apolky hradecké připravily nám svou slavnostní

duševní požitek nevšední ceny. Vkusač dekorované
dvorana „Adalbertina“ květinami, národními, pa
pežskými a olsařskými barvami vzbuzovala slav
nostní náladu, která se stupňovala, když na polium
shromáždil se imposantol sbor pěvecký, čítající
přes 100 osob, a když sedadla zaujalo četné obe
censtvo, mezi nimiž pozorovali jame J. Exc. nejdp.
biskupa, Megr. pap. preláta dra Frýdka, dvor.
rada Ši. Koschina, m:etodrž. radu Steinfelda, v. z.
radu z Izakoviczů, plakovníka Jirotku, radn sem.
soudu Fischera. Zdařile provedenými smíšenými
sbory, věnovanými oběma vznešeným jubilárům,
zahájen byl vhodně program slavnosti. Úchvatný
příležitostný proslov našeho katolického poety
prof Hornofa nalesl ve sl. Novohradské velmi
Šťastnou interpretka. Slovutný náš řečaík vadp.
kanovník dr. Šulc dovedl ze životních f=kt obou
jubilárů provésti tak zajímavou parallelu, že řeč
nický výkon tento byl perlou večera. Vřelý hold

Jančové, která ve svém solovém partu podala
úchvatné ukázky svého hlasového bohatství. Ploý
vděk zasloužil delikátní průvod na planě pí ra
dové Bartheldyové a pí prof. Hobzkové, jakož i
ochota el. Coufalové, která již svým zjevem vhodně
tlomočila Zeyrovu pobádku. Tíbu večera nesl vý
borné sezpívaný pěvecký sbor pod uměleckou tak
tovkou dra Šetiny. Pět obtížných skladeb bylo
předneseno a tak uměleckým pochopením, že
bychom přišli do rozpaků, kdybychom některou
skladba kladli výše nežli ostatní. Jsme povděční
p. dirigentu, že £ officielní slavnosti vytvořil pro
dukci oměleckého rázu. Zasnamenávámo též 8 plným
usnáním spolupůsobení vidp. ředitele Sekery při
průvodu na barmonlum a dp. Saholy při průvodu
na housle. Shroujeme svůj úsudek ve slova plného
uspokojení nad zdarem manifostační katolické slav
nosti, kterou byl dán průchod církevním i loyálaím
citóm bradeckých katolíků. Ke konci svého refe
rátu obracíme se ještě k těm, na jejichž účast
moblo býti vším právem počítáne,s opozorněním,
že přítomná rozkladná doba nutně žádá, aby po
volanými činiteli bylo všemi vbodnými prostředky
sesilováno církevní a dynastické smýšlení. NaĎe
akademie fen:o ol sledovala a menípochyby, že
se ho neminula.

Begulování Labe. Bonránístaréhomostu,
podezdívání nábřeží, stavba pilířů k nov. mostu sice
nastelým zimním počasím zastavena, nicméně číní
se přípravy k jarním pracím.Labské koryto mezi
starým kamenným a želozničním mostem ze zvlášt

kupí se na nábřeží. Také stromy a keře po obou
březích Labe až k železničnímu mosta padají pod
sekerou a pilou, aby tu na jaře mohlo býti za

poěnio s rozšiřováním řečiště a vyzdíváním nářeží. Vrbiny, kteréza letního odpoledne, stápějíce

a skytaly plactvu milého útulku, mizí ovšem 8 po
vrchu zemského, ale snad enahbousprávy města a
okrašlovacího spolku zastkví 0e nová nábřeží v lep

Pěvocko-hučební „Derest“ V. Stade
něbo pořádá v neděli dne 20. t. m. v Novém

Hradci Králové v místnosti B H. Malce velkoupěvecko-hudební akademii. Začátek v 6 hodin.
Vstupné 52 hal. Uetivě sve „Dorost".

-+ Wee. arek. Dp.farářmikulečekýns
odpoč., čestný občan Mikulče a Malé Úpy, semiřel
saopatřen jsa sv. ovátostmi dnae-1Ď. t. m. r 86,
roce věku svého. Tělesná sobránka zesnulého mio
esa 17. t. m. na hřbitově robotnickém | Ave,
animapial 2

Ze Bumiřie. Dae 6. t m. přednášel 've
Všeodborovém sdružení křesť.dělnictva p. Jarosřár
Bastí z Pouchova. Poukázav na neutěšené poměry
děloiotva, malorolaíka a živnostníka, dovodit jat
nými důkasy, že poměry ty nezavinili ti vykřičení
klerikálové, ale ti, kdož jsou pány na burse. Vy
avětliv také, jakou ošemetaou bru s ubohým děl
nietvem brají vůdcové sociální demokracie, vybísel
přítomné k organisaci na základě křestanskóm,
zvláště důrazně kladl na srdce, by pamatováno
bylo na mládež, Pau řečník zajisté si zasloušil
potlesk, jímž byl odměněn; mlavil s přesvědčení.
— Má-li všeodborové sdružení u nás zkvétat, je
třeba podobnou přednáška uspořádat častěji a
horlivě agitovat, by návštěva byla aspoň taková
jsko posledné. — Doe 13. t. m. dle slibu svého
mluvil o cestě do Říma předseda katol. spolku dp.
Fr. Frydrych za neobyčejné účasti obecenstva.
Předaáška, kořeněné humorem, panu přednášejí
címu vlastním a doprovázená množstvím světelných
obrazů, pontala přítomné tolik, že snad ani nepo
sorovali, že přes celé 3 hodiny naslouchali slovům
p. přednášejícího, který zvláště důkladně vysvět
loval umělecké památky věčného mésta. Doe 14.
odpol. mluvil opět ke školním dětem, takže natno
vzdáti velebnému pánu díky za obětavost, která
ve nelokalá tak veliké námaby. — V našem móstě,
Jak již minnle ozoámeno, po řeči p. poslance
Kotlanta ustanovena „Narodní rada“, která zvláště
dbáti bude o provádění hesla „Svůj k svému.“
Každý dobrýČech ztizení její uvítal a radostí; jen
aby ale její čiunost nebyla skončena již tím, že byla
ustanovena. Pole působnosti její může býti zajisté
široké a vděčné, zvláště u nás. ve Smiřicích, kde
po celá léta jsme provokováni několika israelity,
kteří nedbajíce, žo žijí v kraji a městě ryze českém,
Jako nám na posměch vycházejí se svojí němčinou na
ulice, do divadel a koncertů, a jen tak z milosti
ještě že Česky poděkují na uctivé pozdravy, jimiž
je naší dobří občané zasypávají. Zde je třeba ná
pravy a očisty — a více národní brdosti. Pak po
dobné p.ovokace byly by úplně nemošny. Naože,
provádějme důsledně heslo „Svůj k svéma“, tof

nejlonět úaše adrodoí obrana! Méně slov a víceokutků |

Sbor dobrovol. basičů ve Smlélelch
pořádati bude v budoucích měsících řadu vzděla
vacích přednášek sice nepolitických, ale směřují
cích k poznání pravdy i obrany naší národaí.
Chce slyšeti řečníky různých stranu, jaké úlohy
pro budoucnost naše české hasičstvoa jiné spslk
čekají. První řeč bude míti dne 26 prosince1908
v 2 hod. odpol. v hoteln „Andrejsek“ p. Jos. V.
Šťastný, řídiel učitel, organisátor menšin a odborů
Ústřední Matice Školské s Prahy | Vysývají se
všichní urědomělí Čechové, by se této důlešité
přednášky záčastaili. Vstapné ni příspěvky Se ne
vybirají|

Příšerné tragedie v Hollelch. Tekia
Opová z Nových Holic, která před časem jako uzdra-.
vená se z ústava choromyslných domů navrátila,
pracovala delší dobu zmilosti ředitele p. V. Glasra
v továrně na obuv Hermanna Hirsche v Holicích,
kde si týdně vydělala LO K, z kteréhožto výdělku
vyživovala svou Četnou rodinu. Pro rodinné ováry
(muž její jeat znám vůbec jako notorický pijsn
kořalky) zhoršil se její daševní a sdravotní stav
ton měrou, fe městský lékař p. dr Čeněk Zemánek
nařídil, aby žena tato dána byla do obecní věz
nice; prý se £a pár dnů vzpematuje a přijde
takto zase k dobrému rosamu. Prokázáno v svěde
etví p. dr V. Baurem, obvodním lékařem a
t. č. starostou obce Holic, p. Joa. Valentou, měst.
policejalm nadstrážníkem a p. Jos. Baladou, měst.
officiantem. ©Když asi třetí den nato po jejím u
věznění, které se stelo 22. listopadu £. r., jmeno
vaná Tekla Opová ve věznici okno a veškeré za
Hzení rozbila, sama sebe vážněji poranila a lat
ee sobe strhala — nařídil p. dr Zemánek, aby
okno rozbité prkny bylo satlučeno a aby Tekla
Opová jako šílená dále ve vazbě ve věznici byla
ponechána. Prokázáno p. Jos. Valentou, městským
nadstrážníkem, p Jos. Baladou, měst. officiantem
A p. dr V. Baurem, starostou města. Tato šílená
šena a matka 6 nezaopatřených ditek věsněna
byla na rozkaz daný měst. lékařem p. dr Zemán
kem. Ponechána bez dozoru od 22. až do 27.
listopadu 1908. Následky tohoto jednání zodpoví
příslušní pánové před soudem a také před veřej
costi. Tato Tekla Opová byla ve věznici aěkolik
dnů driána obnažená a bez dosoru v úplné tmě.
A když dne 97. lis:opadu p. Joe. Balada ve věs
pici této v kamnech zatopil, vytahala šílená šena
slámu se slamníku, tato sapálile a sama se těžce
popálila. Byl však v blískosti sednický pomocník,
který ve dvoře obecním pracoval. Spozorovav, še

proniká slloě kouř s věznice této, opozeral polioejoího komisaře na hrozící nebespečí. Ten rychle

sešel dolů, dvéřeotevřev, sám 80 teké pppřece však nešťastnou Teklu Opovou před úplafm
ubořením zachránil. Opatřena byvěl mejantadjším
oblekem, dodána byla tato a do nestoc
nice v Pardubicích a jak jsme 66 . pal
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"Jekší bolostiáy JIŘ zamřele. Nyní jest oláska, kdo
60 ujmem pozůstalých-sirot, které talt tra
- P věna“ vengo drahoajim bytost,matka

ritolku — ko je "nyní povinen0 siroly tytopečevati. Obec? Nikoli,nýbrž ti páni, kteří se o
. ženu ta špatně starali. — Zajímaro je, že dopi

sovátel. do „Východočeského Obzoru“, který tak
rád „veškerásprávy sholícké radnice dotobolistu
zasílá, o případě tomto se ani nezmínil. Proč?
U. nás tomu dobře rozumíme. 

" Z válečného tábora v Nechanicich.
Tekposlošoě hlásím, še — jak jsem byl dřívo

„jiš oblásil — blavní „manébry“ válečného tažení
pa spořitělnů započaly. (Drobátko jsem 50.8 tím
zdržel — proč se tek atalo, uvádím níže.) Přes to,
že jsem starý voják, který prodělal všelijakoa pa
tálii, jsem nad těmi nynějšími pokroky a vynálesy
celý smačknutý. Jó — apropos, přibyl mi, jeden
patrolista a ten má službu každý dea před 8. ho
dinou ráno před radnicí — (aby tem jako včas
chodili, poněvadě tam mají mnobo a mnobo práce
a snad teprve budou, až se o příštím rozpočtu
objeví díry, které se nebudou m«ci níkde ucpat )
Z čeho jsem měl největší strach, jcat, aby nás ne
pavětívíla „cholera tobogánus“; to je mráka, ta
když někam zaleze, je s ní potíž. Již jen tak tak,
že se u nás neroztabovala Leč od medicinské fa
kulty bylo učiněno řádné opatření a od města na
řízeno „vypucování“ hlavního kanálu v Palackého
ulici (občané po několik roků šádali za vyčištění),
kde a odvahou nadlidskou sledoval sám práce tam
Aronané náš nám vědy tak milý starosta Fr. Rašín,
"na kterého budeme v pozdějších dobách různými
tituly vzpomínati. Ten musel £ první raky ty ba
eilly „okoštovat“, sdaž to ten náš dobrý lid vy
drží. No — je to silné dost, prorazí to rýmu líp
než „Formaa“. Teď však opravdu nevím, zdali to

člali k vůli čistotě anebo aby ta nemoc nepřišla.
Snad chtěli tak desiofikovat ulici a náměstí, pd
něvadž, co tyto řádky píši, jest emrdutý vybázený
kal dosud na hromadách oa náměstí. Aie jako
starý patrolista mám za to, že je to k vůli tomu
válečnému tažení — a že regiment, co má zelené
výložky, bude toho proti vojsku oposičnímujako
barikád používati. Hlavní věcí však teď bude,
abych přinášel z patroly dobré zprávy — a jak

„šelených“ tentokráte prohrsjou. Tak poslední
dobou se ukázalo, že mají ve svém středu dosti
neschopných vůdců. Jeden, kterému byla svého
času odebrána Šavle — zase z nějakého nátlaku
jt obdráel zpět, ale nějak moe otupělou a pokři
venou — tak šo teď vypadá jako šlakem raněný.
Ještě žádná palba nezačala — a již oěkolik jich
dělalo poslední dobou veliké „reteré“ — a to
proto, že se prý měly rozdávat „rekvisíce a válka

(ení ještě ani započata. Achich, až to začne —
to bude mrtvol! U% oyní někleří generálové chtějí
zlomit šavli a poděkovatse ze svých hodností Já
sám jich nškolik možeá nabrabu. T.je ještě dobře
— že tu máme na to dva andělové vozy, že ne
bude velké zdržování. A to všecko k vůli té ne
shodě, že se do válečného úřad. peněžního drali
dva najednou — i z našich řad jeden — tak teď
se to rozhodne. Bude nejspíš jmenován některý

(s čiší garnisony, ale neš mu to dají, musí si
pechot přišít zelené výlošky — leda by ovšem
vyhráli nepřátelé — oposičníci. Už je v skutku
u nás nejvyšší Čas, aby takový reším vzal konec.
Teď sítak vspomínám, co bychom si počeli, kdyby
nám tak příroda vzala toho prvního generála od
sálených! Kdo by to všecko vedl? Vždyť on má
ošj naš v kvatele u vidí, které dvéře se mají otví
rati dovnitf a které vem! Oa má totiž černá skla
a proto z té tmy dobře vidí; a zas naopak —

oikdo navidí do něho. r. na něm žádný asinevidí (jak to u generálů bývá), že jest on ze
šleobtického rodu. To uvidíme, až se jedenkráte
pořádně „pořeše“, zda-li mu poteče modrá krav.
Jisto jest tolik, že shání matriční výtahy ještě
s dob, kdy rytífové měli brnění. Myslím, že náš
rytíř už broční má, anebo aspoň brzo dostane,
(do nohou? Poza. red.) už proto, aby se v tom
hlavním útoku všecky rány od něho odrážely.
Ostatně bade-li vidět, že by padl, uťeče se jako
vědy ke lati; na to je ohytrý dost. Jestliže byste
ehtáli viděti jeho erb, teda se jděte podívat; visí
mu nad lošem (nejspíš s nebesy, jak to u rytířů
bývalo) Dal si to extra od Jednoho kumštovného
pána „porichtovat“. To se rozumí, že ten snak
bude míti vypálený I jeho válečná kobyla; kde,
na tom nezáleží. A té kobyle o „fatr“ se posterá
bývalý starý generál, nyní v pensi, jako „vojenský
dodavatel.“ Tak — a oyní vojáci munici do kapsy
(Jakon? Posn. red.), paže tuž, vlasti služ a občane,
ty — dělej dobrotu a nehádej se! Tak — pro
zatím jdu zase na patrolu a výsledek nejen ny
nějšího, ale i jiných manébrů v rapěrtu poalučně
přinesu. A
márš|“ : =

Kalvínští duchovní vyznamenaní
křjšem. Jakmile se roznesla správa, že evaog.
voploři s Chocně a Ranné byli vysnamenání křížem,
kátolící se zamgalijí, Ptali se evangelíků: „Jak
pak: seto '£ | dohromady? Važi-pěai 6 vy sami

mord na kostele ani doma; ale kříž od-pána jest vašim duchovaím vítaný. Udělá-li
dluška nebo čeledín kříž,již te na ně ženeto:

„Proč de Škrábeš po tváři?“ Jedna mamiska kal
vineká avému dítěti katolickému „něžně“ demie

a

vila: „Medělej-mite. šibenieil" Ateď pání ten
kříž přijali.Jak se to rýmuje? Eraagelíkům je
s tobo » tak že odpovídají vyhýbavě: „To

hejtmani by byli případněji jednali, kdyby byli
odporačili. pro evangelické duchovní kalich. Ať to
naposledy nedopadne jako v jedné tovární osadě,
kdo služka tamějšího žida vypravovala, že dostal
jeden pán záslužný kříž. Israelita jí řekl: „Neří
kejte kříž, uemohu to vystát; přede mnou jste
měla říci, že domtal medaili.“ Složka druhý den
bekala, chodila shrbená a sahala 6i na sáda. „Co
pak vám je?“ tázel se žid. „I já — já mám lou

taměníli aspoň sa medaili.
Z Kutnohorska. Hrůzostrašné historie

vypravuje „Venkov“ o Kutnohorsku v číslech z 12.
a 13. prosince. „Pater Mašina a P. Král mohou
si poby uběhst. Od vesnice k vesnici — ano od,
slavení k stavení chodí, aby organisovali lid.“
(Coudáci páteři, ti se naběhají| To agrární zemané
to mají mnobem pohodlnější. Zavolají jednoduše
obecního strážníka, dají mu haldu „Cepů“, 50
případě i „Havlíčka“, a ten jim to od stavení ke sta
vení musí roznosit 84m, aby nepřišel o chlebíček.
Po plicajtovi obešlou své věrné, přijmou od nich
slib věrnosti a organisace agrární je hotova.) „Kdo
se klerikálům opře a chce hájiti pravdu, tomu se
vede zle Učení savé počanu mu vtloukati skleni
cemi nebo šidličkami, jak již často dokásali.“
Musí-li „Venkov“ proti orgapisační práci naší na
Kotnohorsku bojovati takovouto nehorásnou Uší,
ak je to pro nás svědectví nejlepší. Kde na Kutno
oraku své „učení vtlookali jsme sklenicemi nebo

židličkami“? Jmemovatschůsí! Dosud konány byly
naše schůse: v Kutné Hoře, Sedlci, Malíně, Hlí
zově, Církvici, Červ. Janovicích, Kornticích, Zbra
elavicích, Oumoníně, Křeseticích, Suchdole a Do
bření. Na které s mích bojovali jsme sklenicemi a
didličkami© Všechny tyto schůze byly důvěrné a
vesměs klidné, Klid jen ve dvou byl porušen, ale
prává cd těch, kteří teď na nás vina svalují.
V Oumoníné pokoušel se vnikoouti do naší schůze
rolník p. Peřina. „Venkov“ plše,že prý měl legiti
maci, k této schůzi. Ano měl, ale zfalšovanou, dodej,
pravdomluvný „Venkovel“ Jistý rolník z Chrástu
do oumonínské schůze pozvaný dal svoji legitimaci
p. Peřinovi a ten oa ni napsal jméno svoje. V Kře
seticích studující jeden domábal Bena schůzi naší
slova, ačkoliv neměl legitimace, a nechtěl odejít,
že prý na schůzi má právo každý mluvit. -— To
ně si musí někteří páni odvyknout myslit, že proti
katolíkům je všechno dovoleno. „Venkov“ dokládá:
nŮkolem jajich je rozeštvat venkovský lid — a
pak nad ním vládnout“ V čem ta vláda „kleri
kálů“ má spačívat, to ovšem nevíme. Takového
bulíka věšet svým čtenářům na oss může jen
„Venkov“. Že své čtenáře za tak blábové považnje,
Jsme ovšem nevěděli! Příznačné jest také lamento
vání „Venkova“, že v Křeseticích se k naší straně
přidali někteří bývalí národní gocialisté. Je vidět,
že agrárníkům je každá strana milejší než naše,
ačkoliv hospodářský náš program je besvadný.

Z Vys. Veselí. Za příčinouoslavení pa
novnického jabilea pořádala se zde v předvečer
dětská bra se spěvy: „Tři haléře“ se svolením
družstva „Máje.“ Úspěch morální i finanční byl
velmi aspokojivý, hra opakována třikráte. Diky
dobrodinoům, kteří činně i finančně hru podporo
vali. — Hra končila pěkným živým obrazem „mod
litba za císaře“, o jehož seatavení má v prvé řadě
sáslubu velp. Fr. Knapp a Em. Fousek, oprávce
zdejší stravovny, kteří oba ae vynasnašili spolu
8 p. uč. Víchem, aby ta milá drobotina hra pékně
předvedla. A — předvedla; ten čilý temperament
slavil zde plné vítězství ve prospěch „Polóvkového
ústava“, kde děti netuší, co dá práce, aby si člo
věk mobl v klidu polévku snisti!

Z Haberska. V noděli dne 18. prosince
t.r pořádána byla v obci Miřátkách u Habrů
sdařilá schůze, na kteréž promlouval spaživý ao
bětavý náš p. poslanec Adam o politické situaci a
zemském sněmu. Trpce stěžoval si v krásné řeči
své, jak maří Němci práci, kterouž vykonati bylo
povinností sněmo. Předoáška p. poslance vyslech
nuta a velkou pozorností od přítomných zde ve
velikémpočtuoasincůz Proseče,Jiříkovaa Uhelné
Příbramě a oceněna náležitě namábavá a obtížná
práce p. poslance, kteronž jako jediný Český ka
tolický zástupce na zemském sněmu podnikati
musí. Další jeho Činnosti s plna srdce voláme:
sdař Bůb.“

Z Velké Řetevé. Dne 11. t. m. doprovo
dili osadníci zesnulého sdejšího zasloužilého ob
čana, p. Jos. Kmente. Zasloužil si věru právem,
aby ze chvalitebnou svoji životní činnost odměnila
Jej osada alespoň důstojným průvodem k domu
Božímu. Posbývá jím mládež opět j-dnoho pamět
nika slých i dobrých starých časů, osadníci pak
dloubo vzpomínati bodou na ného jako ns spěváka
při pohřbech, jichž se téměř do jedooho záčastail.
Vpokročilém věku80 let nelekal se zlé nepohody,
obydostál své povinnosti. Avšek nejvíce pohřešo
vati. jej budou osadníci v kostele. Nebo kdo na
bradí kůra dobrou. sílu pěveckou i hudební při
službách Božích. a -kdo sazpívá vám tak dobře
„pašije jako sesaulý p. Ement? Vějchní při služ
bách Božích saměstnaní dleabo budou vspomízatí
na vetchého stařečka, jenž do poslední chvíle opb

chal na kůr do chrámu, aby tamřídil mladší síly
pěvecké i hudební, jichž | ve svém potomstva
mooho vycvičil a v chrámě uplatnil. Ještě na ju
bilejní den Jeho Veličenstva chvátal do chrámu,

DD zpěvem 'oslavil slavnostní 'dén panovníkův, abyla to také poslední jeho návštěva. Také skoro
Jubilejní — a sice veliké jubileum, nebot tří čtvrti
století působil k oslav domu Božího. Země bodiž
mu v odplata za jeho službu lebkou! — V, K.

Darování. Laskavostí pí Červené, obchod

„Útulek sv. Josefa“, která vynesla 38 K. Daro
valy velect. dámy: 6 K Lašková; po4 K Šoldová
a Ettrichová, po 2 K Neumanová, Kudrnáčová,

Šašková, po 1 K Notárová, Ottová,
Proboštová, Erbenová, Mrázková, Kopková, Chme
Iiková, Němcová,Čachalová, Fischerová, Koláčková,
Somernicová; 60 h Jarošová, po 50 h Krajancová
a Kočvarová,po 40h Fingrová, Pokorná, Stránská,
Relichová, p. Samek a 2 hodné školačky. Obaos
ten odevzdán svému účelu dne 11. t. m. Všechněm
šlechetným dárcům nynějším i z roka loňského
zaplať Báb!

Různé zprávy.
Upozornění našim odběratelům. Při

lošili jsme složní lístky, aby byly vyrovnány ne
doplatky. Posud však lístků nebylo poažito kpla
cení v míře náležité. Prosíme tudíž znova, aby
každý, kdo nevyrovnal předplatné do konce tohoto
roku, bez meškání vykonal svoji povinnost. Kdo
odkládá, lehce zapomene. Jestliže dlužníci řádaě

před koncem prosince zaplatí, ušetří nám mnoho
práce spojené s účtováním a uúpomínkami, jichž
frankatura znamená pro nás sbytečné výlohy. Ne
odkládejte placení nedoplatků až na leden, ale
dostojte svojí povinoosti ibned! Prosíme, aby byly
laskavě též do konce roku zapraveny všecky naše
pobledávky za „Čas. Úraby“ a podržené spisy
z „Knihovny Obnovy“. — Sdělujeme zvláště
pp. dopisovatelům, že „Obaova“vyjde
příští týden jiš ve čtvrtek ráno, tedy o den dříve

Kde jest Národní rada ft Německé
moře se rozsuřilo. Na hlavu Čechů sesypalo se
s Němec tolik hany, Čechové jsou jim jako di
voši, ba i vzteklými psy nás zobrazují na pobled=
nicích £ Moichova, vyzývá se i Německo, aby zakro
čilo v Čechách pr-ti nám. Německý kancléř kníže
Blow nedal na Bebe dlouho čekati a na říšském
sněmu zahřímal proti rozbíjení německých lebek
„pražskou luzon“, vyzývaje všechoy Némce k so
lidaritě, a na odvetu za Prahu nechťněmečtí práce
dárcové propustí české dělníky a nezaopatřují ně
meckými prostředky nejvášnivější nepřátele něme
ckého národa. A «£ české strany proti tomuto
štvaní dělá se pramálo. Ještě že si našinci zablučí,
na říšská radě zaprotestojí. Vláda ko všemu toma
slabá, nerozhodná. Nač se marně rozčilovat? Při
stapme k práci. Ať Národní rada svolá co nejdříve
sjezd aástapců měst a větších obcí vůbec ze zemí
kornny české. Tu pak nechť ge utvoří do nej
menších podrobností národohospodářaká organisace
a pak provádí ge i vté nejzastrčenéjší obci, Proti
Špinění dovoleno nám přece v mezích sákona 80
bránit. Agitujte všude pro tuto myšlenka, volejte
s každé obce Národní radu do práce!

Svobodomysinost <francouuských
volných myselitelů. Dr. Fayard, lékař v Neu
ville-de-Petou jmenován byl lékařem státních drab
francouzských. Leč ředitel stát. drah najednou lé
kaři oznámil, že povýšení jest odvoláno. Prý „lókař,
který chodí na mši av., nemůže býti lókuřem
státních drah.“ Tak! Jak jen mobl škoditi ne
mocným lékař uš proto, že se modlil? Vždyťprávě
nejalavnější lékař francouzský dr. Pasteur chodil
pilné do kostela. A pak se u nás diví lidé ti,

blasí, še katoličtí rodiče reptají při pozorování,
jak pokrokářský učitel místo ploční své povinnosti
Snaží 8o slehčovati ve škole katolickou vírh! Ka
toličtí rodičové pro svoje rostrpčení mají důvody
nejvážnější, franooazští sednáři však pro svoje
odkopnutí dra. Fayarda mají pouze důvod ve své
moslemínské nenávisti všeho katolického. — Vdívčí
škole u Reones velice dráždil pokrokářskou uči
telku kříž; táš jej tyčkou shodila na zem k úžasu
dětí. Když však 6 července udořil blesk do školní
budovy, veliká brdinka se tak polekale, Še 5e za
čala modliti růženec. —Ubyvatelé ostrovů Bt. Pierre
a Migaelona chtějí, aby děti jejich učily ae ve
školách katolickému náboženství. Poukasují na to,
že zákon zapovídá řeholníkům učiti pouze ve
Francii samé — nikoli v koloniích. Guvernér vě k
jedná dále protizákonně. Katolíci chopili so své
pomoci, a velikou obětavostí saložili si tak av.
evolbou Škola“, totiš od státu nezávislou,soe
kromou. Leč matka Francie vskázala přes máje,
že bude pokntován 100 až 1000 franky kdšfý,
kdo bes povolení státu jakoskoli školu založí, Při
opětovném„provinění“ uloží se pokuta600 až
1000 franků a nadiktuje da vězení od 8 dať do
1 měsíce. Mimo to škola ce ihned usavře. Pudaná
šádost katolíků však ministrem kolonií zamítaute.

ft



Obyvatelé však, odrolávajíce we na sákou, školua
I učitelům v

fivost jinakpokojeme te proti Vládě.Francie — skvostož vzor
stobody, alé výhradůéžidovakého kapitáln |
Praha Vrozpočtu na r. 1909 vylo
+ seje by 13,831,859 K proti12,681.040 K

- loni; úbřadačiní 8,624.255 K proti 7,671.498 K
s Joňska, jeví se tedy schodek 6,207.600 K proti

542 K loni. Mimo „rozpočet má
2,202.498 K potřeby a 1,636.997K úhrady, scho
dek činí 706.601 K. Celkem tedy obecní hospo
dářetví v Praze vyžaduje da r. 1909 K 16,084.857
s při tom schodek K 6914201. Praha tedy 4
Bančně příliš atkvěle nepokračuje. — Jmění obce vů
bec. činí 166,002.111-94 K, dluhy K 130,256.751:50.

Význam hospodářského osamostat
mění vystupuje zvjášť v popředí za dnešního

| aárodnostního rozruchu. Kašdý jednotlivec může
a musí k tomu přispěti bez újmy svých osobních
zájmů. Od haléře počítejme! Považme, že při 5'/,
mil. českého lidu 1 haléř vynaložený na životní
potřeby činí sa den 65.000 K, za měsíc 1,950.000 K,
sa rok 19,800.000 K. A nyní počítejte, kolik ha
léřů vydáte denně za nečeské výrobky: cnkr, ci
korii, mléko, mouku, mýdlo, sirky atd. — a to
Ještě dnes, kdy náš český výrobek směle může
koakurovati s cizím, kdy jej i předčí. Kapujme
jen od českých obchodníků a do krajnosti od nich
žádejme české výrobky. Jinak jisté nezasloužíme,
aby nás brali vážně ti, kterým zanášíme své pe

níze, ač si dovolují k našemu národu nejbrubší
urážky.

Čech k smrti odsouzen v Choba.
Před chebskoa porotou odsouzenk smrti provazem
český člověk Jos. Šmíd. Šmíd sice německy mluvit
neumí, ale přes to na uátlak předsedy soudu vy
slýchali ho německy. Obžalovaný soudcům nero
zuměl a na všechno přisvědčoval v domnění, že

-prý si tím jen prospěje. A když mu oznamován
rozsudek smrti, ani sebou nepohnul, nerozuměl,
Teprv když mu soudní sluha vysvětlil, jaký trest
ho stihl, vykřikl: Ježíš Maria, to není možné,
vždyť já se nedosnal! Snadse aspoň teď ve Vídni
avednou k ráznějšímu zakročení. Čijest fanatiam
všeněmecký v Rekousku všemocný?

Také volební prostředek. Anglické
Ženy se. 0 právo volební, zrovna rvou. Volební
jejich schůze, protesty a demonstrace bývají da
leko hlačnější nešli u nás. Na takové Ženy, roz
ohněné pro právo volební, vyzráli nedávno v Lon
dýněškarohlídové mužšti, kteří za schůze pustili
mezi vě 6 živých krys. Arozná panika nato: ze
ženského evěta vše za hrozného, zoufalého křiku
skákalo na židle, stoly, nebo prchalo ven.

Náš vývoz do Srbska za posledních
let. Dle důvodové zprávy min. obchodu činil náš
vývoz do Srbska v roce 1905 33:4 milionů dinárů,
60:04 proc. celého dovozu. Německo dovezlo tam
pouze za 6.2 mil. din., t, j. 11.67 proc. R. 1906
nastals v tomto poměra neobyčejná změna. Náš
vývoz do Srbaka poklesl o 11.2 mil. din. na 22.2
mil. a na 50.1 proc., kdešto německý vývoz stoupl
o 86 mil. din. na 9.7 mil, t. j. 21.96 proc. Také

vývos všech ostatních států do Srbska vzrostl.r. 1907 nastalo pro nás další shoršení. V roce
tom stoupl dovoz do Srbska z Německa o dalších
10.6 mil. din. na 28.8 proc. a dovoz z Anglie o
5.6 mil. na 14.4 proc. Mezitím však poklesl podíl
Rakooska na 36.2 proc. Během dvou let ztratili
jeme na srbském trhu své dominující postavení
docela. Oproti tomu neztroskotalo srbské hospo
dářetví na tom, že rakouské odbytiště bylo mu
messadno přístupno, R. 1905činil podíl naší říše
na vývosa Srbska 90 proc. R. 1907 poklesl podíl
ten na poubých 15.9 proc.! Mezitím však starali
se Srbové čile o odbyt svých prodaktů na jiných
tržištích, a kdežto r. 1906 činil vývoz do všech
ostatních států mimo Rakousko jen 10 proc. z cel
kového vývozu, byly zúčastněny r. 1907 na vývozu
Srbska: Německo 40.4 proc., Belgie 16 proc., Italie
6 proc., Rusko 3.8 proc.

VálečnápohotovostČerveného kříše.
Rakouská společnost Červeného kříže je dokonale
připravena, aby mohla zmírnit útrapy války, kdyby
válka byla dnes neb zítra vypověděna. Společnost
Červeného křížeje s to postavit okamžitě do slu
žeb humanity 8 kolon a 2 polní depoty a vedle
toho disponuje rozličným savitárním materiálem
v ceně 1,500.000 K, souborem asi 650 vozů. Od
máje pracovala Společnost co nejborlivěji a za0
patřila vojsko za tu dobu 800.000 balíčky a ob
Vasz pro okamšité upotřebení. Cena těchto obvazů
péčí se na 220000 K. Velký pokrok Společnost
učinila pořídivši si převomnéRoentgenovy přístroje,
jimě by připadla úloha velmi důležitá.

Počet vojska v zabraných zemich.
Dle vídeňských vládních listů nachází so vBosně
a Hercegovikě asi 100000 -mužů vojska a to: Ná
Danaji, Bávě, Drině, da hranicích eandšakn novo
pazarského a Černé Hory a v Boce kotorské jes
asi 00.000 mažů. -40.000 mužů jest avaitř B:
a Hercegovisy u železničních linií. V.poslední
14.dnecb.jelopřesTerstdoKotorulodína10.000
mužů.Dle říšakoněmeckých listů; které jsou v tom
směru: informerány s. Pešti, aomstředilo Rakousko

ně „a „Heroegorink.uš teď. přes 904090mašé.: brat n A "i
pa.

Tu jiš praskls tr
lidem, tak že us

Zvýšení nákladních tarifů na stát
mích drakách, k němužurčitě dojde příštího
roky, vynesa:ročaě 40—50 milionů kor. Současně
9e zvýšením nákladních tariíů bude zrušen staniční

Poplatek. To by znamenalo koncesi pro obchod
a průmysl, kdyby vláda neměla pevný úmysl svý
šití manipulační poplatek zrovna o tolik, kolik
vynášel doposud staniční poplatek. Obchod aprů
mysl dostanou ze, jak patrno, z deště pod okap.
Také v Ubrách budou zvýšeny tarify na státních
draháeb a zároveň provedena rostáhlá docentrali
sace státních drah. Zvýšení tarifů, jak sdělil státní
sektetář Bstereuyi, vynese 10—11 milionů korun
a bude platiti jenom pro vnitřní dopravu.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporučuje závod svůj veledůstojnému dacho
venatvu a sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, křížových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních kříšů,

zlacení písma a růsných předmětů venku se nale
zajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovují úploě bezplatně a
k ústuímu jednání dostavímse na požádání taktéž

bez nároku -na cestovné.
Mnoho pochvalných uznání po race a hronzová

státní medaile z výstavy v Pardabicích.
MY*>Závod založen r. 1898. "B

k
Otázka opatřování pitné vedy vždy

nelehavěji žádá rozluštění své i v menších obcích;
natí k tomu též zkušenosti z letošího sucha.
Řádných studní se zdravou pitnou vodou bývá
v obci poskrovnu, všelijaké močály, rybníčky na
návsích nevyhovují svómu účelu, nebývají ozdobou
obce, jsou proto občané nuceni postupovati 8 du
chem a potřebami času a zaříditi si účelný a tr
valý vodovod. K tomu mohou se odhodlati i obce
malé. Na př. stavbu nového vodovodu provádí právě
Ostrov na Moravě, obec čítající něco přes 1100
obyvatel. Náklad rozpočten na 60.000 K a s po
lovice uhrazen státní a zemskou subvencí, druhá
polovice ubrazovati se bude — pivním krejcarem.
Obce, které si hodlají poříditi vodovod, mají nárok
na aubrenci 30%, £ projektovaného nákladu na
vodotěžná zařízení, a platební lbůtu arčiti i na 50
let. Řádný vodovod jest všdycky známkou pokro
čilosti obce.

Duchovní ponť do Lard. Obrazyz Italie
jsou jiš delší dobu na cestě. Jakmile dojdou, budou
se slíbené památky ihned expedovati. Prosím tedy
o poahovění. Na dotazy, bude-li se r. 1909 konati
česká pout do Lurd, odpovídám, že nikoli, neboť
příštího roku má ge konati česká poať do Sv. Země.
Leop. Kolísek, farář v Předklášteří.

Výhodná koupě. Katolické spolky a
jednotlivci dostanou za 10 K předem zaslaných
vzácný obraz „Dolorosa“ od mistra F. Jeneweina
(v ceně 10 K) a k němu zdarma za 10 K dobrých
katolických knih. Adresa : Nový Život, Prostějov.

Poslední řeč posl. hr. Vojt. Stern
berga v říšské radě, která vzbudila všeobecný
zájem, vyšla úplně jako brožura nákladem „Lido
vých Listů“ v Chocni. Prodává se sa 30 haléřů.
(Zaslati lze v pošt. známkách.)

Skořice jest vonná kůra větví skořicov
níku, který má vzrůst křovitý a nedosahuje větší
výšky nežli 3—1 m. -Skořicovník jest domovem
na ostrově Ceyloně, kde roste místy v lesích dosud
planě. Z Ceylonu rozšířilo se jeho pěstování do
Vých. Indie, do Číny, na ostrovy Sundské a Filipu
ské; v nejnovější době pěstuje se též v Africe
jakož i v horké Americe. Pěstování jeho nedá
mnoho atarostí. Za málo let dospějí rostliny ve
vsrůsta tak daleko, že se jim mohou některé větve,
které dosáhly tlouštky pretu, za příčinou výroby
skořice odebrati. Důje se tak v době největší
míry, obyčejně dvakrát do roka, « to vědy každá
8—3 léta. Kůra so sloupne a z napiaté na oblé
tyči odstraní ae vnější bezcenná vrstva (korek),
aš sbude jen tenká vratva vnitřní, velíce vonná a
kořenná.Natopoložíse 8—10ker nasebev malou
slohu, načež se tyto korevé slohy suší a to nej
prve: ve stínu, potom na -glanci. Sušeaím

hnědou (skořicovou) a oba okraje kerových aslob
gvisou se dovnitř,tak še vsoilnoa dvojité trubice.
Usašená a pro obchod určená skařice sváší se pak
do sklšdiště, kde zvláštní snalcl dle zomaosti.ji
roztřidají. Poté de svasují trubice stejné jakosti
do svasků, obyčejně100trabio do jedacho, a ty
vašívají se pak do plélnsy aby-ze ezich libé

a odpadky skořice, které vzniklypří Inapání, o
Skrabování a sušení kůry, sožitkují se tím, če se
buď rozemelou oa m+nčku, která pak přichází do
obchodu jako skořice mletá, anebo se s'nich de
utilací vytáhne vonný, těkavý olej — silice skoři
cová. jíž se upotřebuje v lékařství, voňavkářetví
a v likérniotví. Pro- vysokoo cenu prodá se vňsk
pravé bkořice ceylonaké u nás velice málo. Větěí

ča skořice u nás poobází ze skořicovatka čin0. — :

(Zasláno).
Drahý výkas příspěrků ne vook. kuikovny.

Odbera Jodnoty bohozlovců královékradockých
mazakládání vonk knihoven darovali napří

spěvcích
P.T« pp: 20 K Nejmenovaný s Pardabie,

6 K ThDr. Gastav Domabyl, prof. bohosloví, 6 K 10
h TbDrC. Ant. Mikan, kaplan v Brandýse n. Orl., 4
K ThDr. Fr. Sale, prof. bohosloví, 8 K Emil Kapona,
děkan v. v. ve Vys. Mýtě, 3 K ThDr. Fr. Reyl, rektor
bisk. chlap. semináře, 3 K Jos. Šrámek, děkan v Nov.
Bydšově, 2 K Jan Šandere, professor v Rychnově n.
Ko., Jos. Zahálka, farář v Karle u Litomyšle, Josef
Černý, katech. v Jičíně, J. Vaníček, farář v Onbiela
vislch u Nor. Paky, Fr. Boštík, kooperátor v Oatislaviefob.

Stvrsajíce tímto nás došlé příspěvky,vzdáváme
zároveň nejerdečnější díky sa štědrost prokázanou.
Zaplat Pán Bůh!

Za odbor pro venk. koihovny Jedaoty boboslovců

ktálovéhradeokých:
Fr. Kopoch Jan L. Jožo
t. 8 on t. č. předsdo“

V Hradci Král., 16. prosince 1908.

"Tržní zprávy.
VHradoci Králové, dne 13. prosince 1008 1 bl

ee K 11'80—13-60, prose K 1300—14-00,vibro K 0000
aš 00*00, hrachu K 36-00—00'00, oves K 7:40 —8-30,
dočky K 36-00—30*00, jahal K 24*00—39-00, krap K
82 00—4000, bramborů starých K 4"00—4-40, nových
K 00'0—-000, jetel. semene červeného K 100-0—104—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 00-00 — 0000
máku K 38-00—00*00,lněn, semeneK 00*00—00:00,100
kg žitných otrab K 14'20—00-00, 100 kg pěeničných
otrab 13*50—00"00, 1 kg másla čerstvého K 3-5t
nž 252, 1 kg másla převařemého K 000 —0000,

1 bg oádla vepřového K 1'84—0'00, 1 kg tvarobs,
028—(*82, 1 vejce K 0'09—0-10, 1 kopa solí K 140
aš 000, 1 kopapetrželeK0-00—0*00,1kopakapasty
K 400—600,1 hlelbale K 2400—35-0, 1kopa drobné
seleniny E 1-00—0"00, 1bl mrkve K 8:00—4:00, 1 hl
jablek K 400 — 14:00, 1bočka švestek K 000—0'00.
1 hl jablek K 4:00 —14-0,1hl hrušek 0:00—00:00. Na týd.
trh v Hradci Králové dno 1%.prosinoe 1908 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pěsnlce 283 hoktol., šita
117, ječmene 111, ovsa 90, prosa 1C, vihve 0, hra

oba 00, čočky 0, krop 00, jehel 00, jetel. semínka
270, lněného semeno 0, máku 3. — 3%)Zelenisy:
petržele 000 kop, cerele 000 kop, kapusty 21 kop, cibale
21 hl, drobné zeleniny 62 kop, mrkve 38 hi,
brambor 61 hl, zelí 10 kop. — 3) Ovoce: jablek
79 hl, hrašek 00 bl, švostek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 5 kusů, podevinčat 363 kusů, kůslat
0 kusy.
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Rosšiřujte

„Óasové2vahy“

Brno.

Vozp.čt,psochrá
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HANŘOŘTA[
též evropského systému

něj Pajkráspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Badapešt,VIIIkorJózsef
kóráť 1£ =. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Videž-YII., Mariahilferstr.
86.

Paramenta.

Jgnáce V. Neškudiaum
i ((protokolovaná firma) ě

nv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) R
E (bratr P, Z. Noškvdiy, faráře vo Týprashticieh)

e P. T. veledůstojn. duchovenstvu |
svůj osvědčený a Často vyzDAMEDADÝ

i výrobní závod —

Wvšech kostelních paramontů, | i
praporů a kovového náčiní. d

uCenníky,
í se na pošádání franko zašlou.

Ceníky zdarma . '
franko.: Mř ESÉMÍ listy

Nejnižšíměsíční (ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabis

l jsou SINGEROVY dostati je LzeS JÍM | šicí stroje |= prostředniotvím
všeho:druh“ TM nejužitečnějšími © všech-našicha dary krámů.

nabízí LL : I

Bi ká "=penana o.s nnHUH8Uuč 20 =

iskups 1 Hradeo Králové, Jiříkovatř.čís.270.

Biskopská knibtiskárng,
P. T. dachovenstvu zvláštaí výhody. JE

JRvšemr
praktickédárky|

W.Šole;
P zlatník a stříbrník,

přísežvý
soudní s-alec a odhadce

v Hradci Králové.
Velký výběr

slatých, ch sbvostů a
hodimvšeho druhu.

Prodej se zárukou.

Nejlepší a nejlevnější housle, strun „,smyčce,
pouzdra a veškeré hudební n stroje

koupíte jedině ve skladě odborného znalce a zkušeného hudebníka

Jana Čermáka v Hradci Králové,Palackého třída č. 88 (blíže Grandhotelu). a
Školní housle od K 6—, pouzdro od K 3-80, mistrovské se 6)

smyčcem v poazdře od K 20—.

vé vlašské a volcholáskéstruny, paří ga7ieo apouzdra. — HliníkovéD. Florentinské
Gramofony, fonograty, dosky, válce, jehly.

Vše s0 prodává se zárukou.

Mnoho pochvalných dopisů. Pro pp. studující a hudebníky zvláště levné ceny.
: Též na splátky.

„vy bouzlísoprovádějímistrněvdílněhousiařský.

|Sperality:

Naršťírenky

Elektrické
=světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejsoměrný.Zárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. jhúředně koncessovaný
vod ktrotea"Z dává

W 5
Jiříkova třída č. 254.

—$—

s Světoznámjé lomnickéE
a- suchary- m

vyráběnyz horskéhomásla, jsou o svojivýJý* 
tečnou chuť velice rozšířeny. Sa možnínachovatřbez nebezpebí, že ne své jekosti

knihtiakárna

v |

všemK eným hospodynimJakožto:NEj„ne

žý utrpía zasílajísevS žá množstvíjendo

čr Vinkkák,ink
u první výroba lomnických suohabů

w Lemalel nad Popelkou, Čechy.

Petr

a Suchary moje uznány json v místě za nejlepší.

—— n —

unusjin
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TŘI a závod hudební

VES

(založenor.1862)

= | „Nejbohatší'výběr= všeho druhu ==-= U--U
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A“)
babičky9 tety,paní Ů vrohknř: POJIŠŤOVACÍ BANKA JÍ .

Á V P , V PRAZE, auýustny IMÍroVé, rz onetzové, M(| mazreeácčnsnomearranšteman,(13 ' UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚNErÍ A Dožirí, vina $ A

měšťanky královéhradecké, M (otrkán, PExSE,POHŠPĚNÍMNOŽNÉx POJIŠTĚNÍ6x 1. 4
Ň | srláštšpak slarnémudnehovonstru vNovým Eradel Králové, veledtstojnému panuděkanori G | | © 7>57ěmetu4% smoorace Gnorovánu. - (1

Ant. Vitvarovi za útěchyplnou řeč pohřební, veledůstojnému panu faráři v. v. Bols , NEJVÝHODNĚJŠÍPODMÍNKY.

za laskavé zúčastnění se průvodu, p. t. pp. členům místního elstva a místní čá 1 VŠEOAKNZISKNÁLEŽÍČL:
rady, pp. učitelům a učitelikám, milým školním dítkám z Nového Hradce a Kuklen, panu Něě oz LE
řiditelikůru Václ. Studenómu a sboru zpěváckému za dojemné zpěvy při obřadechpo- : NŮM— POJIŠTĚNOŮM.

břebních, dáreům skvostných kytic, věnců a projevů soustrasti a vůbec všem přátelůma ŘS. V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCENO10%
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Boka 1810 koupil „Zámeček“ © posemky
k věma přidělenými ma 24000 zl. v basko
eedalich Rodolf svobodný pán s Ottů,.který
ne T. srpna 1611seměřel.Ten ve ově poslední
vůli astanovil, aby jtky se „Zámečku“ a
pozemků k němu přidělených náležely posů
stalé po měm vdově do její smrti, případě

"do jejího provdání Po její smrti nebo
úruhém vdání měly připadnouti Karle
Otovi s Ottensteina s podmínkou, aby tento
majetek připadl Augustu Ottovi, kdyby Kar
semřel bez potomků.
-© Vdova,- svobodná paní as-Ottů, rozosá
svobodná paní s Bechyně, žádala roka 1812
e královéhradeckého magistrátu sa odbad
vdovského sídla. (Register in jadicisli pro
anno 1812 č. 613)

* Doe 5. přotinoe 1814 pernostní velitelatví
ožadovalo a kralovébradeckého magistráto
rzkcu rprávu o ceně jakož i o ročním vý

nosa jmenovaného statku
ne 6. arpna 1824 byl „Zámeček“ s pc

semk, právně přiřknut podplokovoíku Karlo
(Ottovi s Ottenateino, poněvadě Rudolf « Ottů
mepozůstavil mužských potomků. Manželka
Karle Otty s Ottensteinu Karolina, rozená
s Loglorů, měla na „Zámečka“ pojištěno 4000
sl svatební kaoce, Karel Otto £ Ottensteinu
byl podplukovníkem a velitelem 3. pluku busarů
Gyorg,de v Uhrách. R 1827 pro. ajal posemky
k „Zámočko“ přidělené na 12 po sobě. jdvacích
roků manželům Josefu a Aoně Klinkeovým
(Klinke byl listovním při královéhradeckém
magistráté) — Dne 8. listopadu 1884 najal
Josef Vacek cd paní Anny Kliokeové obchod

a prodej cloa, pa kořalky a tabáka na „Zámečku.“ (Vis „ 6/23.) Boku 1838 byl ná
jemcem Jan Bráza.

Také Karel Otto £ Oltepsteinu oeměl
mužských potomků. Poněvadě mu jeho strýc
August Otto, pensionovaný setník, slíbil 2C00
al., když dostane „Zámeček“ v užívání, dal
k tomu písemné svolení 8 připomenutím, aby
0e o úřední přenesení práva k užívání sám
postaral. Aogost Otto s Ottensteinu 80 toho
domáhal, avšuk magstrát ho 9 žádostí o pře
psání práva na požitky odmrštil. August Ówo
a Ottensteinu převzal „Zámeček“ a také zde
bydlel od r. 1840—1844 Zdá ae, že pozemky
rosparceloval a pronajsl. Poněvadě slíben ch
2000 zl. Karla Ottovi £ Ottensteira nesplácel,
odrolul tento dne 20. července 1843 danou mu
eessi. Ano jiš 11. srpna 1842 k vysvání vojen=
ského sonda jmenoval královébradecky magi
strát opatrovníkem „Zámečku“ JUDra a zem.
advokáta Jus. Vil. Buriana.

„ Dae27. července 1844 bylo oa „Zámečku“
pojištěno 4.000 sl. nom, 987 al. 30 kr. víd. val.
pro Josefina aKarolinu, sirotky po podplakoc
dika Karla Ottovi z Ottensteinu. Poročníkem
těchto sirotků byl Jau Bohomír Dabský, o. k.
prefessor vJiodřichové Hradci. (Listovna, faso.
14851.)

„Zámeček“ os kopci sv. Jana čp. 1. 6e
dvorkem čp. 18. 6 16 jitry 766(] sáby po
semku náležel později J. Rybovi, kancelistovi
v Miadé Boleslavi. Pro pobledávka 2000 sl.
konv. m., jež dlohoval Ryba Felixu z Tothů,
byl „Zámeček“ v e+zokučuí dražbé prodán. Při
třetí dražbě dne 90. května 1868 koupil „Zá
meček“ s drorkem A pozemkyvýše jmenová

ji a,Dejvyšší podávl 7.810 sl. konv. m.tyáš Šimonz Opatovic a manšelkou Marií
(17. VI. 1868.č. 1618.—Faso. 8/1.-7.) V.P—o.

Kulturní hlídka,
Rozpaky „Přehledu“.

List „fanatika pravdy“ ocitl se ve velkých
tospacích. Kroutí se jako úboř, aby prostým při
snáním pravdy nea „tbonu“ jebo pokrokový
eejch Upřímná kniha vycikajícího učence dra
Fórstra „Pohlavní mravouka a výchova“ budí
mocně vážné a nestranné přemýšlení u těch kteří
různými rodými a volnomyle: katskými sofismety
pebyli dosud abavení sdravé samostatné Boudnosti,
Kniha ta vzbudila též veliký rosruch. Co tedy

Přehled“? Jak by mobl pochvalit takový spie,
který se odvažeje čeliti sprkenělým drgmatům

„krokářské církve? Píše tudít: „Z předmluvy

Řeytstránkové lse(?!) celou práci FOrstreva po
soudit a odsoudit. (Inu — zcela podle vsoru Ma
garyka, který jako svobodný myslitel uměl jiš
docela podle titulu odsoudit bistorickou přáci ka
tolického spisovatele, prosradiv nedikovně svými
řádky,žejejího obsahuváňecnezná.Takse fa
brikuje nepředpojatá kritka!) Prý není se potřebí
rosčilovst mad bejením křesťanského názorů v té
otásee. Tendepci snažení spisovateluva prý 8 do
statek charakterisuje přiznání, že autorchce bájití

sacá vychomatalakéamzarní sámeáy loži aro

Prý opis nepřináší nie sovéhe (tuto lež opakuje
„Př.“ dvakrát), ale „přímášt mnoho skrytých léček
a obratů, do nichž má býti chyeva sdravý rorum
člověka.“ Ponktum. Tohle tedy má býti kritika,
kritika pokrokovější a reálnější. než jskou pěstuje
starý věrný kádr Masarykův, „Přehledem“odsou
sený. Pam kritik vo svých pokrokových rozpacích

menitým u hrásné odůcodučným vývodám Fčrstrc
vým. Neslanými frásemi odbývá se dílovelikého
odb.rcého učence, který po dlouhém stadiu odrátil
Be sumostataě proti ryčným, ale plaaým heslům
mysliti a psáti a — jenš místo po popalaritě sáhl
po ryzí pozmané pravdě.

V témže čisle (ze dne 11. t. m.) Smaší 5e
„Přehled“ útořovité umývati pokrokářeko-eociali
stické násilníky moravské. Násilnosti, páchané na
moravských katolících, stávaly se stále křiklavěj

l
Následky však toho terrora jsou pro protikatolické
fanatiky neočekáveně nepříjemné. Kaldý uvážlivý
člověk odsuzuje takové fanatické výbuchy,vedoací
k sesnrovění. Proto„Přehled“ naje lnou píšo: „Jak
známo (odkud jen, odkud?), zneužili klerikálové
císařského jubilea k pustým štvanicím (kde ty Štva
nice se páchaly a jak? Jem dopovézl) proti po
krokovým lidem . . . Pro svůj nepupíratelně pro
vokativní ráz (udej, pokrokaři, příklady!) proti
lidem pokrokovým seměly schůze ty téměř pikde
klidného práběbu, a při některých došlo i k p 
uličním aásilnostem (proč farizejské péro bojí 8e
napsat, kdo ty násilnosti páchal ?). Klerikálové vy
tuokali z tobo kapitel pro sebe, vyblašujíce ony
čistě protiklerikální (?!) demonstrace za protijubi
lej-í. S toho stanoviska dlužno sí také vysvětliti
smaření poslední kler schůze jubilejní v Oiomonci,
z něhož klerikální tisk snašil se učiniti velký pc
krokářský skaodál. Z.tím pokrokáři na rozbití
kler. sohůse neměli větší účasti, než že přirozeně
nelitovali jejího nezdaru. Schůzi ve skutečnosti
rozbili soc. demokraté . . *

Leš ma leš, farisejský spravodaji, který dobře
sám víš, jaký podil pobrokáří na olomouckéde
monstraci měli. Zo lži té usvědčuje už átvavý leták,
vyzývající k dem.natraci proti katolíkům před ko
stolem. Leták nevolei k obraně, ale k útoka. Po
krokář dr. Fischer na dopolední schůsi volal Da
rudé a pokrokové: „Odpoledne 8ezde šaso všicbvi
sbledáme.“ O dra Hrubanovi se jelté nevědělo,
jak bude „átvát“; ale jakmile se chystal promlu
viti, jiš začalo berbarské ječení. (Ostatué čím
předtím jea provokoval radé a pokrokové beránsy
jubilejní průvod v Prustějově, že sfanatisovaná
massa hned projevila choť k násilnostem ?) V Olo
mouci na galerii mezi socialisty stáli pokrokáři
dr Petrus a Al. Knechtl. Ti tam Uli spad rudé
tiáit, když rámus z toho místa zazpíval tři čovrti
bodiny? Rámus sahajen výkřikem: „Hanba vlád
ním otrokům!“ Bylo slyšeti i určitá slova proti
císaři a králi.

Lišácký pokrokář, který si uvykl mrskati
knutou katolictvo, dovede také boed důstojnou
sebeobranu katolictve nazvati „provokativnímrázem

strací katolický ti-k napsal, není vyvráceno. Alo
„Přehled“ místo vysvětlení, jak se májeviti pravá
moderní vzdělanost, amývá 8 omlouvá násilnictví.
Taky pokrok|

Také příspěvky k dětské psychologií

„Besedy Časa“ chtějí vnésti do „temnot“
něco nového. Vždyť přece masarykorský tisk muví
býti originelní sa kafdou cena, Tedy oyní otiskují
majitelé vyšších borisoatů různé „moadrosti ma
ličných“. Leč rozamný pozorovatel spráskne ruce
na tou pozorovací kofimí. Edyby ti lidé, kteří sa
molibě píší o saamenitých nápadech svých dětí,
vyšli oa vesnici a slyšeli nápady dětí prostých
rodičů, poznali by, oč vynikají selské rozoumky
Bud mozečkydětí veleučených tatíoků realistických ;
mosili by uznati, že snášejí místokvětů hlachuu

slámu. v číse 42. „Besed u“ se sděloje, že
tříletý (I) Radimek se nyní nejvíce stará, „Co 80
rýmuje“ A tek hovořil: „Dobrouč—Radouů,
Kyšperk—Leněperk, Havlíček—kolíček © Hus—
brus. Nedělal tyble rýmy místo Radimka jeho

pá? Děcko Šleté uš zná tolik vlastních jmen!
Gasd docela Husovy s Havlíčkovy spisy dobře
rosvášilo a ve škole se bade Lndrat na utlačo
vání pokroku s svobody, uslyší- že ti dva vypi
kojící matové nebyli oeomylaými. Raďa prý také
při rýsování jmenuje drahé slovo nesmysné, Da
př. voda—koda. Adocela„podáváukáskynerýmo
vaného: klob-uk - bechta, prach—lameny.“ — U
tom tedy taky musel trpělivé čtenářstvo věděti?
Kloboek dolů před sázračným děckem, které pro
náší slova beze smyslu a prosentaje světu ukázky
nerýmovaného.

V č. 40. se představuje relemoudrý hoch,
kterýdo1. třídyužchodísám,protože,jak00
vyjádřil, není drouleté dítě. Opakoje mamlace

kanky 1 spívá. (Ovšem jiné dítě tohlenedělá !?)

Kramekéhomumarykove|Prvdbyse nepochlabissarykoves 88 i
— V849. te sděluje, jakmalýhoch probláa ,
šechce býti taky slavným mužem, že budou potom

fo i; všeckydětipak se budomučit, že je
to R.,slavný muž. Jako by i v tom nejaascbop
nějším mosočku, přemýlejícím © ulárů- velkých
mužů, morznikla touha právě po takové slávě!
Právě (aatasie dětskáv tom směru bývá nejči
lejší. Děti si hrají rády na učilele, generály, za
soudce — růbeo napodobojí kašdébu, kdo se jim
zdá velkým pánem. Že s toho hocha tolik „vtip
ného“ bude výtečný .masarykovec, patrno so sdé
lení, že posud hoch nerí, čím se chose proslavit.
— Nechť očarovaní rodiče doufají, že už nějakou
originelaí eestu k ukojení sobělibosti najde. —

V č. 50. staví se ma podium „Besed Času“
nějský „Dadíček“, který jisté v jadrných výrazech
nezůstane za Macharem. Tatík ma chválil škola,
do níž měl choditi. Ale Dudíček odpověděl jakb
tea, komu se Jíčí škola a učitel strašidelné : „Te
tínku, to bych byl rád, kdyby do zítra všechny
školy shořely, alespoň bych tam nechodil!“ A jak
tatíček jisté už předtím ho učil samostatnosti a
reálné hrdosti, to dokázal, když se ze koly domů
vrátil. Vypraroval, že učitelka řekla: „Pojďte se
moon, ci:lapečkové, do mó třídy, já vám ukážu,
jak děvčátka způsobně sedí“ Tak jsme tam dli
(“ s hlasu i tváře Dudíčkovy pozoraji, še se bo
smáhá roztrpčení) a tam jsme se půl hodiny dí
vali na blčičky (a s velkou mevolí dodává) —
taková bibinal“

Melo-li to zásražné dítě jen poněkud mozeček
otevřený, mohlo přece rozpozoati, še nebylo při
vedeno jem k vůli podírané na škol.čky. Aristo
kratické slovo „blbina“ jisté často vycházelo z po
vznešených úst beroického papínka, pohifžejtcího
8 patra ma všecko přítomné Jinak by zázračné
děcko takovým řízným slovem me.dbývalo rozbud
matí ačitelčino. Teď může pepínek čekati, že sa
několik let mazvesynáček „blbinou“ také leckterou
jeho moodrost. O Hanou kritiku kaadidata reali
stické učenosti sebylo sikdy nouze.

Z moudrosti melčkých! Jak jemné, zajímavé
a přirozené bývají omivuosti dětí venkovských, jež
se necepají jit od 2 let podle nějakého nově vy
nalezeného „ismu“! Ty děti nejlépe svými nápady
a otázkami dokazují, fe naivnost není hloupostí
ani bláhovou sprostotou, že jest produktem dušičky
přemýš ející, Která pouze pro nezkušenost svoji
dává i vtipoým nápadům bozděky hamoristickou
formu. Jenže prostí lidé so s moudrostí svých
maličkých tolik nechlabí|

Zač stojí český radikalismus?

Jest našim národnostoím protivníkům pro
azích. Dr Scbreiner před svým povýševím byl
jedním z nejfanatičtějších Štváčů pr ti právům ces
kóbo lidu. Docela se vyjadřil, že každý Čech patří
ns Pankrác. Straná agrární, jejíš člen až mini
sterského úřadu oeztratí, má volnou roku k nej
radikáločjším výlevům, ješ teké ze sebe přímo
chrlí. Zatím kdyš ce stal dr 8 broiner oěmeckým
ministrem krajanem, saslal český odbor zoměděleké
rady (tedy agrárn:ctvo) tato gratalaot: „Vaše Exoel
lence! K nejvyášímu vyznamenání, jehož 86 Vaší
Excellenci dostalo povoláním do rady koranní,
dovoluje si předsednictvo českého o.iboru rady
semědel=ké pro kral české blahopfáti. Predsed
pictvo českého odboru je přesvědčeno, Že zajmy
zemědělské budvu míti ve Vaší Ex 'ellenci v novém
působišti vidy borlivého zastánce V Praze, dne
19. listopadu 1908 Jan Pleva, mistopředseda.“

Tak! Když dne 3. prosince týž ministr dr
Schreiner objevil se na lavici ministrů. začal proti
němu největší rámus. Choc volal: Pane předsedo,
pošlete dra S-hreinera ven, on jest provnkatérem.
— Klofáč: Vío Ibař než ministr! — Hajo: Abzog
Schreiner! — Sláma: Prneký provokatér, státem
placený štváč! — Klofáč: Pracuje pro amoexi
Rakouska Proskem. Obj-dnal si farešné telcgramy
s Prahy. — Choc vůči Bobreinerovi: Vy jste sř
objedaal v Praze falešné telegramy, abyste vy
mohl vyhlášení stanoého prava Vy velkoněmecký
agente| Ničemnýchlape! Cestuje všuds ma státof
útraty a štve proti Slovanům Tak-v6 podrodatky
má koruca ve svém středu, takové má rádee: —
Sláma: Kde jste nechal čamaru, původčepražského
vraždění? —Kalina: Lumpe!Vrahul — Choc:Ta
kové lampy ma koruna sa radcel —Subradu : Takový
lamp! Nafackovat mal“ Toto citujeme s orgánu
strany, jejít čelní předaciSchreiner>vi gratulovali.
„Venkov“ sám předesílá, že Behreinerovi připra
vili borkou lázeň též četné roshořč-né výroky

četných agrárních poslancůpako prof. dra Velicha, Sabrady, Švejka a jioých.“
Ergn, kdybyjea donotina leh ob

dalob a titulů byla sasloužená, mělo se dru Sohrol=
nerovi předtím grataiovati? Nemá společenské eti
keta svoje meze, aby 6enosvrhla v odividaou přetrář.
ka? Zač stojí tedy takové officielaí blahopřáns
Bylo by je tadiš nejlépe-vymýtiti, nemá-li zname



neš výrns (-"Iečenstého takto. Zavilém
če-kého lid. "ratujevati k povýšení, to

Jest při nejmenším1.pažní a pkem"proti oprévněné etiket I. Nejdříve
tgrárniciuctivě: 3Vaše Ežoelence!* — Pak v

rlamestě Aasvefebreinere-sgř.
"jemuž náleží nafachovat. Lump a Erzcelleace! A
i, kteří gratulovali, nyní při oposici stojí v jedné
fadě s nár. dělníky, kteří nadávalí Sobreinerovi
nejvic. „Právo lida“ směje ne radikalismu sgrárníků
otevřeně. „Mezi agrárníky máme celou řadu lidí,
kteří s jazykem zrovna vyplazeným čekají na mi
aisterský portefeville ... Potají se paktují s

"vládou dále, za dva měsíce je budete viděti v mi
misterských fracích “ Tak radý denník dae 16. pro
dnce. Tentokrátse spletl a promlovil kus pravdy.
Dr. Fořt, bývalý ministr, najednou projevo

val také nebývalé brdinatví proti vládě. Nezištného,
vlasteneckého oposiěníka dělal také — dr. Čermo

horký Z tobo bude mít vláda největší strach!lofáč jazykem dovede „pracovati“ radikálně
Inou parou. V rakouské delegaci pod immunitou
sal: „Ani dělostřelectvemacelými divisemi ka

valerie nikdo nás nemůže donutit, abychom šli do
trámů našich nepřátel, jichž buršáčtí synkové nás
provokují adávali jim těžce vydělaný svůj groš.
Zločincem (I) na, Českévěci jest nyní, kdo by
jinak jednal. Za necelých šest neděl potom posl.
Klofáč ei utrácet peníze -do kerndajč společnosti
vídeňského kadoičního skřepa. A mebosl ho tam
ani jeden kavalerista — natož celá divise!

Doe 12. listopadu konala parlamentáraí ko
mi:e „Národ. klubu“ poradu za přítomnosti členů
„Kola“. Drobý den tajné rokování celé uveřejněno
tiskem. Dr. Kramář označil prozrazení názvem
„darebáctví“ a sdůrazníl svůj úsaodek udeřením
pěstí o stůl. Agr. posl. Staněk, aby dokázal svůj

pa, já mu dám sám těch pár facek, kdyš se
k tomu nikdo nemá.“ — Drabý dem nato sám dr.
Kramář se přiznal, že nařídil Maštalkovi, aby

nabízená k velikému vlasteneckému činu — jako
by schromla. Najednou padlo darebáctví i chuť po
fackování. Znamenitá důslednost radikálních od
bodlanců! A jak čas.o dožebrávají se oposičníci

výbuchy radikalismu omráčí „svojí velkoleposti“
leda lidičky prostoduché.

a novoroční náladě
nejpříjemněji působí+ dárek

z čerstvých květů
nebo kvetoucí rostliny.

Vánoční stromek „KRAUGLRIE,
F'rant. IKupeček,

nemají ani 6 měr mků, zřízena — s výhradou
dodatečného schválení valnou hromadon — nová
kategorie členství, v níž zatím sváni budou „členy
soačinnými“, a stanoven jich roční příspěvek na
60 hal.. začež mají právo na všecky výhody Sdru
žení — toliko „Sel. Stráž“ zdarma dostárati ne
budou.

Výbor však očekává od zámožnějších členů
(duchovních pánů,sámožnějších sedláků atd.), že
ke krytí veliké režie budou no blásiti jen za činné
členy (8 ročním příspěvkem od £ do Ď kor.), nebo
za přispívající(s přísp. od 5 do 10 korun).

- Lze to právem od těchto očekávati, ježto
čnstějších nákupech atd. výbody, poskytauté
ve Sdružení, badoo příspěvek ten valaě pře
vylovati.

Ve ochůzí výborové Prolereny maohéma to, že snahy Sdružení i uvédomělých ,

aby ma venkově uplatňovala se prosikavěji hospo
dřeká emancipace našeho lidu, dosud(ak neci

telaě vydíramého zaámýmé „příteličky“ jišučer
kého,s svláště katoři — veliče po

sákapem duchovenatva se závodů Bo

Be uplatniti heslo „Svůj k avéma“, když místní
dochovní obstarávají avůj aákup u nepřátel národa
i křesťanství.

I vanáší úetř. výbor snašný appell na veled.
duchovenstvo, abý i po této stránce šlo dobrým
příkladem vpřed, a spíše ještě lid náš tam, kde
je nenvědomělý,i po této stránce probouzeloa
povsbuzovalo. Naše Sdružení poskytuje nyní pří
ležitost nejvhodnější, aby každý společným mé
kupem opatřil sobě výbodně všecky potřeby, 8 po
siloval tak hospodářsky přičiplivé našince, — a
byly by výmluvy jakékoli nyní bezpodstatny.

„Sekretariát Hosp. Sdružení“
o Janovicích wuVotic.

Vyhláška © udělování podpor na

vepřový M očkování proti července a drobnézvífectvo.

bade v roce 1909 podpory na zřizování přípust
ných stanic kančich, plemeuných stanic brava ve
přového, očkování proti Července a drobné zví
řectvo (plemenné stanice koz saaoských, ovcí vý
chodofrýtských, králíků, -slepice plemene vlašek,
koroptvích, mimorek černých, wyandottek bílých a
langsbanek černých, husí emdenských a kachen
pekingekých a na včelařeké potřeby). Žádosti o
výše smíněné podpory (o každý druh zvláštní
šádost) musí spolek podati opatřené dobrozdáním
p. okr. delegáta nejdéle do konce února 1909. Na
žádosti později došlé podané jednotlivci místo
spolkem a nedoložené dobrozdáním p. delegáta
nevezme český odbor rady zemědělské zřetele. Žá
dosti o udělení látek očkovacích proti července

musí býti mimo to doloženy vypločnými najA (tiskopisy má oa skladě firma Act. Purkrá
v Praze, Havlíčkovo nám.), podepsanými zvěrolé
kařem, který bude očkování provádět. — | Zde
nejlepší příležitost, aby malí čeští zemědělci uká
sali, že jsou tu, aby povolaným činitelům důrazně
připomněli, že podpory jmenované patří vlastně
drobnému rolnictvu a nikoliv zámožným agrární
kům. Vytýkat z stále na to poukazovat, že se
dostává podpor jen větším rolníkům ze. strany
agrární, pramálo prospěje malým lidem z naší
straoy katolické. Nedejte se odbýti a buďte vždy
na místě, odkud by vám mohl vzejíti prospěch!

Hozdělení orárních otrab. Jako v lo
tech minulých budou i v mlecím období 1908-9
(od prosince 1908 do června 1909) prodávány
erární otruby v c. a k. vojenských zásobárnách
v Praze, Josefově, Plsni, Hradci Králové a Tore
síně pouze oněm refluktantům, kteří se vykáží cer
tiikátem českého neb německého odbora rady ze
mědělské pro království České, Předeednictva od
borů dobodla se o rozdělení zásob otrub ve všech
sásobárnách v království Českém a adělila správám
sásobáren, te se postarají o dostatečný počet kupců
mezi hospodářskými spolky a družstvy. Za tím ú
čelem vyzývají se hospodářské apolky (družstva),
které by na nákup erárních otrob refiektovaly, aby
svou přihlášku nejdéle do konce prosince 1908
sem podaly.

Boykot rakouského cukru a jeho
následky. Boykotem rakousko-uberekéhosboží
v Turecku trpí nejvíce vývoz rakouského cukru.
Ztráty jsou tím citelnější, poněvadš rakousko-uber
ský průmysl cakerní jest odkázánhlavně na vývoz.
Následkem vysoké daně spotřební (38 K) jest do
mácí spotřeba oukra malá. Obnáší průměrně v Ra
kousku 109 kg., v Německu 187 kg a v Aoglii
dokonce 44 kg. na jednoho obyvatele ročně. Z té
příčiny vývoz cukru značně převyšuje domácí
spotřebu. V kampani 1907—1908 vyrobilo se
v Rakousku-Uhersku 1,426.000 ton cukru a z toho
vyvezlo se 884.000 tun, kdežto doma spotřebovalo
se 642.000 tun. Nejvíce cukru vyváží se do Aa
glie a pak do Turecka a Iodie. Do Tarecka vy
váželo se bo doposud přes milion metr. centů ročně.
Teď však tento vývos nápadně klesá. Není vy
loučeno, že tento fakt bude miti vliv na vývoj ta
semských cen oukro.

Dcerám chudších rolmíků v Sasku
rozhodnutím ministerstva vnitra bude se vypláceti
ročně 100 až 200 marek, aby jim bylo umožněno
vedělání na některézemské hospodyňské škole.

Chov holubů v hospodářství pomalu
mizí. Nyní chovají se bolabi více pro zábavu, než
jsko věc hospodářská. V nynější době pěstuje so
množetví holubů v Kaliforaji, a to v takovém
množství, že se staví pro ně svlášť upravené
farmy. Majitelé farem dovedou všeho tak využit
kovati, še chov holubů jest velice výnosný. Naši
rolníci na různé malé vedlejší příjmy zapomínají;

ti pozorují jenom, co např holebi na dvoře sesobou, ale nepřičiní se, aby ten sob stál co mej
méně a přece tu byl nějaký užitek.

Poranění stromů způsobenémrasem,
bouří, nepozorností nebo zlomyalností lidí, ehoro
bami a p. způsobují vždy odumírání kůry, lýka i
dřeva, pakli včas nebyla rána zahojena. To te
děje v ten spůsob, že ránu hladce ostrým nošem
vyčistíme až ma sdravou kůru a živé lýko, načeš

Ihneddira dk n, nýŇ hámninon ze : s, te upů a
í ráns se pokryje,

obalí pytlovinou a lýkoi obvášepova, aby s.
obvas Bepobnal. Takto opatřená rána jistě ryshlo

] kzluničemaneoo obrožůmeneO I
O00000000000000000
== Divany,garnitury, matrace

do postelí,
ROLETY do oken nejlépekoupíte

u čalouníka

Františka Laudy,
odborníka v tom obora v Hradci Králové,

Pětidomy, č. 201.
Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávkyvyřizují

|se rychle a levně.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.

Zpronevěra v dělnické pekárně brněp
ské. Pekárna nalézá se v rakou soc. demo
kratů. Správce Jos. Lichart a obchodvedoucí
Karel Bednář zatčení pro zpronevěra 6500 K.
Rodá „Rovnost“ hned 10. t. m. namočila hoobu
do očistné tinktury, aby amyla svoji strana.
Prý defraudanti byli národními sociály. Zatím
však zem. sekretář strany nár. soc. R Laube
problásil v „Hlase“, že dělníci organisovaní
v brněnských děl. pekárnách jsou do jednobo
soc, demokraty. Linharta vůbec Laube nozLal.
Bednář před půldrohým rokem vyloučen, pro
tože se přidal k nár, sociálůma jen k vůli Špe
hoanství ve prospěch strauy rudé. Také členy
besedy nár. pekařů přivedl do tábora rudého.
— Jak tronfale dovede lháti radý tisk, patrao
s tohoto: před měsicem tvrdila „Rovnost“ a
před týdoem „Právo lidu“, že v Brač vůbec
nár. sociálů není; a teď „Rovnost“ si dovolila
balamotiti čtenáře, že okradená pekárna jest
nár. sociální!! Socialisté dovedou vyhazovatí
i z fabrik dělníky, kterým 80 do rudého tábora
nechce. A teď by chtěla „Rovnost“ světu na
rolaviti, že za předáky radé pekárny byli zvo
leni lidé jiné strany. Hledejte někde větší
kuráž k bezectnémo lbaní |

Rudé „proletářství“ vymáší Domkař
Hornof od Plsoě napsal na adressu rucého
poslance tato břitká slova: „Víš, poslanče Piko,

J kon sumu obdrží domkař za své výrobky po
"celoroční práci? Tři sta korun obdrží za ječmen
i krmíka (tyto peníze mu nezoudou, musí je
dáti na daně a úroky). Tato suma je omějsá,
viď, Pika — tři sta koron za celoroční práci
potu a mozolů. To Ty, Piko, sa nic dělání pro
domkaře bereš za jeden měsíc 600 K a za
rok 7200 K, jako zástupce zubožených dom
kařů. Na tuto eumu musí rodina domkařova
pracovat 24 roky! Tedy celé jedno lidské žití,
Dovedeš pochopiti, jaké 24leté moře potu a
jaká hora mozolů by byla z této námahy?
Uvažšuj!“ — Vybídoutí k uvažování bylo zhola
zbytečné. Však to Pik dobře ví. A domkař
onen přece taky má vědět, že Pik dělá pohla
vára hlavně k vůli sobě.

Svoboda. „Christlich-s0z. Arbeiter-Ztg.“
sděluje dne 12. t. m., že v tyrolském Schwasa
zámečnický pomocník Bachmana, který jest
křest. sociálem, byl několikrát zburta žádán
od spoladěloíka Hrzaka,sby vstoupil do rudé
církve. Když byla námaba marná, přepadl
Hrzak Bachmanna v noci ve společné nocle
bároč a chtěl bo znásilniti. Přepadený však se

vytrhl zesurových rokou socialistových aosnámil věc četnicvu. Hrzak odenuzen před in
Sprackým zem. scudem na tři měsíce.

O švindlech a terroru soc. demokratů
při sem. volbách ve Vídní promluvil v odpo
vědi Adlerovi posl. Kaonschakv říšském sněmě.
Rozšiřovány rudé letáky s touto výsvon: „Kdo
chce, aby kojenci měli mateřské mléko, vol
20. října Maxa Wintra.“ 800. demokraté mají
ovšem silnou odborovou organisaci; ns př.
929, sazečů jest rodě organieováno. Leč tito
trvají v organisaci větším dílem pro nejbez
ohlednější radý terror vtovárnách. Proto není
diva, že ubosí zajatci (zvláště křest. sociálové)

aspoň Úř volbě dokásali, jak jsou „radí“.Sotva senajde strana, kloráby taksoustavně
při volbáchšvindlovala jahostrana rudá. V11.
okrese (Koneohakově) v dou před volbou
(25. října) ošechném"im rozeslány volební



Motkyuo tarvl sh bichž napsáno,Se ge vo"
masí; „Wdotedy ohobce ujíti tresta, masív **

Again 1 vetsePoulloati,nade aenýhvyfišléna
snobo napsánaj : M Wordl a A Wimmer.*

pobili STE-na-Jikparé nebo jodi=Zeřentěíedliče "P

pomdint, jak šii1) tresta ujíti. VMeld-;logu M. Winter důl soznášetí voleb. listkyjec

jménem kandidáta křesť. sociálního. Leč nafstcích též chytře vytištěno drobně: „Maz
Winter, 13. Bez.,E 27“ Atak dle
rozbodnutí komisse platil hlas tomu, kdo byl
nepsán oa místě prvém, tudíž Wintrovi.

V Neumargerethen 26. října zavedeno od
"rudých hotové stanné právo. Každý, kdo měl
lepší kabát, kdo mohl býti pokládán za agitá
tora, byl napadán na veřejnésilnici a zadržen,
aby podal průkaz. Ve Fockygasse rudí zadrželi
može s listinami a vyzvali bo, aby se legiti-|
moval, Když týž váhal, byl sbit; chaďas zuřiv
-cům přece konečně prchl do domu, jenž mo
byl milosrdnou rukou otevřen. V Brigittenau
rodí bombardovali vagon pouliční dráby, sra
nivše přitom řada jedoncích lidí.

Fanatickou surovost prvního řádu
ukázal Ivovský rudý denník PGlos*, který
v říjnu napsal o vynikajícím pracovníkovi, je

snitovi Wróblevekém,„prolhné tvrzení, že zpronevěřil 1000 K, oprchi s hraběnkou Tyskie
-riczovou a přestoupil k protestantismo. Tof se
rozamí, že české rudé listy opisovaly 8 lačnoo
dychtivostí tolik vítanou radou kořist. Přes to,

„Glos“ na svém, že .na všecko povede důkaz
pravdy. Prospívala tato troufalost kase Jistu;
vědyt „Glos“ šel s těmi zprávami na dračku.
Poněvadž lež o Tyskiewiczové, která jako ško
lačka čítala teprve 14 let, byla příliš neši
kovná, nastrčil místo ní radý lhář jinou Za
hraniční hraběnku; rafinovaně tvrdil, že ukra
-dené peníze již jesuité vrátili, natval kněse
podvodnlkem, lišákem atd. Jesnita žaloval. Ted
se radý list lekl. Před processem 3. t. m. při
nesl prohlášení, že pomlovačný článek v čísle

.227. ze 4. říjoa byl mystifikací, ža redakce od
volává, že prosí za odpuštění a 200 K dává na
útalou Bratra Alberta. Při proceseu následu
jícího dne odpovědný rudý redaktor Konarski
problásil — jak to rodí vůbec amějí — že ten
článek četl až třetí den (!?), kdy pro velikon
eensaci list byl jit výdán po třetí, poukazoval

„Da svoje včerejší odvolání, atd. „Hrozný“ je
suita pak problásil, že odponětí, načež mo radý
lev děkoval jako beránek. Ty české listy, které

-onu pomlova rozšiřovaly, ovšem nyní neodvo
Jají — jako obyčejně.

Barbarské způsoby. Radý hutník Jos.
Adámek dne 4. října vešel do hostince p. Hu

. stolesa v Unhbošti, kde vykládal moudrosti vy
„čtené zrudých listů. Přitom statně popíjel, až
se rozkurážil na nejvyšší míra; začal řváti:
„My jeme soc. demokraté, agrárníci mosf venl“

,„Počal ee kolem oháněti uchopenou židlí. Houk]
na bostinského, proč prý nedává pivo po 12h.
Ječel dále, až jej et ážník okřikl. Leč stou

Pa TyVádí se nebojí a proto Adámekzaval: „Ty p...... policajte“,a divá melo
die Hi o £ úst zošlechtěných „Září“ dále.
Při zatčení kopal, rostrhl strážatkovi kabát,
tahal se s ním o šavli. — Před pražekým se
nátem následoval socialista příklado jiných
soodrohů: prý 8e nepamatuje, že něco zlého
dělal a jestliže tak bylo, však byl na mol opilý.
Leč sondy už takové pokrytecké beránky moc
dobře snají. Proto odsouzen zařivec na měsíc
do žaláře e jedním postem.

Jak drze balamutí. Rodé listy dobře
soají silný žaladek svých čtenářů. Proto „Zář“
bez uzardění přiváší kříklavou lež: „Jezovitský
učenec Escobar napsal (v kterém spise, po

ee

čestné „Září“9): „Majetek alskaný baňebným
divotem, vraždon, (podvodem Je majetkem zákozsýma zegí-nikdo porinonho vrátiti.“ Pater
Gory (ktéřý to byl , 'e""jskdhonárode 7)

pravil (kde tořekl 1): „Je dovoleno propůjčova
Medik 00 s věho „uvědomování“ špatně
bhojh: maderýkovcím? Bič —tl špasejí býti

“ "vůčitalšvému oblápování:a poslubovatistraně dále.

Pekrytei. Prý iají opřímnousoustrast
s děloým lidem. Vypočitavostížidů sdrašil se
-obléb -nm bursách stoupá cena monky, obil
dražší, ačkoli úroda proti jiným roktrm byla
lepší.,'R: píci z té draboty nezbohatnou, zato
však židovští kapitalističtí epekalanti. To rodá
strana dobře ví. Leč místo co by promluvila
jadrné slovo proti židovským kšeftuřům, booří
proti upracovaným rolulkům.

Kalendář českých dítek
na rok 1909 sčetnými obrázky, vydaný nákladem „Kcítbů“
e Praze II. čp. 1538, je mejvhodnějšímdárkem s Jestébu

pro školní dítky. Rozesilá se od 7. prosince t. r. — Čeňo:
v výtisk poštou 36hel., v administraci 30 hal. — Tiwesf
(12 kusů) meodběratelům „Kvliků“ franko se 36 hel. jen za
hotové — Odběratelům SKoltků“ přikládá se složní list
pošt. spořit. č. 2064 opřenechá se tuest franko za náhrádu
výrob. a exped. výloh © obmosu z K 16 hal., je-lí kalen
dařík určen pro sourozence dílsk — edbiretelů nebo sa
dérek dpp. katechstů a pp. učitelůpro hodné školní dítky;
je-li objednán pro dítby meodb'ratsle, účtoje se pp. odbě
ratelům iwost franko sa 2 K 88 hal. — Prodavačům ka
lendářů výhody. — Kašdý metevovýedpisník takoré velikosti
bez textu a obrásků je v kašdém obchodu dražší neš náš
ba'enddřík. — Zásilky se vyřizují přesně dls pořadu doč

lých příhlášeh aobjedndosk; proto jsourehlemace besdčelné.— Objednávky řízeny: buďtež ma adressu: P. František
Soatek, vydavatel „Kvítků“©Prase II., 1538. Odběratelům
„Kvitků“předplaceným před 30.listopadem zasílá se ka

lendář zdarma jako premie s prosincovým číslem.

Rozšiřujte

IČasové úvahy!*
E

lay ráno
zavedl jsem

velké obrazy
i 6 rámem

10'—korun

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní ý fotograf

u Hradci Králové.

Adalbertinum.

a

ie, kniby hodn a
M ih baA Dire, hry;Šixolní po

oboruoboru papírnického spadající.
. Obrovs

== Čenymírnéa o

krajiny, vůbec veškeré druhy obrazů
„moderní rámce, nejrůznější umělecké

modu a obrázkovéknížky,kala
oby a veškeré druhy papíru a vše do

A0B X G8b GSP XčAb XG65 X

Jan Horák,
sasílá na požádání vždy

dle reční gr kollekci
nejnovějších druhů pravých

vinčnýchMěl
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso

zemských.
Á; Četná uxmání zvláštěz kruhůvele
X důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluse méhe ryze křesťanského závodu za:
dobu více pež -třice*iletého působení.

Učiňte, -prosíca, Amalou objednávku nau.

M eea ea látky na taláry.

==
Téžna oplátky bez zvýšení cen!

XGDX660XGB2X 683XČD
Veledůstojnémau

duchovenstvu!

JanStaněk,Zš
Konviktské ul., spe
aielné na náčíí, doroluie

de svůjhojněsásobený
sklad re vlastní dílně račně pracevaný éh kostelních nádeb a náčiní,

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

ky,Blanky nádobkyat. "E„te
rláměty« Brn6 čikarím ůrest$ snovouopravuje v pův

islaté a stříbíí. Na požádání hotové
níky

aslacení ručím. Největší Tyrokě aa
eklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějškho.o Žádné prosovonékostelům uva v placení. Více uznání po ruce.
robky bezcenné.Vše posílám jižBo oné

Šeob, úvěrní společnost
zapsané společenstvo s račením obmezeným

v Hradci Králové,
2 (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

= za44o až5" =
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní Jístky na požádání zdarma. "UW

Uhlí

G8DX8:

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk asví
tilna (4'/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na
prosto nebezpečí požáru i výbnohu a vydrží ovititi při

denním upotřebenípommnoho týdnů. Pak prostým odsnnutím Ise staroubaterři vypnouti a nahraditi novou.
Krásná kovová úprava.

Cens úplné avítilny K 1-96

Při objednávospřes 30 Ks 10%, dlovona frankol voe přes s von a 0.
"aalanémNa dobírku, nebo proti předem u obnosu

(badiš připojeno 45 h na poštovné) expeduje
Vývczní dům

A. Patrná a sym v Jareněři.
ište si ohlavnícenník praktických

B ne KA ovnachznéšleme



"0
pen“ okloníkůa jiné za kartelovanéceny nej

Dají. fanko za dna stanici a obal zdarmavá

EK.V. SKUHEBRSKÝ,
© a k. drornídodavatelHradec Král.

Zaručeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. | kg,
diamanty sklenářské spolehlivě řezající 4 K kus.

Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře a truhláře.

kol poramenlů
ove up mlšsí ©ve výmpaáchnejstaráíhozávodu v e. a k dvorníhodedavatele

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

Tisíce uznávacích referencí aod
ObrázkovéDm pěny

Adresování vědy doslovné RO vyproÁuje.

vé sboží:

»Saponite s vůní fialkovou,osvědčenývý
robek Army: Joset Jelínek, mydlář vHradci

Král., anikdy již bez něhoprátinebudu, neboť|
ušetřím času i peněz a prádlo jest progyceno |
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

E potěšení.
První český katolický zárod re Vidal,

Hrantišek Ruber
a zhotovemé ko

stelních rouch,
korouhví (balda

. chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

ZlatámedaillePardubice

"eprepoumY30IZ:G061"
79061FHFTo[ITHpom

Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy+006. Zintá medaile.erpy

Praha 1905. I. cema. Diplomčestnéhoas. 1í|
ktoréjedinékupujteažádejte:
„MONOPOL“ |

akciová svíčkárna a voskárna v EL. B loslaví.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla|

8, vranon obnosem E 30.000.

bys Z ohýbanéhofu

Židle -s obýb. dřeva
Křest na

. © růsných úpra- „08 - 

ráchod K 370 Křeslaka pan

Stojanya věšáky E © vO 10—
s obýbaného Sedátka na šroubu

dřevaod K 20— od... Kl$=—

8 jiné, v nejmodernějším provodení

WD“a v cenách nejlevnějších “U8
oabízí velkozávod fy.

Jan Stoupa v Praze,
Jiadřišokáulice 1.

(okny
fonografy,

desky a válce
nejsolidaějí koupíte

v elektrotechu. závodě

Josef Ježek,
rades Králové.

C. k. místodržitelstvím koncessovaaá.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
vwHradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rýchkoupía ej v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

mlýnů, domů, Korobalce mist, dolů, toa

Veškaré předběšné práce jak techalcké,
tak právní L —

Největšíagredaje Arironnsk, u

pěknáokrasavkostelích

" zasílá

Louis Kžourek ©
materialista v Dobrušoe,

Palmy stremovité 2-3. Palmy keřovité [-8
metry vysoké kus za 6, metry vysoké kus za 2,

8, 10--15 sl. 3, 4-6 ul.

Skvostné dárky
ke všem příležitostem

(eko:výtočné==
kapesní hodinky

všech druhů a soustav,

pendlové hodiny|
vnádherných skříních, —

řetízky, prsteny, náramky, i
jehly a jiné zlaté a střibrné skrosty
— nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi |Jan Kalie, zistuks hodinář
v Rychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na eplátky bez

zvýšenícen. — Založeno r. 1843.

dan Kryšním
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělý srod —

pro Mmálbu

oken kostelních,
PRABA-I,

č 165 st, Malá Karlova
ul.čís. z9nové blíže Ma
Jého náměstí, dříve přes
6 roků na Malém n4

městí pětkyJoobum) depo

lu dodání oben chrámovýchodnejjednoduá
šíhoaš kbohulémufi

LAMALAMW)RIKTATATM„Avavava8,JD

TKTKTABUCCKEOTKCET*:

DUMbudhu]

Vedkeré , i odborná rada
VšÍnávazností ku definitivní objednávce.

SRB“ Nosóotnájveřejná | pisemnd: pochvalná'nanán“,
Založene roku 1896.

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
" malíř círk. obrazů

doporáčaje veledůstojnému duchovenstva všesiran
mě úsnané kostelní malby jako

Oltářní obrazy
křišové cesty, postní obrasy atd.

na plátně, plecha, v omělookém provedesí, v c6
nách nejlevnějších.

GRP* Obnovajistaré zašlé obrazy. <
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.



ČeskýJežíšek,
(M) Doba milosrdenství, radosti a upřím

nosti. Vánoce se vší svou prostotou a srdeč
ností jsou za dveřmi. Starý rok připravaje se
jako starý filosof svolat avé přátele kolem sebe
a v hluku bodování a jásota zmízetí jemoě a
tiše. Je to radostný, veselý čas a zcela šťastno
a veselo je při velikém počtu křesťanských
doši, radojících ee z příchodu Vánoc.

A věra je mnoho srdel, jimž Vánoce při
nášejí slespod krátkou dobu štěstí a požitků
radostných. Co rodin, jichž členové byli roz
ptýleni, oyoí se opět spojí. A abledají se znova
v tot Šťastném čase přátelství a všeobecně
dobré vůle, která je zdrojem čisté a nesmí
čené rozkoše, tak prázdné všech starostí a
sonšení života, že náboženská necitelnost civi
lisovaných pohanů Evropy i drené tradice po
banů ostatních dílů světa počítají Vánoce mesi
přední radosti budoucího života připraveného
pro blažené a šťastné,

Vánoce — doba milosrdenství, opřímnosti
a radosti otevíráerdce lidská jindy necitelná;
Kristus milosrdenství, lásku, upřímnost, radost
budí v těch temných kobkách, kde jindy
tvrdost, smutek, neupřímnost. Vánoce kouzel
ným svým proutkem márvají zimní smutnou
krajinov, šíříce radost, veselí, Chladné komnaty
vysokých zdí v palácích boháčů se oteplí,
zpříjemní, zátulní svitem nádherně přistroje
ného stromku vánočního; temná, tósná, dusná
světnička chudákova se zjasní, rozšíří a znád
herní prostým světýlkem hořícím ve vrcholu
ubohého mrzáčka lesního. I lidí dospělé, s roz
úmem chladným uchvacoje vřelý cit dětský,
ten pocit vánoční radosti — těší se na Ježíška.
"O kéž by nám, českému národa Vánoce
letošní zjevily se jako doba milosrdenství,
upřímnosti a radosti, kéž by Kristos milesr
denství, lásku, opřímnovt a radost vzbodil
v srdcích našich i našich nepřátel! Kéž by oyní
v těch dobách temných, kde jiody vždycky
hrdost, smatek o neupřímoost, zamávly Vánoce
svým kouzelným proutkem, kéž by nyní sjas
Dila se svrásčilá česká Jíc, podobná zimní kra
jině, by objevila se na ní jedocu radost a
veselí! Kóž by ty chladné komnaty vysokých

FEUILLETON
Vyjel z kolejí.

(M) Josef byl zvláštní vojáček. Vždy jako
z dragantu, čistý, pěkně učesaný, umytý, nepil,
nekovřil, rád četl. Byl vzorem pořádku. Pan major
Fitz, u něhož Jošef byl sprefátýnrem« čili smích
lemo, jinak »buršem=, nemohl si bo vynachváliti,
Čistota byla Josefovi zrovna nemocí nevyhojitel
nou, neboť žádný badr nebyl mu dosti čistý,
žádné "skříň nebyla dosti otřena, aby se leskla
jako zrcadlo; dvakrát týdné myl podlahu. Vyčí
tevý pobled jeho zrovna bodal pana majora, když
tento posvémstarémzvykuodhodilpopelz dout
níko na zem. Přinesl mu vždycky popelník a
místo znečištěné hadrem pečlivě utřel.

Někdy se pan major na Čistotného »prefá
týnra« až slobil; nebylo s ním k vydržení, když
počal dělati visitu všech páně mejorových rekvisit,
bot, sbraní, šatstva. Ale jinek měl Josefa rád.

oVe čtyři hodiny čtrnáct minut byl tu obuv
ník Niklíček; povídal, že mu je pan major dlužen
že Jonské boty čís. 2., ty s přeraženou ostruhbou,
ne kterou si dovoluji tímto upozorniti. Ve čtyři
bodiny osmnéct minut vyhodil ševce Niklíčka

oddaný Josel, který při'de v 5 hodin
50 minut po černém kafe.c

Tskové lístky čili melduňky měl Josef v ob
kbě. Vše si zaznamenal, vše měl v přehledu. Jak
pro svéhopána, tek pro sebe měl stále v zásobě
knoflíků, spon, nití černých i barevných, jehel a
jiných nezbytností. Výborně uměl vařit černou
kávu, ned-jeho virtuositu vcídění kanonové obuvi
nebýlov célém plakd.
- -© Slovem: vzor čistoty, pořádku, subordinační

zdí vo vládních palácích vídeňských se pro
Čecby oteplíly, zpříjemníly, zaleskly svitem
nádherné ctnosti — Spravedloosti! Pak temná,
těsné, dasní poměry chadáků českých by se
sjasaily, avoloily, vydychlo by to ujařinené
erdce české, volně by zavýsklo, zavsněl by
velebný cborál po zímní divakrásné krajině
země české, burácel by krajem, boudě veselí,
radost, ples a vese.e blásal by: Narodil se
Kristus Pán — spravedlnost vzbadil v srdcích
pecitelných dosud, proto můžeme tráviti Vánoce
České, radostné. — — —

Věra jest mooho ardcí, jimž Vánoce při
nášejí alespoň krátkou dobn štěstí a požitků
radostných. Co rodin, jichž členovébyli roz
ptýleni a nyní opět se spojí! A shledají se
doma, znova v tom šťastném čase přátelství a
všeobecně dobré vůle, která je zdrojem čisté
anesiníšené rozkoše. Kóž by naší české ro
dině vrátil Ježíšek ty rozptýlené její členy, ty
bratry, kteří znesváření v různý zaměřili světa
kout, kéž by ti bratří o letošních Vánocích
opět se spojili a shledali se v tomto šťastném
čase a na vždy padli sob* v náručí přátelství
a všeobecně dobré vůle, která je a bude zdro
jem čísté a nesmíšené rozkoše, kéš by naší
české rodině radělil Ježíšek svornost, upřím
uost, dobroa vůli a láska!

Vánoce jsou radostný a veselý čas u

křesťanských duší radojících se z příchodu
Vánoc. Srdce mnobého chuďasa ge zarmoatí a
přemítá v chudosti avé, čím poděliti svoje
miláčky. Aspoň něco potřebného — kdyf ne
hračky — jim opatří. Češi už dávno odvyklí
nádberoým hračkám, děti české hrají si rády
s blysknavými, bezcennými oblázky, odhozc
nými odpadky. Kéž Ježíšek nadělil by těm
českým nerozamům, krajícím si s blyskoavými
hesly, aspoň něco potřebného — rozum, by
odhodili ty zevšednělé, dávno již nepotřebné
bračky a hleděli si potřebného, chladného,
ovažujícího rozamul

„Narodil se Kristus Páo — veselme sel“
Zapějí tisícové českých lidí o Vánocích.

Do hlubokých hlasů mužských vmísí se jása
vými tony sladké hlásky dětí vesolících ae
z Vánoc, ze štědrovečerní nadílky, srdéčka
svými okónky z očí dětských budou zářiti jas

=
poslušnosti, vérnosti, poklad mezi burš', jinak
michly, jinak prefátýnry. Vědy ochotný, vždy
bdělý, vždy připravený k službám svého pána.

Čítal s oblibou vše, co mu přišlo do ruky:
noviny, knihy, cenníky, kousek papíru potištěného
neušel jeho pozornosti. Proto vytříbil svůj jinak
dosti suchý kupecký sloh (byl obchodním příru
čím), tak že psaní jeho, jež psával pravidelně svojí
z nejmilejších, kuchařce v hůtelu «U zlatého be
ránka« v S., byla zrovna vonnou zehradou, květ
nicí krásných úsloví, nad kterými se srdce boube
laté Kstušky sž rozplývalo; slzami skrápěla citu
plné vývody lásky zamilovaného pořádného Josefa.

Psn major o milostném vrkání pořádného
Josefs a boubelaté Kačenky věděl, bavilo bo sle
dovati korrespondenci těch holoubků a Josef
s přesnou svědomitostí teké dával k censuře páně
mojorově svoje nadšené výplody i uplakané od
povědi svojí Kačenky,

Oba, i sluba i pán, byli spolu spokojeni.
Časem přeletěla sice chmura po modrém nebi jich
mlédenecké domácnosti, to když pen major zpro
nevěřilse někdy svým povinnostem oproti pořád
nému sluhovi, totiž, když očkdy jiskrným plzeň
ským rozjafen přišel kolíbavě domů. Jeho rozve
selená blava ovšem měla jiné starosti, než aby
dbsle o předpisy, jež vydala geniální blava Jose
fova, že totiž boty mají stát u dveří v koutě,
šavle víseti nad nimi; Šaty že mají víseti přes
židli, že se netné házeti peněženka pod postel atd.
A tu bývalo ne bromobití, nýbrž zlověstné dunění
hromu z dálky. Rozhněvaný »michle bručel po
celý týden. Chybující strsnou z obou byl všdycky
pan major, a jen pan major Fite musel vždy
jsksi pokárán býti; Josef byl vzorem.

Než stalo se jednou jinak. Bylo to ve čtvr
tek památného dne, kdy se stala katastrofa, Vs0
botu předtím psal dle svého přísné dodržovaného

Ročník XIV.

nými evity, dýchati budou ústka něžná vege
lými koledami, z úst jejich českých česky zně
jícími a stokrát sladšími. A tam vysoko pod
chladnými horami oěmeckými křečovitě evírají
se ústka českého dítěte, srdéčka svými zaměj
nými okénky očí dětských chladí svým ter
nem, sladké hlásky dětí novemelí se z Vánog,
ze štědrovečerní nadilky, oebadoa zpívati ve
selé písně vánoční, nýbrž zní ze všech stran
dětské: „Nadělte nám českých škol k Vánocům!“

„Sláva na výsostech Boha a pokoj Jidem
dobré vůlel*

Pokoj a mír vládaouti badoa krajinoa.
Tichá a veselící se erdce <óž při pějí k oslavě
narození Páně| Potěší se mysl, atiší mnobým.
Ale mnohá matička Česká zavzdychne, oko
její svlhne, au erdce zabolí; mnohý tatík vv
blédne chmurně v zatméloa dál, tam dolů da
leko v neznámé kopčiny stranou, kde .ozlává
se daleké, siné moře a kde zní teď asi odmě
řený krok vojenských hlídek. Tak mnohá se
střička vzdycbne si po bratra. A hoch dole
damá o veselé době vánoční. Kéž by jim
Ježíšek nadělil tu radost, že vrátí se Český
hoch domů vesel a zdráv, kóž jest dán na
zemi pokoj lidem dobré vůle, kteří o Vánocích
nadšeně zpívají: „Sláva na výsostech Bohu I“

„V té krajině byli pastýři, ponocajíce a
stráž konajíce nad svým stádem. A aj, anděl
Páně stál vedle nich a jasnost Boží obklíčila
je a báli se básní velikou. I řekl jim anděl:
„Nebojte se, neboť aj, zvěstají vám radost
velkou, kteráž bude všemu lidu: dnes narodil
se vám v městě Davidově Spasitel, jenž jest
Kristus Pán.“

Káž i našim pastýřům duchovním objeví
se auděl zvěstojící jim, že zrodil jest se Kristus
v srdcích všech členů českého národa, že zro
di:a se víra, tam kde dříve byla chladná kobka
nevěry, kóž náb ženské uvědomění ge všude
zrodí a jest radostí všemu lidu českému! Káž
vybídne je, by se nebáli, by ponocojíce dále,
pilně střehli stáda svál

A vznikne radost veliká, zaplesají České
nivy, nadělí-li nám vše Ježíšek. Ale klo ví?
Jsme chodáci a ti muší se spokojiti » málem,
někdy i 8 nicem, ale přece uezarazí nás zka
žená radost z nadílky a ze srdcí našich, ve———-————-2
pravidla Josef svému drahoušku psaní, jež panu
majorovi přečísti dal.

Poklade srdce mého !

„K dopisu Tvému ze dne 17. prosince 19..
vylévám z prsou vřelý cit, který ve mně jako
bomba zapálen byl doutnákem Tvého dopisu ze
zmíněného data, kdy usměvavé Tvoje rty rudých
máků dotkly se jisté dopisu, aby ho políbily na
tisíckrát, I líbal jsem ten lístek od srdce z dáli,
líbal natisíckrát a tak láska naše daleko od sebe
těmi nelítostnými mílemi, kilometry, centimetry a
milimetry rozdělená splývala mocí tajemnou na pa
píře. I tu marku, zardívající se nachem, které Tvá
ústa dotkla se co nejvřeleji a nejdůvěrnějí, jsem líbal
natisíckrát, mysle přitom na ty vřelé polibky, jež
jsem od své dívky obdršel, když jsem odcházel
v širou dál, na vojnu krutou, nelítostnou, Líbal
jsem tu známku poštovní přes odpor, který ve
mně budil bnusný zápach tabáku, kterým psaní
péchlo a jenž se zrodil jistě v ohavné dýmce ně
kterého listonoše neb u nás v regimentské kance
láři, kde se kouří po celý den jako v kovárně.
Líbal jsem tu zapáchající známku e myslel jsem
ni, že líbém kus Tvého drahého Ty, jenž jistě
z krásných rtů a jazýčka Tvého na známce utkvěl,
Dopis ze zmíněného dne 17. prosince jsem řádně
a franco obdržel, o čemž Tivědomost číní

Tvůj věrný Josef,
k. u. k. Officierediener.

Josefovi scházel na milostný dopis vždycky
snad jen podpis pana hejtmanaa razítko, plukovní.
Ač měj svého michla rád, přece pan major nikdy
pechtěl a nehodlal milostné výlevy Josefovy stvrdit.

-Tak potvrdil přečtenívýplodu pouze lehkým
úsměvem, dopis byl řádně ofrankován s poslán.
Vše tedy se stelo v největším pořádku, dny šly
jeden za druhým bez vybočení až do čtvrtka, kdy



láskou, radostí a vírou v Jelíše Nase
dho savsní velebnákoleda česká:

„Narodil se Kristus Pán.“

Obstarávání

Antikvariát
doporačuje co nejsdvořileji

Velký seznam na požádání zdarma.

Dopis z Prahy.
Ještě o ;ednotácímprincipu. Nedávno jsem

tady dokazoval, že volní myšlenkáři, elibujíce
sestaviti jednotící princip, klamou sebe a pod
vádějí ty, kdož eliby jejich přijímají za bernou
minci. S hlediska vědeckého volní myšlenkáři
s tento úkol nejsou, protože vůdčí dachové
ve světě vědeckém nejsou posud ani za jedno
v metodě, kterou v poznávání světa jest 6 jim
bráti, a mimo to pochybují, zda se kdy vě
decké vystižení světa podaří. Ovšem volní my
šlenkáři jasně nepověděli, zda jejich jednotící
princip bude sestaven z poznatků vědeckých,
anebo jen bude sestrojen v obora mravních
zásad. Podle všeho spojují obojí zároveň. Jest
tedy pro jistotu okázati, še také ani v oboru
mravního konání jednotícího hlediska nedo
sáhnou, a to z té jednoduché příčiny, že se
opírají jedině o půdu filosofickou. A nemíním
snad pojmem „půda filosofická“ nějakou pevnou
základnu, nenetapojící ani nárazům myšlenky
ani života, nýbrž jen pokasy a směry, kterýmiř
chtěli filosofové otázku mravní jednotně ob
sáhnout a stanovit určitá pravidla jednání, Pro
celkový úsudek z věci jest potřebí, abychom
si aepoňí hlavní takové podniky v paměti vy
volali, a pak z předvedených filosofů vysvitne,
co možno očekávat konečně i od našich vol
ných myšienkářův a čím se badou moci říditi
v šivotě jejich stoupenci a vůbec všichni, jim
volná myšlenka jest duševním odrnakem a do
mýšlivou chloubou.

Začněme e největším německým filosofem
Kantem, jenž tolik otázkou mravní 80sabýval.
Dle něho jest ten čin dovolen, který souhlasí
a autonomií vůle; máme jednati tak, abychom
——a—————

se ukázalo, že není pravidla bez výjimky a vzor
pořádku, správnosti atd. bez chyby, bez poklesku.

Pan major přišel ve čtvrtek odpoledne z ka
sáren domů. Ulekl se, zrovna až zdřevěněl.. Co
to? Nádobí od poledne neumyto, boty z róna ne
vycíděny, postel po polední siestě neustléna,
zkrátka neslýchaný nepořádek. Co se to stalo, je
snad konec světa? Je snad Josef mrtev? One
mocněl snad náhle? Ale to není možné, to on
by aspoň 24hodin napřed ohlásil! Vždyť tu musí
být zpráva nějaká.

A skutečně na stole ležel lístek, na němž
rukou tfesvucí se asi napsáno:

K. u. k. Infanterie Regiment No. 88.

Meldungschein,
Josef P, k. u. k. Officiersdiener,

Máj panel

Ve čtyři hodiny pět minut odcházím, vrátím
se až zítra pět minut před stagwachem.c Vypiju
deset piv a opiju se z nešťastné lásky. Boty ne
vypucuju, postel neustelu, nádobí neumeju a
prosím za odpuštění. —

Pan major byl blízek mrtvičnému návalu.
To že Josef, ten pořádný Josef, který nikdy ne
pil, nekouřil? Co se mu stalo? Onse jistě zbláz
nil! To jináče nemůže být!

Pan major nestál za nic. Celou noc se zmí
tal na lůžku, nepokoj ho jímal ve svůj vír. Ne

"mohl usnouti,
Přišlo ráno a ranní šero odražené a sjasněné

bílým kobercem sněbovým zalétlo do páné ma
jorova pokoje. Bylo deset minut před šestou ho
dinou, minuty plynuly; pět minut před »teg
wachem« otevřely se dvéře a pořádný Josef, opilý
jeko slíva, bledý, motající se objevil se na prahu.

Nemohl ani mluvit, blekotal jen.

zásadu jednání svébo mohli povašovatí za
obecné pravidlo Avšak kdo rozumí tomato
předpisu Kantovo a jak jej chápati mají jme
novitě davy lidové? Nepodceňujeme Kanta, ale
on právě řekl, že sám sobě někdy nerozamí.
Hegel problásil, že absolatní mravnost před
pisuje stát. Spencer, Fonillée i Gayau tvrdí,
že jediné mravní skutky jsou ty, které jsou
schopny, zachovávati a rozmnožovati život,
Totéž hlásá i Feuerbach, pravě, že dobrým
člověka činí smysloý požitek. Tedy dobře jisti
a píti! Max Stirner povídá bez ostychu a pi
nými ústy, že pravidlem mravního jednání jest
peohravičené sobectví. Schopenbaneroví jest
tajemetvím mravnosti totožnost bytnosti zvířat
a lidí. Vundt stanoví za pravidlo mravnosti
kalturní pokrok, filosofové angličtí v 17. a 18.
století za pravidlo mravnosti považovali cit.

Na těchto ukázkách budiž dosti, Kde kdo
poznává, že ta není jednotícího priocipu, nýbrž
jen rozbíhavá mnohotvárnost a odpory, ano že
tu jsou vysloveny myšlenky, které boří samy
základy veškeré mravnosti.

Vytknovše mravní násory něktérých filo
sofů, máme nyní právo tázati se volných my
Šlenkářů: nuže, kde jest váš jednotící princip,
kde jsou vaše pevná pravidla mravnosti? Ne
odpovídáte? Čí nemůžete odpověděti? Aj, pak
musíme tak učiniti za vás a gestaviti odpověď
z vašich projevů.

Dobře, že z pestró a rozhárané směsi no
vých názorů reformátorských prokmitají tu a
onde myšlenky, s nichž možno usoaditi, pokud
mají sílu jednotícího principu a povahounějaké
životní zásady. Ovšem jsou přebarveny a za
stlrán jest jejich původ, ale nioméně jdeme po
jejich stopš a nepustíme je z dozoru.

Tak předem sluší si uvědomit, že volní
myšlenkáři mají svůj poměr ke svířatům. Tento
hlubokomyslný názor jmenovitě důrazně vy
slovil dr Bartošek na známé schůzi v Králové
Hradci. Tím blíší se volní myšlenkáři Schopen
bauerovi, nebo — lépe řečeno — přijali učení
Darvinovo, které v širokém rámci rozvinul
Haeckel, jenž jest vlastně jejich nejvydatněj
ším duševním živitelem. J.likož však dle této
soustavy člověk jest článkem řetěza živočichů,
mezi nimiž jest prý stálý boj a v němě jen
nejsilnější zná právo existovati, nastává otázka,
jakoo mravnost na tomto základě lze vybado
vati. Boz dlouhých řečí konstatojeme, že ve
Jikou díru, kterou učiněná otázka v mravním
usilování volných myšlenkářů vyšlabuje, ničím
posnd nezaopali. Neboť tam, kde počíná mlava
o životním boji a vítězství nejsilnějšího, končí
zároveň řeč 0 mravnosti.

Jindy volní myšlenkáři projevují mínění,
že podmíakoau mravnosti jest kulturní pokrok.
Nebespečenství takové mravouky spočívá v tom,
že koltorním prospěchemměří mravnost a ne
naopak. Vzdělanost zajisté jest pojem tak ne
určitý, še mnohdy zaamená stav úpadku. Ze
jméns v přítomné době jsou zjevy, které ctite
lům kultary značí úspěch; ve skatečnosti však
jsou pro mravnost velmi Škodlivy. Mosíme 80
také tázati, čím má se vsdělanost měřití, ale to
jest právě zábadou. Měla-li by býti vzdělanost
nejvyšším pravidlem, dojdeme podle ní k osadné
nevázanosti tek zvaných vzdělaných tříd, které
potom mají výsada uemravnosti, jelikož jsou
vzdělané a v obvyklém smysla pokročilé. Z mi———,ó

»Co se s tebou stalo, chlape ?«
»Pane major, poslušně melduju, tu známku

nelízela Kačena, tu lepil podomek »U zlatého
beránka«, cikán Michal. On baguje, pije močku
z dýmky a proto ta známka tak zapáchala!«

Pan major nechápal: +Co, jaká známka,
chlape?«

Josef klesl na kolena: »Líbějí se ráčit podí
vat, pane mejorl« Podával mu zelenavé psaníčko,

Můj milí Josefel
Tvůj dopis ze dne 1g. prosince 19. Mě po

těšil, Vím, še Jsi my věrní Josef, ale výš, ta marka,
co tak zapáchala tsbákem, tu lepil Michal cikén
bausknecht a von kouří a paguje a jí tu močku.
Jé sem jí nelepila a pro to tak zapáchale., tak si
ji líbat nemušel a mob si lýbet víc to psaní. Tak
my to vodpust, měly Sme moc práce a já poslala
Michala a Von tu marku volíz sám, Podrubý to
nikoma nesvěřím a budu ji lepit sama. Dnes je
te marka lepená od Tvé © tě lýbajíci Kataše.

»Nu a co jel« vypukl ve smích rozlobený
major.

»Já jsem nešťastný člověk, myslel jsem, že
Kačenka je pořádná a ona si nechá nalepovat
známku na psaní od cikána. Jé si takovou nepo
řádnou osobu nevesmu, já musím mít ženu po
řádnou, jsko jsem já — —«

»Pořádný opilece, vpadl mu do řeči pan
major, který k vůli hlouposti jde se nepořádně
ožrat, Třicet dní kasárníka! Marš, chlape opilál«

Josef býl zdrcen. On, nejpořádnější voják
z celé armády, dosud netrestený, má skasárníka.«
Tím více zanevřel na Kačenku a jen velikému
úsilí pana majora se podařilo pobnouti po Novém
roce Josefa k tomu, aby vzal zase do rukou péro
a napsal Kačence: »Poklade srdce méhol«

Víckrát už se Josef z pořádnosti nevyšinul,

nulosti připomeňme sobě na ad klasické
vzdělanosti Římanýva vedle sí postavme bnod
jejich mravní pokleslost, Právě vsdělanost po
třebuje sama měřítka, aby mobla býtiroališo
vána v pravou a nepravou, a tímto měřítkem
může býti toliko mravnost.

Na jiném místě vyslovili volní myšlen
kářinázor,šemravnostnenínietrvaléhoaJe řídí
se vývojem.Jest tedy každé chvíle jiná, a tao
Jednotícím prinoipa teprve nelse ani mluviti.
Není-i mravouka souhrnem pevných pravidel,
pak by její úkol mohly vyříditi policejní před
pisy, dávané dle potřeby a libovůle.

Jindy volní myšlenkáři sdůrazňojí sase
humanitu, což však nedá se srovnati s jejich
míněním o člověku jako vyvinotém zvířeti s
s bojem o život. A kromě toho homanita, ne
zakládá-li se na náboženství Kristově a je-li
jí rozuměno — jako obyčejně — ve smyslu
filosofickém, stává se pouhým slovem a osdob
ným pozlátkem. Dokladů jest k toma víc neš
potřebí.

Kde jest ledy ten slavný jednotící prineip
volnýchmyšlenkářá? Patrno, še otázka naše jest
maroým voláním, jemuž z prázdného ticha ne
odpovídá ani nejslabší osvěna. V projevech
volných myšlenkářů vše nám uniká, uklousé «
rukov, mizí, vše jest mlha a pára. Vzájemně
odporující si názory, které jsme ovedli, jsou jsko
různými hadry vyspravovaný kabát, nebo, popu
lárně řečeno, kašdá ovce z jiné vesnice. Věty
zevnějškem bezké, ale pod nimi nosnáz, tíseň
a jalovost — kopci, kteří e prázdnou poklad
noo pořádají bál — madrci odešli někam na
prázdniny a doma zůstali jem vypočítaví ohy
tráci—smícháse pivo, syrovátka,limonáda,
petrolej, vitriol a řekne se: tu máte pravý šivotníelixír....

* *
o

Poučení pro budomonost. Vláda ked pře“střibla život stannému právu k mrzutosti Němců,
ale ani Čechůmradost tím neudělala. Chmury
přesvědčení, že by:o uvaleno na hlavní město
zbytečné a že povyky mohly jinak býti potla
čeny, bned tak snadno nezmizí. Vzpomínky
Prašenů na bamly a na pouliční vřavy jsou
posud živé a kdyby vče bylo minulou onou mi
zívou vlnou každodenního života, která kašdoa
předchásející hodinu ponořuje ve stíny zapo
menutí, přece jen zůstává mocný dojem stan
ného práva. A když nic jiného, tož zajisté toto
stanné právo jest podačtem, aby 66o věci pře
mýšlelo, protože národ český má mnoho příčin,

keré o nabádají stále se učiti z různých pochybení,
Baršáci vysývavě bumlovali, ano; vláda

neměla odhodlanosti, uliti obeň v zárodku, také
pravda; ale pražští demonstranti nemělizasle 
peně Jézti v nastračená osidla německé vypo
čítavosti. V čas ovládnonti rozčilení a odůvod 
něný bněv vůči tomu, jenž chce na mně vyna
titi nerozvážné činy ke svým účelům, jest ví
tězství, které má mnohdy cenu velikon. Kdyby
tohoto zřetele se bylo dbalo, získali jsme
mravně a politicky. Nemůže nám přece býti
lhostejno, jestliže v sousední opojenecké říši
Besiluje se veřejné mínění, aby projevy svými
podepírslo protinám německé vlivy domácí. A
nelze-li doufati na ten čas v jiná seskopení
mocností zahraničných, pak jest stále míti ns
mysli, jak často státníci sousední říše naklonili.
vážky proti nám, když se nám nějakého uvol
nění mělo dostati. Není v sájmu říše německé,
aby Čechové a Slované vůbec v říši rakouské
byli v plném požívání práva.

Mraky velkoněmeckého hnutí visí nám
nad hlavami a v českém národě jsou živlové,
kterým chmury nejsou pořád ještě dosti busté
a kteří snad nemohou se dočkati, kdy již
počnou blesky a bromobití. Vzhledem k tako
vým vážným a pozorahodným okolnostem při
cházela člověku otázka, máme-li posud poli
tické vůdce. Ovšem bylo právě po volbě vino
hradské, v níž zvítězili národní sociálové, kteří
vtiskli též svoji snačku demonstracím, a v srů
stající vliv jejich a udílení nebo odepíránÍ po
pularity měly zajisté mnoho viny na tom, že
v čas autoritativními činiteli nebylo zakročeno.
Pravíme v čas, neboť později rozčilení příliš
smohutoělo. Takové demonstrace vznikají £
elektřiny, ješ se ponenáhla vyvinuje a stopňoje
se v rozhořčené nadšení mnohých, jimě ani ve
snách z počátku nenapadlo, že také ve vír budou
stržení.

Nemáme v úmyslu sastírati
které se proti právu našemu páchají, ale tvrdí

jistý radikaliem tu a onde taktiokým prostřed
kem, ale nesmí se státi podstatou a natným
základem české politiky, sice síla vybíjela by
Se v postranníchotázkách a nedostávalo by se
možného činu tam, kde ho jest potřebí. Vy
plynalo-li tedy oo dobrého z demonstrací, ba
diž to rozhodné provádění besla „Svůj ke ové
mu“ a budiž usilováno o to, aby aspoň toto
roshodnatí nerozplynalo se v dým. Národsí
horečky mají veliké sny, nechť mají tedy také
veliké skutky! A když zmisely demonstrace
jako odstavěná kulisa, necbí na jeviště národ



níhoaašehoživotavstoupísílaa moa,které
známena docah ruky. Uznávánie-li národní radu
za nejvyšší inotanci, očekáváme,že avede otásku
hospodářského osvobozování v ploý prond a
še všade příslaění činitelé vyjdou jí votříc a
porozuměním. Naše, národní rada má nyní slo
vo, ona a£ provede hlubokou a všestrannou
organisaci, jež bade vítěsnou válkou a nejvy
dataější odpovědí oa násilnosti národa spap
ného a na nevpřimnost židovskou. Dlouho nás
bodali a drášdili, odpovídejme jim nyní stračcě
sketky, v niobž propuká pravda a v nichž
zialkne ólouho vlekoucí ge teorie, vyměněna by
vši prakel bospodářského osvobozování.

„

Nové hledisko v lékařství. Dr. Zamazal ns
základě čtrnáctiletých zkušeností popírá, že by
nechlasení bylo příčinou nějakých nemocí. Ná
sorem tímto překvapil veřejnost již před ním
proť.Chodounský. Mínění toto vsbudí zajisté
své přátele i nepřátele, a badon lidé, kteří nad
ním zamhouří s vysoka oči, kašdý dle své
poraby a dle svých skušeností. Že před nachla
zemím jest strach často aš nomístný, jest ovšem
jisto, ale na drohé straně právě denní
sbačenost zase ukazoje, še řeči o vachlasení
nejsou jen tak bezpodstatny. Zaá-li dr. Zama
ssl vozky, kteří cejí uříceni vsedají na vůz a
jedon celé hodiny v tuhé zimě, nebo tvrdí-li,
Ze mládež na venkově, apocena jsouc, chladí
86 na mrasu bos škodlivých následků, možno
proti něma ováděti sta a sta případů, kdy za
takových právě okolností mnozí nebezpečně
onemocněli, anebo dokonce svoji neopatrnost
zaplatili životem.

Právě na venkově sa jarních prací pol
niob o nachlazení a jeho následcích lze mlu
viti plným právem. Slanko jarní krásně avítí,
příjemně břeje a svým úsměvem avádí zapo
ceného pracovníka, že vysvléká se z kabátu, oře,
sasóvá,až se přiblížíchladnývečer—a druhý
den posílají jiš pro lékaře, jenž rozpoznává
zápal plic. Venkovští lékaři by mobli sestaviti
v tomto ohledu poučné statistiky. I kněží v
duchovní správě by mnoho mohli vypravovati,
jaké následky má „muzika“ a chlazení rozpa
řeného těla na studeném vzdachu. A není bez
významnou otázka, proč hromadně dostavují se
zápaly za jarních prací polních a po mazikách
a proč nenapadly své obět jíndy, kdy saměst
návaly se klidnými pracovními úkoly domá
eími. Dr. Zamazsl uvádí, že dávají se studené
náčinky na hlava a na jiné části těla, že sou
chotinářům se doporučoje líhati i v otevřené

(místnosti, kam má mráz volný vchod, však do
volajeme si podotknouti, že od těchto stavů
tělesných zajisté velmi ae liší rozháraný stav
organismu člověka upoceného, ohnaného, který
rázem uúeedne ve chladné místnosti a k tomu
napije se studené vody, mléka nebo piva. Nikdy
bychom neradili, aby ae spoléhali na tvrzení
dre Zamazala ti, jim krev probíhá tělem jako
eplašený oř, jkmž s.fysické námahy, na příklad
z běhbonebo prudké chůze tepny prudce bijí
a kteří, zaplavení jsouce hojným potem, chtěli
by se příjemně ochluditi někde v studeném
sklepě. Jsou tisíce lidí, kteří dostávají katary
průdušek proto, že za sychravého a studeného
vadachau na jaře nebo na podzim zapoceni
jsouce opomenuli žádoucí opatrnosti.

A tak i projev dra Zamazala považujeme
sa teorii a nikoli za prokázanou pravda ana
psali jeme učkolik těchto řádků sa tím účelem,
eby nehonili pozdě bycha ti, kdož by byli
dosti ochotni, na něj se epoléhati. Vímeť, še
i přemrštěné „knajpování“ mnoho škod lid
skémo zdraví udělalo a že každoa takovon věc
třeba přijímati s náležitou rozvabona obezřelostí.

Bojištáveřejnéhomínění. Učitelé, kteří, se
stavajíce školní řád, úmyslně opomenuli ná
bošenství, byli jiš sice v jiných katolických
listech předvedení před tribunál veřejnosti, ale
právě proto, že úkas ten vení všedního vý
snamo, dáváme 6e o něm do řeči znovu, Věcně
ovšem nesetkávámo ses něčím novým, avšak co
do formy a postopu jest tu dán rozhodnější
výras onoma protináboženskému směru, jenž,
nasývaje se tu pokrokovostí, jinde volnou my
šlenkoa, zachvacoje vědy určitěji i učitelstvo,
jehoš převášná část v odvášlivém postoji chce
znásilniti obromnou většinu katolických rodičů.
Jest to vzpoura, která chce drtit a kácet prvý
článek školního zákona o náboženekomravní
výchově dítek, jest to určitý program, který
má tentýž cíl a nesen jest tímže dachem, jako
židovské zednářství francouzské, jest to roz
sáblé škála, v níž tímše myšlenkovým postem
spojen nniveraitní professor « pokrokářekým
učitelem na zastrčené vepnici, .

"| Kde mají vyzkoušený téren a'kde jest
většina stejně smýšlejících, učiníse prohlášení
ofteielní, jako. se na příklad stalo na známých
ochůsích pražského učitelstva. Slabost nozabra
čojícího inspektora pramení baď ze souhlaso
nebo s obavy před pramýřováním v novinásh.
Vypěstovalit si pokrokoví očítelé své veřejné

mínění, kterým, jako katovskou sekerou, hrosí
te :p. t. inspoktorům,o nichžvědí,o. nemají
pro strach uděláno.

Kterak staviti tuto povodeň? Dovolávati
se sákona školního a úřadů, jak vidno, mnabo
nepomáhá, neboť pánům přibývá na omělosti.
Když jsou ioterpelováni v katolických noví

úmyslu:' budoucně housti svvu dále, jako by
jedním eměrem dopadaly, tak jako figarky z
bezové duše vždy postaví se na břebík. Kdo
jest jednou pro sobe přesvědčen,še má pravda
a že má poslání raziti nové směry ve epoleč
Dosti, kdo neobzíraje svého okolí ulpívá na
svých zamilovaných formulkách, v nichž vzblíží
se jako Narcis ve své postavě, tomu marno
jest připomínati zákona a přísahy. Zákon a
přísaha? Prosím vás, kdo pak těčhto věcí bade
dbáti v době, v níž porážejí ce „zastaralé před
sadky a odstraňují se zpuchřelé závory všeho
pokroka“? Moderní člověk přece nad takové
věci jest neskonale povýšen a nechce býti na
svém pochodu „za lepší mravnosti“ obtěžován
názory, které nejsva nic jiného, leč zbytky
spátečnických dob minulých. Zákon a přísaha,
toť jsou slova, která tak cize zal novodobéma
nár »ru, jebož sáklady tkvějí v atheismu, deter
minismu, monismu a ještě v mnobém jiném
ismu! Vždyť katolicism stoj co stoj potírati jest
pokrokářům právem přirozeným, a jakmile to
Masaryk problásil, jest to již právem psaným.

Ostatně — všechny protikatolické šivly
směřají k tomu, aby zákon o náboženském
vyučování byl zrušen. Nedělají tedy i pokrokoví
učitelé nic jiného, než Že pomáhají dělat ve
řejné mínění. Čivitelé, usilující o vyjádření
svých názorů právem a zákonem, v každé spo
lečnosti předem starají se o to, aby spraco
váco bylo množství. V ústavním státě prostřed
victvím poslanců vznikají zákony ve shodě 8
míněním, jež má většina obyvatelstva, která
poslance do parlamentu vyslala. Vždyť konečně
celý vývoj práva jest vlastně stálý zápas mezí
názory, rodícími se z lůna společnosti. Odtud
pochopojeme, proč strana pokroková neobmeš
kávé ani jednoho prostředku, jeně může nějak
na mysli lidské působiti. Schůze, universitní
extense, spolková osnesení, petice a předem
všeho tisk — toť jsou dílny, kdeš kojí se zbraně
a dělá se změna názorů. Všimněme si jen, jak
pokroková strana pracoje iutensivně třebai
těmi zdánlivě oepatrnými dopisy do novin!

A mimo to pokrokáři bned od počátku
přisvojovali si pravou moudrost a dravou kri
tikou ostatních usilovali státi se jediným
sřejmým orgánem veřejného mínění, nelítostní
k inteligenci, blabovoloi k pouličnímu smýšlení
socialistickému, oslňujíce záplavoo sentimen
télních frasí a všedních abstraktních slov. Ač
jsko strana politická nepočetní, v protikato
lické agitaci do všech stran ostatních prosákli
tim, že dovedou obratně spracovávati pobádka
o nepřátelství mezi katolicismem a vzdělaností.
Dobře vědí, při jakých dotycích se lid zachvívá,
před čím se dění, jakou oávnadou se zláká a
Da jakou cestu lze jej zavósti.

Tak se dělá veřejné mínění, jehož vábo
a význam konečně musí dobře pochopiti i ka
tolíci, kteří dlouho nevěděli, co jest to činné
zasahování. Jak tedy odpovídati pokrokovým
učitelům? Ovšem budeme žádati vědy plnění
sákona, ale vedle toho nezapomeneme, že po
žadavky naše musí míti mohutnou záštita tóž
ve veřejném mínění. Pracujeme důkladaěji
sotva dva roky a — ko podiva — brázdy naše
již lse posnávati, nejsme již bez výsoamu. Před
desíti lety, proneslisli jsme některé z našich
přání, byli jsme buď vysmísáni nebo igaoro
váni. A hle, dnes vysnává mladočeský časopis,
te náboženské přesvědčení naše má býti re
spektováno, s konečně i vášnivé pomluvy a
nadávky jiných znamenají vlastně přiznání, še
tady jsme a že naháníme jit dosti strachu.

Každý náš počin bez příslušné části ve
řejného mínění znamenal by tolik, jako spou
štěti na bouřící hloubky nesnámého moře lod
neobroěnou, bez kormidla a nabírající vodu ze
všech stran, čehož dokladem, jak jsem před
tím podotkl, jest nedávná ještě minulost. Každá
dobře vyslovená a odůvodačná myšlenka, každý
účelně vedený list, kašdá schůze, každá před
náčka naše musi eměřovati k atvcření dašev
ního ovsduší, ješ jest oporou i východiskem
dalších akcí. A varůstající veřejné mínění, za
ložené na našich ideích, jest ukasovatelem stou
pající naší činnosti. Co jest to jiného, než
práce? Kde ee vsalo těch sedm říšských ka
tolických poslanců? Odkud přišlo 32.000 ka
tolických blasů aa letošních únorových voleb?
Jak 66 ocitl na ovětě konečně i ten poslanec
zemský? Věechny skotečnosti novynořily se
£ aicoty, nýbrž s toho tajemného dění, ješ na
sývá se prací.

Práce, slovo vznešené a hluboké, slovo
bose lži a klamu, slovo pravdivé bez osdob
ných příkras, jdoucí ku předu tu tiše jako
vánek kolóbající míraě vrcholky stromů, ta
obrosnjíc jako teplo jarního slunce, ta v ho
nečném spádu otřásajíc bromem a bleskem.

Tak jest, — spoléhání na paragrafy nebo ně
jakon pomoc od mocných tohoto světa bylo by

hříšnou lehkomyelností v dobd, v máš1 pyiedemokratisace všemi směry a v míš lidový
bude míči všdy větší váhu při všech roshodováních.
Tato neodbytná pravda musí býti všade chá
pána i v katolickém životě. A proto jest po
třebí vzdělání, rozhleda, pronikání apolečen
ských otásek všem těm, kdož v našich řadách
jsou povolání k tomu, aby vtiskovali ráz ve
řejnéma mínění. V tom ohromném množství
činů, velkých i malých slov, ve všem tom prou
dění duševním zejména kněz musí znát místo

od rána do večera. K danéma cíli všech dovo
lených prostředků využit, vše míti v evidenci,
nic nenechávat náhodě, účelně vše pořádat a
postupovat takořka s hodinkami v rakou, vhodné
myšlenky publikovat slovem a tiskem, tof jest.
dělati veřejné mínění, které jest polem, na
němžse svádějíbitvy...

UKEL PREDMET AOBRAZY

KNIHY
ČASOPISY
A NOVINY

O všech ovropských jazyků s donáškou do domu
v původních cenách dodárá rychle a správně

8 východočeskéknihkupectví

B. E. Tolmana
v EHradoiKrálové.

(Založeno r. 1889).

Nové jízdní řády.Telefon č. 17.

Ještě o hlasování našich kato
lických poslanců.

„Klerikálové“ prý zradili národ, oní se
spojili se soc. demokraty! Může býti komičtěj

ho tvrzení, než jaké předkládají agrárnické
listy trpělivému čtenářstvu? Agrárnici, kteří
se spojovali se soc. demokraty tolikrát při
volbách, při volnomyšlenkářských schůzích,
při rušení schůzí našich, agrárníci, kteří do
cela i k svým selským slavnostem strojili do
staročeského kroje socialisty, najednou 1. mají
brůzu před spojením některé české strany so
socialisty a 2. podkládají to spojení straně
naší. Katolická strana dopastila se toho hříchu,
že chtěla zachrániti svým hlasováním ústavní
práva, že překasila chystaný absolntistický
režim vlády, že chce, abyo rozpočtu rozhodlo
8e parlamentároě a nikoli na základě zastara
lého a hrosivého $ 14. Nábodou podobnou my
šlenku měli též soc. demokraté, kteří přece o
společný postup s našinci nevyjednávali. A už
ge nám hází va krk hotové opojenectví! Jako
by vědycky bylo dobré jenom to,co čelí proti
jiné politické straně! Dělati pouze vzdory
straně jiné — to by byla politika lidí zasle
pených, politika vášně, která zvláště u národa
menšího by sotva docilila nějakých positivnich
výsledků.

Radikalism český, který v předešlém mě
Bíci mocněce vzepial na al.cí, odešel poražen.
A jak to vlastně dopadalo a stran jiných ston
„šiloou a upřímnon“ oposiční akcí? Agrární
poslanci Jeho Exc. Prášek, Švejk a Rozkošný
hlasování se vyhnuli. „Venkov“, který tolik se
obořil na poslance katolické, snaží se omlaviti
Práška a Švejka tím, še prý byli zdržení od
hlasování neodkladnými pracemi, týkajícími
se strany. Na to odpovídá brněnský „Hlas“
dne 32.t.m., še Jeho Exc. Prášek jel do Čech
na schůzi, na kterou mohl dobře dojeti i noč
ním vlakem o 10. hod., a p. Švejk jel do Olo
mouce pro doera. Tu máte ty velké oposičníky!
Nestaví se přece agrární tisk tolik rozhbořče
ným, tak rozechvělým, jako by přední záleši
tostí jeho stravy bylooposičníhlasování?Jest
strana agrární jen pro sebeči také pro národ,
jestliže tolik dovede jiným vyčítati zráda? Ne
mohla schůze Práškova v Nor. Benátkách o
ostatněpři tak velké kriví parlamentu trochu
počkati? Všdyť jest přece daleko prospěšnější
akutečnou politikou v parlementě dělati neš o
ní mlaviti předlidmi, kteří nejsouce poslanci,
málo v příhodném okamžiku pomoci doveden.
A vždyťprávě scházojicí agrárnické hlaey asolty
roshodnonti ve prospěch oposlce!

Ve prospěch zmocňovácího zákona hlaso
vali dále oposjěníci: de Baxa, Baříval, Oboo,
Fres), Habka, Klofáč,J. Sláma a Žemlička; dr.



Haje, Kalina a Licý se vzdálili. Pak ještě hla
sovali dle srdce vlády dr Černohorský, dr Fořt,

Hvásský,KE o dtašlo,bludya keryk. A přece | ' se byl tří
madové s oposičníků, nespokojencův a mdlo spoko
fených Masování sdricli.

„Moravské oposice“, z vlž byli přítomni
zasedání dr. Bolín, Smrček a dr. Sláma, hlasovala
sama pro pilnost zmochovacího zákona. „Lidové
Noviny“ referovaly o průběhu zasedání tak
opatrně, aby se „oposiční“ čtenáři o hlasování
svých zástupců nedověděli. Proč jen „lidoví“
zastánci Moravy vládu „neporazili“, jestliže
orgán dra Stránského píše, žo chybíl k toma
Jenom vlásek? — Něco jiného jest adržovati
nespravedlívou vládu a něco jiného práva lido
vého parlamentu. Tomu rá rozumětí každý,
kdo nechce vybíjeti celou svoji politickou
mondrost ve fangličkářském a neplodném ra
dikalismo. Takový radikalism by mohl aa ne
dozírnoa dobu oddáliti askatečnění požadavků
nejlidovějších, totiž starobního a invalidního
pojištění pracajícího lidu.

Tadiž odporačuje se zanechati bumbuko,
nechati komedie a místo křiku raději důsledně
pracorati. Jestliže myslili oposičníci, že odpo
rem se zasadí vládě „smrtelná rána“, měli dosti
přiležitosti místo hlaku pracovati v tom směru

rávě připrojednávání o zmocňovacím zákona.
Odkry i však pooze svoji Leupřímnost a bez
radnost. Nyní pa. chtějí zakrývati svoje ala
biny velikým káráním lidí, kteří šli za cílem
otevřeně, důsledně a rosumně.

PAPIR
daplání, obchodní a kanoolářský,

Obílky, obchodní kmiky
a veškeré ostatní psací potřeby ve

velkém výběru má na skla
papírniotví

Franlišek Píšaž
ŽÉ v Hradci Král., Velké nám. 185.
JE Pánůmobchodalkůmzvláštní výhody.
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Obrana.
Hlasování katolických poslanců me

vlastenecké? Mladočeský„Den“ napsal dne
17. t. m.: „Situační zpráva zaí: 365 : 551
V těchto číslicích je zvážen celý effokt (výsledek)

-úterního oposičního vzepření ee poselstva če
ského. Dnes to již můžeme říci, že velmi četní
neradikálví poslanci čeští, — kteří slibovali si
od hlasování proti pilaosti rozpočtového pro
visoria nějaký politický zázrak — dnes nota
jili se nelibým pocitam, že delegace česká ná
sledkem tohoto blasování je úploě isJována
(osamocena). Tento pocit jest zcela přirozený.
Jednak proto, še se okázalo, že v poslední
době s mnoba stran stále požadované ostřejší
toniny bylo užito va chvíli, kdy se mohlo

předem věděti, še oposiční rána půjde vlastněo vaduchu a že tudíž vlastníma účelu ná
ramně málo prospěje. Kdo umí politicky čísti,
porozamí tomu, co vlastně dnešní „Nene Fr.
Presse“ rozradostnilo v úvodoíku, jehož po
čátkem a koncem je konststování úplné isolace
poselstva českého v parlamentě.

Isolace naše je ovžem dílam naším a to
je snad jediná její světlá stránka; ematnější
už jest faktam, fe se po dlouhé době opět ma
silo státí to, čemu vedení české politiky po
sledních let tak.hooževnaté a zároveň tak o

-pstrně se vyhýbalo, abychom totiž v parla
mentě nebyli úplaě isolování. Kdyby však bylo
zůstalo pouse při té isolaci! Ale jak už bývá,
jedna nemocrodí drahou: českéatrany se úterním
hlasováním nikterak nesblížily. Ale i v tom,
00 se stalo, a co se pod tlakem veřejného mí

-vnění státi asi musilo, jest zrno mondrosti:
"totiž poznání velmi poučné jak pro poslance,
tak i prokraby voličské.

oslanci ož dnes se tomu poznávání po
drobili. Voličetro, které v naprostém nepocho
pevl toho, co v darém osamějko je možno a
€o je nemošao, přikasovalo určitou taktiku,
suad konečně nyní také usná, že předpisovati
poslancům určitý postup vede ku výsledkům

- opačným.“
(6) Katelici dobytkem. Týdeoník

„Přebled“ nonetřeďaje okapina lidí, kteří, ne

mohouce 80 snášeti s „Casem“ a protivice si
antoritářství Masarykovo,s tábora realistického
se vystěhovali a založili si vlastní domáonost,.
Přednosta domácnosti, dr. Chalopný, častěji již
označil příčiny rosloky jako [jsou na příklad:
větší poctivost, přímost, lépe chápená a svě
domitěji praktikovaná bomanita. Bohužel, še
těchto vlastností u „Přebledu“ vůči sobě ne
ehledáváme my katolíci, kteří máme právo sa
jisté na takovou epravedinost posuzování,jskoo
list kooá vůči jiným stranám. Tento náj po
fadavek plyne jíž z přirozenosti věcí a jest
samozřejmý ve společnosti vzdělané.
7 Dne 18. prosince vytiskl věsk „Přehled“
o katolícich výrok, který vzdělanost a huma
nitu osmreoje. Slyšte: „Dr. Kramář“, dí
„Přehled“, „jest nenapravitelný oportuniste,
Masaryk jest theoretik, jenž dělá politiku dle
vědeckého systémo, Klufáč u soudrosi nemají
vědomí zodpovědnosti, agráraici úmrtím Ko
brovým a pozlaceným odzbrojením Práškovým
stratili vůdce, radikální pokrokáři jsou gene
rálové bez vojska, klerikálové pastýři dobytka,
staročeši troglodyti . ...*

Nionedělá, že výrok tento obsažen jest
v dopise; redakce, vytiskojíc jej, přijímá zaň
zodpovědnost. Ta karakteristika nás katolíků
stačí, abychom pány slušné veřejnosti předsta
vili v plné parádě a ukázali, že nejsou
schopni úzdravovati nemocnou společnost a po
litický úpadek přítomné doby. Vádsť jest ne
pochybno, že zakladateli nové obrodné strany
nemohou býti lidé, kteří vidí v bližních svých
dobytek a jejichž humanita dojela již na po

řadový socialista, nedivili bychom 6e, neboť
takový člověk,brodě se neustále v kala nadávek
svých novin, ztratil ponětí hranic mesi aluč
ností a sprostotou, ale když rozhárá ge takovon
zlobou časopis vyšších cílů, pak dlužno to
uszvat gaminstvím. (Gamin velikých měst má
zábavy rozličné. Pobíhaje alicemi miluje stoky,
běhá pro fakry, spouští stopátka u kočárů,
dělá vtipy a pošklebuje se lidem. Má také
jistou kultoru, nebot dovede opakovati řečí
vzdělanýchlidí, reprodakuje rád moderní hesla,
jako na příklad o homanitě, naparoje se do
mýšlivě a přes rameno dívá se na své kolegy.
Má také svou zvířenu, kterou v různých zá
koutích horlivě zpytoje a vyběhne-li sa město
na pastviny, baví se pohledem ns dobytek.
Nastřádav toho draha představy ve své vní
mavé daši, zařadí je čiperně ve svůj nadáv
kový inventář, aby je při dané přílešitosti
bodil na slušné občany. Tedy katolíci ( „kleriká
lové“ jsou dobytek. Sláva vám, pánové, vzdělanci,
reformátoři, pokrokovci! Tímto slovem zbu
dovali jste vi památník. Duch velikých my
Šlenek sestoupil na vás v tom okamžiku a do
bylijste vítězství, před kterým skládáme zbraň.

y katolíci slyšíme to slovo a nezapomeneme.
Vystřelilí a pak se schovali. Po ra

únovaném pošpinění poslance Šabaty, které vy
volalo hnos, zkoušel štěstí agrární tisk 8 po
topením předáka katol. zemědělců Fr. Šafránka.
Týž odbalil agrární šmejdy v obecním hospo
dářství v Dol. Městě a proto 8e hledala pomsta.

Šafránka pro podvod,
ale vyčetřající eondce po seznání pravého stavu
věcí hozky důrazně udavači do svědomí pro
m'ovil. Začalo ae tedy aspoň lhát tiskem, že
uš Šsfránek jest zbaven pro své „Špatoosti“
všech veřejných fankcí okres. hejtmantstvím,
ač sami místní agrárníci nejlépe věděli, že to
není pravda. A žádný z nich nenapsal agrár
bickým redakcím, aby místo lhaní raději lži
spáchané napravily. Teď jen takovou taktikou
rosmázli agrárníci. máslo, které mají na hlavě
vlastní. Vystřelili a místo slíbeného určitějšího
vysvětlení se schovali. Pěkná charakternost!

Politický přehled.
V parlamentárním dějišti rakouském hlásí

se k životu nová skupina snómovní, již po roz
padnotí nár. klaba českého pomohl utvořiti
klub našich katolicko-národ. poslanců. Novou
tato skopiou tvoří tedy klab čes. katol. ná
rodních poslanců, národní evaz jihoslovanský
(v němž sloučeny jsou slovioský klub a jiho
slovanský svaz) a ruský národní klub. Nové
sdružení čítá 58 členů, a má připraviti půda,
na níž se jedoou mohou sejíti všecky slovanské
strany. Společná obrana a společný postup, ať
pro vládu nebo proti vládě, jest heslem no
vého slovanského sdružení. Hájit zásady kře
etanské, rovnoprávnost a samostatnost slovan
ských národů v ústředním parlamentě bude
jeho snahou. Pro své svláštní zájmy a své
přesvědčení každý klub svoji svobodu si sa
chová, společný výkonný výbor bade se doho

dovat a arčovat společnýpostap. — Ve eně
movně poslanecké přijat byl pinj nárrh posl.prloce Liechtensteina na provedení prvního
čtení o annexi Bosny a piloý návrb poslance
Šusteršiče na vydání dotavy pro Bosau. Proti
mtvrhu Liecbtensteinovu hlasovali češtía ně
měští radikálové, všeněmci a soc. demokraté.

Proti návrhu Sesteršičově hlasovali jen němečtí
liberální poslanci. — Zamocšovací zákon. ob
chodně politický, jebož předloba udržovala
sněmovnu po očkolík dní v nemalém -napjetí,
také vyřízen, přijat 282 hlasy proti 199. Po
láci ocbázeli při hlasování s dobré poloviny a

také na českých lavicích bylo do jisté miryprázdno, soházelo pět sgrárníků, posl, Prášek
a Švejk z Vídně ujeli. Piloost zmoe. zákona
prošla jediným hlasem. Tak vláda má volnou.
ruko v obnovování obchodních styků s balkan
skými státy. — Přijat i návrh předsedy pol
ského klaba Glombiňského, aby předloha sá
kona o sociálním pojišťování bez prvního čtení
přikázána byla výboru a spolu zvolen ibned
S2členný výbor, jemuž předloha zákona tohoto
přikázána, Co si vláda přála, toho také dosáhla.
Ministerský předseda bar, Bienerth pustil 6e
pak do vyjednávání 8 českými a očmeckými
předáky s Čech o podmínkách svolání českého
sněmo. Zanecbají-li Něrrci javé obstrukce, mé
býti český sněm svolán po No+ém roce k čtr
máctidennímy zasedání, aby se sněm ustavil a
rospočet vyřídil. Němci činí prý tyto podmtoky:
3. Jmenování úředníků v Čecbách má se díti
dle známého již ujednaného klíče. 2. Početně
meckých členů zem. výboru bndiš o jedoo mmfeto
rozmnožen. 3. Tak zvané dorozumívací před
loby mají býti říšské radě co možná nejdříve
podácy. Dle něm. listů jest vyjednávání besvý
Sledným; bar. Bienerth nedal prý něm. poslán
cům dostatečných přípovědí, a ti pak problé
sili, še sa dělnost českého sněmu nemoboa
převsíti žádnou záraku. Ve vyjednávání mají
pokračovat oba ministři krajeni.

Otázka apnexe Bossy a Hercegoviny jest
ve amamení pilného vyjednávání, v němě pře
devším Rosko jako ochránce Srbska a Černé
Hory jako by chtělo diktovati Rakonsku poměr
jeho k Bosně a Hercegovině. Rasko veřejně u
kazuje ce jako neodbytný zastánce slovanských
státečků balkánskýco, ve skutečnosti však musí
tajně souhlasiti s nastalými poměry.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Amiřle. Dne 37. iace £t r. 0 3.

hod. odpol. bude přednášeti v křest.soc. lidovém
spolka pro Holohlavy a okolí v městském hotelu
ve Smiřicích vsdp. dr Frt. Šalc, čestný kanovník
v Hradci Král., o programu strany katol. lida.
Po přednášce koná se důvěrná achůso důvěraíků
všech obcí 42, voleb. okresu. Nutno, aby s káldé
obce důvěrník se dostavil.

Z Kutné Hory. Katol.jednotasv.Vojtěcha
pořádala schůzi u „Roblíků“ v neděli 18. t. m,
Dp. Josef Mašina promlovil o máboženských po
měrech naší doby, dp. guardián Augastin Kubes
z Kolína o přírodních védách a víře. Účastenství
bylo neobyčejně četné. Obéma pánům řečníkům
upřímně děkujeme a prosíme: Přijďte častěji mesi
násl

Z Bomova m. D. Na schůzi dne 20. pros.
v místnostech p. Josefa Vávry, pořádané zdejším
křesťansko-sociálnějvadělávacímspolkem „Rovnost“,
mlavil známý řečník p. Václav Špaček, řídící učitel 
vPraze, o důležitosti křesťanské výchovy v rodině,
o potřebě náboženství, o jeho nepřátelích, o poli
tiokém, nám katolíkům vouceném boji, kterému se
nesmíme vybýbati, nemá-li nejdrabocenuější poklad,
sv. víra, skázy utrpěti. Řečník dává důkladný ná
vod voličům, jak si mají při vychovávání dítěte
počínati od malička. Ponkazuje jmenovitě na sa
Čátek učení modlitbě, aby táž se nestala poubým
odříkáváním, na návštěvu chrámu Páně a přijímání
sv. svátostí a na návětěva školy. Poukazuje ma
výtečníky národa českého, kteří dobře srovnávali
své náboženské přesvědčení s vědou. Jsou a byli
to mužové světového jména. Poté dává praktické
pokyny, jak rodičové mají díté posflati do světa.
„Vy tak“, praví, „musíte dítěti říci: Příjdeš mesi
špatné lidi, ti budou ti cbtíti vyrvati náboženské
přesvědčení, budou tě tupiti, nazývati tě zpáteční

vysbrojen, bys nepodlehl, ty musíš s nepřáteli bo
jovati.“ Nepřátelé chtějí nás potupnými jmény a
nadávkami odděliti, zastrašiti, poněvadž vědí, to-li
e jim podaří, še mají vyhráno. Naše, 00

tísnilo se přes 400 posluchačů, kteří své nspoko
jení dávali na jevo ohromnými salvami potlesku
téměřpo celouřeč.Bylatopřednáškav pravdě—
bes nadsázky řečeno—brilantní. Řečníkovi provoláno
břímavé „Na sdar.“ Bylo slyšeti výkřiky: „Paso
Hdlcl, přijďte zase hodně brzo mezi más.“ Ns
ehledanou!

Z Hampolee. Dne 20. t m. pořádalčilý
opolek katol. dívek a pasí přátelský večírek ve

pros vánočního stromku pro dítky ohbudých
Členů místních katol. spolků, jenž těšil ee četné
návštěvěa dodělal se znečného jak morálního tak
i bmotného effekta. Lákel bohatý program a hlavně
přednáška dp Ooirina Kratochvíla o Václava Bo
neši Třebízském. Dp. Galrin vystoupil sic prré
na řečníckoutribuna spolkovou,ale altázal, še 00
tu cítí jako doma. Přednáška jeho svým bohatým
obsabem, krásnou formos a přesvědčivým před



Besem dovedla udršeti posluchače přes 1'/, bod.
v mápiaté pošormoslí ans. konecstrbaoati V Bad
šený soubise všeobevného potlesku. Jest nám ro
likou radostí, že jeme v dp. Ouirinori nab i tak
nadšeného apoštola naší krásné katolické myšlenky
a těbíme ce, že Bém poskytne častěji přílešitost
k delšímu našemu upřímnému vsnání. Za prrní
jeho přednáška mu tedy vzdáváme srdečné „Zaplat

a Bůb.“
Z Hampolecka. Ustavojícívalnáhromada

katol. organ. rolníků a venkovské mládeše okresu
Hompolec bade ae konati: Dne 27. prosince o půl
2. bod. odpol. ve Vřesaíku n Hampolce, o 8. hod.
ve Lhoticích u Hampolce. Na obou sobůsích bude
mloviti dp. Odo Vorlíček = Humpolce. Večer o 7.
bod. jest v Senožstech přednáška weskioptikonem
(Výlet Evropou a Orientem.) Na sv. Štěpána (26.
t. m.) v Kalistích u Humpolce se pořádá pro
mládež a naše stonpence přednáška se světelnými
obrasy.

Zprávy místní a z kraje.
Jabilejní vyznamenání. Mimovyzna

menání sa příčinou letošní kanonické generální
visitace, udělená důst. duchoveostvu ve vikariátu
Hořickém, Poděbradském a Broumovském, ráčil
Jeho Excellence nejcůstojnější arcipastýř náš
vzhledem k radostnéma a vsaešenému jubileu Jeho
Svatosti a Jeho Veličenstva četným (62) duchov
ním ze všech vikariátů diecóse uděliti různá vy
soamenání. Byvše právě problášena, budou tato
jebilejní vyzoamenání zajisté důst. duchovenstva
diecésnímu spolu milou nadílkou štědrovečerní.

Sehůze městské rady dne21. prosince.
Firmě Ed. Ad. Malborg a syn, továrna líhu a
a drasls ve Smiřicích, za dar 50 K zdejším cbu
dým vzdají se díky. — S Hiditelstvím městského
dívěsho lycea se sdělí, že c. k. ministerstvo vy
učování na základě nejvyššího zmocnění svulilo,
by ústav ten amělnésti název: „Jabilejní městské
lyceum císaře a krále Františka Josefa I.“ — Obec
né kuchyni odělí se obvyklý příspěvek na opa
tření vánoček pro zdejší chudé. — Pí A. Šandové,

m sodové v.dy, ndélí se pro rok 1909 zaobvyklý poplatek povolení ku prodeji sodové vody
a Čaje na dobyt. tržišti. — | Obchodníma gremiu
vzdají se díky za velmi horlivé a úspěšné půso
bení při letošních volbách do obchodní a žívao
stenské komory Liberecké. — Návrh zvýšení cen
dříví palivového od 1. ledna t. r. byl schválen. —
Vzato bylo na vědomí, že okresní výbor schválil
výpůjčku K 400.000— na stavbu hydroelektrické
stanice. — Technické kanceláří postoupí se k ná
vrbu usnesení rozpočtového odboru, aby učiněny
byly kroky proti znečištování vody řeky Labe z

továren severně města ležících. — Téže se uloží,
aby zjistila výměrem pastrinné půdy, v držení
obce se nalézající, za účelem dosažení subvencí na

„její meliorování. — Zemskému výboru se předloží
návrh na osrobození osob, výkonysamosprávy vy
konávajících, od povinnosti 'Čioné slušby v domo
braně. — Béťe se na vědomí, že zemský výbor
dal svolení, sby obec Hradec Králové vybírala po
dobu- od 1. ledna 1909 do 31. prosince 1914 dávku
8 haléřů z každého litra vína k částečnému za
pravování aonuit z obecních dluhů, a že vdp.
Alois Soukop, farář v Lochenicích, byl pověřen
správou biskup. vikariátního úřadu pro venkov. —

Uposorsční kupajícím. Val.hromada
"obch. gremia usnesla se již 7. dabna t. r., aby
-veškeré ' obchody v Hradci Král. v den Nového
roku po celý den byly uzavřeny. Nechť tedy p.t.
obecenstvo obstará svůj nákup včas!

Dramatické sdružení „Tyl“ pořádalo
tyto dny dvě dobročinná představení a jest lito
vati, že vzdor dobré soaze nepotkala ses větší
účastí. Poprvé zavinilo 30snad opakování nudného
„Giessbachu“ a podruhé blízké svátky. Účinkující
jsou hradeckému obecenstva dosti známi, a bylo
by zbytečno opakovati staré věci. V „Giessbacho“
chvály zaslouží pí Paulová a p. Dvořák. Napověda
někdy přílišné rušil. „V panském čeledníku“ bylo
lepší, místy zaaluhovalo ještě studia. — Šamber
kův „Tyl“ (v sobotu dne 19. prosince) měl ráz
slavnostní vzdor slabší účasti obecenstva, Předata
vení zahájeno přednáškou intendanta p. dra Batka,
a konstatovati dlužno, že pěkná a vzletná jebo
řeč vysoko vynikala nad t. zv. úvodní přednášky,
které pří růsných příležitostech od jiných pánů
mosíli jeme alyéeti. Tíhu hlavní role nesl osvěd
čený režiser p. Panl a sbostil se jí vzorně, Při
obou představeních účinkovala zdejší vojenské
hudba, j-jíš vyspělost všeobecně se uznává. Zvláště
jest na podiv, s jak blubokým pochopením dovede
kapelník p. Manzer přednášeti skladby Dvořákovy;
měli jsme příležitost posnati to v přednesu „Slovan
ských tanců“, cellového koncertu roka minolého,

-6- posledněpřekvapil ouvertarou „Kde domov

máj, sa kterou klidil bouřlivýpotlesk. —
Bratří Hájků velký symfonický

kemcert 1a spolnúčinkování orchestru o. a k.
pěě. pluku č. 42. odbývá se ve středu dne 18.
ledaa 1909 v městském divadle Klicperově. Zá
"$84mypřijímá p. Fr. Píša, knihkupee.

První český meninárodníumělecký
dsabaret pořádá sahajorací představení co „Five

6 lock tea“ v pátek done1, ledna 1909 sa Nový '
roko4.hod.odpol.vGrandhotelvHradcirá
lové. Sesnam vynikajících mezinárodních umělců,
kteří v aměleckém kabareté účiakají, přineseme
příště. Podotýkáme, že sestavení tohoto uměleckého
adrašení převsal v oboru tom osvědčený řiditel
p. Karel Eracík, nejlepší to záruka uměleckého
úspěchn. .

: Bouplatný kurs lak Baimitaci
dřev hodlá uspořádati městěké průmyslové mu
seum v Hradci Králové ve dnech od 3. do 14,
února 1909 s celodenním vyučováním a sice od
8—12 bod. dopoledne a od 2—6 hod. odpoledne,
celkem 80 hodin. Na kurse vyučovalo by 6e prak
tickému návodu imitace dřev nejvíce běžných a
lačební technologii o fermežích, lacích, sušidlech,
vlastnostech nátěrů a jich zkoušení. Dle přání
účastníků bylo by možno zaříditi vyučování pouze
odpoledne. Trvání kursu by se tím ovšem prodlou
žilo o 3 dny. Rovněž je možno přihlásiti se pouze
do přednášeklačebních,které by potrraly.aa 3
půldny. Přihlášky do kursu o označením spůsobu.
odbývání vyučování, ada denní či půjdenní, při
jimá do 30. prosince řiditelství musea.

Do Obcemé knechymě na vánočky při
opěli: K 30 — fa. Be a Kress, K 20— J. E.
pan biskup dr. J. Doubrava, pí. Pokorná, choť
obchodníka, Záložna, Spořitelna a K. Teubner
Vídeň. K 10 — Pivovar, Zastavárna, společnost
„Krákora“ u Černého koně, Záložní Úrěrní Ústav
a pí. F. Křítková, choť generála. K 4— vedpp.:
Al. Frýdek, kap. děkso, M. Magil, děkan, Ant.
Brychta, kanovník, Ant. Pogert, kanovník, Jan
Barták, kanovník. K 3 — p. Ant Libický, řiditel.
K 2— vydpp.: Hampl, kanovník, Fr. Kerner,
kanovník, Jan Soukup, kanovník, pp. Lábler, dr.
Hodoval. F. Rejth K. Hubáček, V. Plesnivý,
dámy: M. Baťkorá, A. Collinová, Ž. Fajererová,
B. Darchánková, A. Slámová, R. Jeřábková, M.
Bartbeidy, M. Dostálová, E. Procházková, J. Zlat-
níková, H. Lendeková, M. Fisherová, K. Trappová,
A. Jančová, R. Jirotková, A. Eiglová, B. Hobsková,
K. Filipová, M. Rosová, M. z Koschinů, B. Frankeo
vá, A. Vinklerová, M. Steinfeldová, M. Honzáková,
A. Urbanová, H. Rathová, K. Eogelbertová. K 1—
pí. M. Chrudimská, E. Uhrová, M. Faltová, E
Rusorá, A. Scheinerová, M. Sohwarcorá, Zd.
Buriánková, V. J. Špalek. ÚhbrnemK281 —.

Darování. Paní A. Štěpánská věnovalave
prospěch schudlého člena oděvního společenstva
obnos 20 K, za kterýžto opravdu šlechetný dar
výbor společenstva jménem obdarovaného jí skládá
svůj dík. Jest zajisté činem záslužným pamatovat
ve vánoční době na chudého maloživnostníka, a
doufáme, 'še dar pí Štěpánské bade následování
bodsým vzorem.

Z Čermileva. Kato). nár. jednots pořádá
dne 1. ledna 1909 u „Jindrů“ vánoční divadelní
představení: „Narození Páně.“ Výpravná spěvohra
ve 3 jednáních od K. Amerlioga. Hudba od J.
Horáka a Hejtmánka Začátek v 7 hodin večer.
Ceny míst: 1. místo 70 haléřů, 2. místo 50 hal.,
k stání 30 hal. Předprodej lístků v hostinci p. V.
Jindry.

Te tm z Nochamie. Oposicevyhrála.
Boj byl krátký, ale orputný. Nejvyšší generál
utekl se ke lsti. Část jeho armády však vypově
děla poslušnost © přešla do našich řad. V řadách
generála uastsl smatek, on sám dal se na divoký
útěk. Jeho pobočník chtěl sa ním, byl však opo
sičním středem zajmut, odsbrojen a přiauces Jo
kapitulaci, načež byl ujednán mír za nejkrutších
podmínek. — Právě se dovídáme, že generál vý
hotovil pod dojmem porážky protest k jiným moc
mostem, aby podepšaný mír byl čkrtont, jinak še
našemu velvyslanci nedovolí, aby se uvázal v úřad.
Jest s podivením, že tak cbytrý generál si sám
tím sbytečně připraví porášku drahou, tím osud
nější. — Při volbě účetního do spořitelny, konané
dme 18. t. m, byl po prudkých výstupech zvolen
účetním pan Jindřich Hoháček ze strany oposiční.
— Vítáme s povděkem.

Ze Smidar. Dne 22. listopadu t. r. v bos
tinci p. Hejduka ve Smidarech byla pořádánadů
věrná schůze, při níž slč. Marie Věchtová z Nov.

Bydžova způsobem věcným a sajímavým promlu
vila o zásluhách křesťanství o emancipaci žen.
Neděli nato táž alečna promlavila o povinností
organisovaných žen. Ve své krásné, věcné, přes
hodinu trvající přednášce uchvátila všechny pří
tomné, takče hned se k ženské organisaci přihlá
síly všechny přítomné ženy, jichž bylo přes250.
Z nich 22 přihlásilo se za odběratelky „itřenky.“
Nehledíc k tomu, že přednáška byla dle thematu
pro ženy pořádána, přece se jí súčastnil četný
počet mužů, kteří si slfbili, že podobně vorgani
saci vstoupí. Vídno s tobo, že opravdu obě schůze
ušitek a prospěch naší věci přinesly. Ale schůze
tyto nedaly spáti smidarským soodruhům a proto
ovolali ma den 13. prosince sohůzi žen a dívek,
Da níž měla promluviti refareptka z Praby o po
Stavení žeu a o reformě manželství. Ač to měl
býti program její řeči, přece se ho nedržela a
minvils páté přes deváté. Všechno ovšem musili
snósti ti abozí klerikálové, do nichž bušila ve svá
půltřetíhodinové přednášce. Tak La př. „kleriká
lové a agrárníci jsou viani sdražením mléka“;
achralorala reformu, jak ji nabízejí volní mysli

nadávkám proti'

klerikálůám. „Do kostela nechoďte, nastadite si
kolena, Kristus chodil bos, klerilnálové jesdí v ko

čárech; podán Pšktvý r nyvráovoýníTaké se nbila ými již vy mi
klášterními historkami. Naše čení nábožev
ské sosměšňovala, jsoucnost Božípopírala; mod
litba prý není nic platos. Ejhle kultura demokra
tická, která do světa vychloubačně volé: „v ná
boženskémohledu jsme snášelivýmiI“ Jento nám
bylo divné, že — ač také bušila do kapitelismu
— šidy, největší to kopitalisty, nechala na
pokoji. Coby tomu řeklvrchní komaodant Adler,
kdyby minvila o nich? — Setrvaly jeme, ale sly
šíce, še tak řemeslně nadává, umínily jame ul, že
takové štvačské řečipodrahé poslouchatí nebudeme.

Několik organisovaných žen katol.
Na Kutnohorsku zmáhá se poslední

dobou naše hnutí utěšeně. Že mnohým je to solí
v očích, nelse Be diviti. Tak na př. pan Peřina
s Kutné Hory borlivé navštěvuje naše schůze. Až
do Oamína, Křesetic, Církvic, Chlístoric nelitoval
cesty, sle šlakovitá věc! Ti „klerikálové“ ho nechtí

louchat. Poručte jim! Pan Peřina se ne ně
čvá, proč prý nedělají achůze veřejné. To je

čtverák. Agrárníci, socialisté atd. smějí dělati
schůze důvěrné, ale „klerikálové“ nikdy! Když aa
př. dne 22, listopadu byla v Kutné Hoře schůze
strany agrární v místnosti okres. zastupitelství (),
pan Peřina tam nic nevyčítal, proč to je schůze
důvěrná. Oč se mu jedaá, ukázel nejlépe v Chlí
stovicích. Nejdříve se mn nelibilo, že je schůze
důvěrná a ne veřejná, pak zase vyčítal, proč prý
nebyly zavřené dvéte !! Byla mu nabízena debata
po vyčerpání programu schůze, ale p. Peřina ode
čel. Jak patrao, nezachováme 5e mu nikdya proto
at mezi nás nechodí!

Z Chetěbořska. Zo Želesných Hor.
„Osvěta Lido“ přináší články o okresním Hospo
dářatví na našem okresu a neříká, kdo fak hospo
dařilakdoto hospodářstvínymíčistía napravuje.
Již letos před okres. volbami všechny ty šlendriány
jsme věděli, ale neuveřejňovali jsme wic z toho,
ač by nám to k agitaci bylo mnoho prospělo.
Pročpak sa to nestalo? Bránil se proti toma dp.
Vlček a říkal to všem, o nichž tušil nebo se
klamně domníval, že dopisují do katolických listů.
Vykládal, že by to nepřátelé vykládali jako útok
na jeho p. patrona, ač jeho patron za nic nemůže
a jest bezáhonný. My jsme to také věděli, še p.
patron dp. faráře Vlčka jako okresní starosta sa
nic nemůžeaže sa jeho sádytak hoskyhospodaří
jiní. To bylo stále tak. Známí páni pořád nastr
kovali před sebe p. starostu a vždy, když se dp.
farář Vlček hnol, namlonvali: „Vidíte ho, to je
-zase proti vám.“ Není mad chytrost a my bychom
rádi věděli, sdaž ta chytrost jest prohlédnutejiž
všady. „Osvěte Lida“ špinila dp. faťáfe Vlčka
venstále a mlavila o černých záměrech a ssftm
ování lidu. Nyní sama vyvrací své ži dokošale
a dokazuje, še tady nebyly černé záměsy,- nýbrž
opravdový úmysl polepšití poměry v okresu. Nechme
mlavit „OsvétuLidu“, která píše o zpráváchaná
vržích kasovního referenta, p. adm. Sanera: „Paa
Sauer především připomenul, že zemský výborza
slal všem okres. sastupitelst vím instrukce pro po
klsdníka a účetního, dle nichž — 8$ 1.—8, —
záležitosti pokladní a účetní mají obstarávati sa
přísného dosoru okres. výboru pokladník a účetní
okresu. Pokladník má vésti denník pokladniční,
který má každodenně po provedeném skontru ode
vzdati účetnímu k zanešení položek do hlavní
knihy. V Chotěboři byl doposud účetním p. kan
celista Němec a ačkoliv pokladníkem měl býti
člen okr. výboru, jemaž přidělen býti měl kasovní
referent, sastával funkci tato jedině p. tajemník
Streith, který vedl pokladnu, totiž přijímal a vy
dával penlse; denník pokladniční však nevedl a
nebyl proto takový denník, vedený p. tajemníkem,
revisi účtů předložen. Ve skutečnosti koiby účetní
vedi sám p. kancelista Němec. Nynější okr. výbor
— uvedl p. Sauer dále — zahájiv svou činnost,
přidělil jemu kasovol referát ata problásil ibned,
že povede ve emyslu citovaných instrukcí poaze
dozor nad účty a pokladnou, a že p. tajemník,
Jakožto pokladník, musí vésti denník pokladniční
a p. kancelista — jako účetní — ostatní knihy.
Tak se to does skutečně jiš provádí. Pokud se
však týká zavedení nových účetních ko;h, možno
vybovětí nařízení dle iastrakcí teprve počátkem
r. 1909. Klíčeod pokladay—dle těchtoinstrukcí
— má míti pokladník, t. j. p. tajemník, a klíče
od tresoru, kde uloženy jsou cenné papíry, kance
aj., muselmíti buď starosta aneb člen okr. výboru.
(Klíče daplikátní od pokladny i od tregora, jak
vyšlo mezi jednáním na jevo, měl míti u sebe p.
Zvěřina, týž však přiznal, že jsou uloženy v po
kladně. Pozn. ref.) Co sa peněšuího hospodářetví
okresu týče, konstatoval p. Saner, če toto ješt
prabídné.Okresdluhujednesúrokyz vypůjčených
peněs nejen Zemské bance, ale také spořitelně a
záložně v Chotěboři. Příčinou toho je špatný a
falešný rozpočet pro rok 1908. Avšak aní v dří
vějších letech nebylo lépe; a abyse mohlo bodně
pohodlně hospodařiti, neplatily ee úroky, a když
nebylo peněs, vysvedly se jednodoše sáloby ve
epořiteloě, a kdyš to v té nešlo, tedy v sáložně.
Na takové sáloby nemá spořitelna ani záložnaale
Jiséko v rakou než potvrzení, že peníze byly vy
placeny, amebo na nělteré obnosy směnky,pode
psané některými členy okr. výb.ro, protože okres.



sastupitelstvem uálohy ty povolesy nebyly. Tak

nh 1907 sůstal okres dlužen spořitelněPieánhlla Br v ony ovým diukům. Zálo )

do r. 1007 mačné výše, neboť obotšely,
u opořitelny v Chotěboři K60.288-39 a uObčas
ské záložny v Chotěboři K 17.480-—, celkem K
77.76880. Jak falešněsdělánbylrozpočetprorok
1906, vvysvítá nejlépe « toho, Že avedeny v sém
jsou běžné zálohy pouze obnosem K 46.922-73,
tedy méně o K 9084067 proti skutečnému dluhu
sálohovému. Rovněž dlubující úroky do spořitelny
sa rok 1907 v obnoseK 13.36067 v rospočtu
tom ovedeny nejsou. Okres náš vypůjčil si před
léty u Zemské banky obnos K 200000-— a anu
itami bylo uplědeno do roku 1907 K 18 86686.
Počátkem r. 1906 vypůjčil si okres u spořitelny
Chotěbořské obnos K 150.000'— rovněž na anaity,
avšak do konce roku 1907 nebylo uplaceno sní
haléře. — (Dokonč.)

Bouřlivá a rozbitá schůzo v Saché
bmé. Katolická organisace farnosti Chlenské

la v sobota dne 19. proajnce důvěrnou
schůsi v Suché Rybné. O důležitosti strany kato
liské promloviti měl p. redaktor Šupka. Do schůze
posvání byli i slušní sgrárníci. Než vedení strany
agrární rozhodlo o sobůzi jinak. Dalo poplašný
signál: „Šupka zde mluviti nesmí, schůse musí
býti rozbita l“ A nedbajíce svobody sbromažďovací,
vnikli vůdcové agrární do schůze, kterou násilně
přerušili. Vyznamenání si saslouží zvláště pp.:
Šebetka z Vyhnanova, Hlaváček s Příkas, Plocek

ze Chlen, Pěšina s Doudleb. Redaktor Šapkavy
gval imenované pány, aby slušnou debattou do
kársli přítomným,že strana katolická pravdy nemá,
byl ochoten na dotazy i námitky podatl
vysvětlení. Leč páni od „štábu“, majíce s debatty
patrný strach, do ní se nepustili, čímž ovšem
svoji duševní ubohost prokázali. Kdo chce doka
zovati pravdu, nedokasuje ji hlukem a rozbíjením
schůze! Řečník za stálého vyrašování mlovil asi
10 minut. Pan Šebetka zvolal: „Edo pak brojí
proti náboženství? P, Šapka trefně odpověděl, že
obyčejně lidé, kteří jiš a křesťanským životem
dávno se rozloučili, lidé v životé zdemoralisovaní.
Tu zaburáce! na straně katolické bouřlivý souhlas.
Páni Šebotka i Hlaváček zbledli, než. okamšitě
opětně začal lomoz a křik, sa kterého předseda
dp. Portman schůzi ukončil a vyzval přítomné, by
odebrali se do soukromého bytu místního p. sta
rosty, kdež se bude pokračovati. Rozbití katolické
ochůze vyvolalo v celém okrese velký rozruch.
Drabý den mluvil p. Šupka v Rájci, neš tam
agrární páni jiš nepřišli. Zato našinci dostavili se
v největším počtu, konajíce několik hodin cesty

pěšky.Pánůmke Pha připomínáme:Rozbíjejte nám jen ze dál, tím právě hnutí naše
poslníto!

Z Lužan u Jičína. Poslednímdopisem,
ve kterém jsme oznámili, že dp. farář míní zde
saložiti katolickou jednotu, píchli jsme do živého.
Radí, zelení, ba i mediáni, kterých je zde opravdu
více neš mzoho, volají své stoupence do boje proti
„černým.“ Katolická jednota prý zde založena býti
nesmí! (Ta jejich svobodomyslnost!) Diví se, kdo
prý vajednou dp. faráře vyrušil a klidu. ve kterém
si tolik hověl, že ee ani posledních volebdo říš.
rady nesúčastnil. Jaou prý zvědaví, jak bude vy
padati to jeviště a ten prapor, když šetrnost dp.
faráře Groha je — ovšem dle nich — více než
snáme. Posmívají se dp. faráři všelijak. Radíme
té avláštní společnosti, aby se starala nejprve sama
o sebe, aby metla nejdříve před svým prahem,
kde je smetí a kalo dost a dost. Ujišťujeme je,
že i přes jejich odpor katolická jednota zde za
ložena bude — ba již k vůli mím zde založena
býti musí. Dp. faráře prosíme, aby od svého ú
myslu meopouštěl a katolickou jednotu — u nás
tolik potřebnou — skutečně zalošil a tím svým
nepřátelům jiš jednou ústa saepal. — Uvědomělí
katolíci lušanští.

De Police m.. Dostalose mi do rakou
číslo „Hlasů pokroku“, kde nějaký — nechci říci
duševní obožák — referent nad tou klerikální
opovážlivoatí, že v kostele polickém se rozdával
Bv. Vojtěch, se do té míry rozčiloje, že vzbadil
jistě v sondném člověku strach, nepřijde-li omen
pás o rozum, Ježto, jakvídno, nedosáhl ani niveau
Orostředně vzdělaného člověka, papouškuje staré,
ečnutělé, směšné fráze — nevěrecký tisk spojuje
s Jiskrou rozumu —plete si duševní soumrak std.
Vysnačuje se vybranou „květomluvou“ — (snad
slouží u dvora) — mlaví ozchytralém klerikalismu,
tiskovém alkohola. o škrcení avyssávání, o kleri
kální chase, o mastičkářích a snad se sám jiš
otrachuje, že ho „někdo a těch kleriálů jako
mouchu vytsaje.“ (Brr! To by bylo gusto!) Byl
tak vzrušen a zmaten, te ho aš smysly opustily a
Jen tak se dá vysvětliti, že něco v kázaní slyšel
© „sříení síry a ohně“ atd., atd. a že najednou
se v jeho hlavě objevila „hořící koudel“ (či tam
stáleapojednouchytlapaprskemsvětlatampřece
při kázaní proniknuvším?). Jeme mu tou radou,
aby se zbytečně nerozčiloval a raději přilošil na
rospálenou blavu ledový obklad rozamo, neboť
takto v každém soudném člověku vzbudí útrpa

úsměv. Tím také soadný čtenář ci ostatní vysvětlí
a nepozastaví s0 mad nevědomosti primitivních
věcí, jako jestta, še ověření svoleníotcova k shatku

popinoletéhosyna vpřípadě, onějž jde,jest věcí

byla boxvýlokí tapoňtolik slalare na faře, abybyla aspoňtolikalužnostimémíti,aby

o svítá a „toto“ svoje „světlo“
y dopřáli jiným. Aby je Pán Béh při sdra

vém rozuma sachovati ráčil!
Zajímavé volby v Dobřemieich. Dne

17. t. m. byla volba oĎecního výboru. Byla na
sevnějšek klidná, spořádané. Leč před ní byl přímo
horečný sbon po plných moceeh, slíbovalo se dost.
Jedné domkařce slíbeno, že za plnou moc Be jí
prodá kus zahrádky. Jeden vozil presenty celou
noc, ač ještě starostou není. No, dá se trochn
obřástu, trochu řísků, dříví a bude dobře. Staro
stenství chtějí míti tři a bledí si proto získati
přízeň dvora. Jen, pánové, plefte bič na sebe a
svoje potomky! Jako byste nevěděli, jak prospěl
dvůr sedlákům! Jejich potomci chodí do práce
s lopatami pracovati na cisím. Pro osobní zisk
přece není radno opouštěti stráž nad obecním
majetkem beztoho tak ubohým. Nenvědomělý lid
vás zvolí a pak bývá překvapen obecními přiráž
kami. Kdy ně český lid přestane slepě poslouchati
úředníka velkostatku? Zde poroučí pán, o němž
ani nevíme, odkud je; a o jeho přízeňucházejíse
kandidáti atarostenství. Tak jsme pokročili v de
mokratické samosprávě. A přece naši lidé vědí,
jaký prospěch s takového poklonkování obci vzejde.
Vědyt máme památku. Jeden přivandrovalý pán

obec ani se neodvášila ptáti se ho na domovaké

prám. A teď zaň musila zaplatit okolo 600 K.ya mu zešílel a byl na naše útraty dopraven
3 isl země do Čech, Když tacípáni od nás zmizí,
zanechávají tu památku, obyčejně trochu dlubů -—
a ty, sedláku, plat! A ve výboru jednoduše se
všecko odkývá, co navrbne uctivý přítel dvora; 0
zvolení takových kývalů se stará. Ti jsou k toma
dobří dost; vždyť ta byl ve výboru pán, který ani
mluvit nemobl. Je člakem raněný, do echůze sám
dojíti nemohl, ale k vyplnění míste byl dobrý
dost. U nás se má prováděti beslo: Svůj k svéma!
Ale dělá se to jináč: „Dejme všecko cizím, platme
a mlčme!*

Do Velké Řetevé. Sdělujeme,že článek
o + p. Kmentovi, uveřejněný v předešlém čísle, ne
pocházel « póra vdp. faráře, což konečně již
z formy dopisu bylo lze poznati.

Z Opočna. Dne 18. a 19. prosince t. r.
konány u nás obecní volby, při nichžstrana naše
dosábla vítězství v 1. a ve 3. sboru. Zápas vo
lební byl tubý, vždyť spojili se pokrokáři, národní
sociálové a soc. demokraté proti nám; 220 i agrár
píci pokrokoví z okresu, ač ve městě jich vůbec
není, dovolili vi impertinentně diktovati nám, kobo
voliti. Podiv také vzbudilo, že i vášní a umírační
jp. učitelé naši bojovali pro stranu pp. Malce,

kalouse a pod. Volby ty zároveň dokázaly, že
pokrokářatví, jak jevilo se v městě našem všeli
kými výtrčnostmi v hostinciob, nadávkami, porala
vami, sprostými výpady, plitím do obličeje, ano j
rvačkami, se slašným lidem zhnusilo, a umírněné,
vážné občany soustředilo k tomu, aby ačinili konec
toma aměru, jenž mól úmysl zavésti v městě na
šem vládu pokrokářskou.

Z Novoměstska. Ani by nikdo neřekl,
jak umějí agrární semani dle prospěchu svého
měniti barva. Když se našinci přihlásili 8 hlaso
vacím lístkem ku stravě katolicko-národní, tu 8v0
bodomyslní (11) agrárníci, kteří prý pro svoboda
budou bojovati vždy, začali s nejhoršími uráž
kami a kopanci. Kde to šlo, vybození našinci se
správy obcí, okresů, záložen a různých hospodář
ských korporací. Boykotování i naši řemeslníci a
obchodníci. Z národa vylučování ti „blbci“, ta
„černá banda“, která nestála ani za to, aby se jí
os pozdrav poděkovalo. Ale najednou pfekvapu
jící obrat! S vlídným úsměvem se na nás volá:
„Sdrožme ae v ohledu bospodářském bez rozdílu
stran!“ Teď panstvo tedy už potřebuje „klerikálů.“
Ale my mu dobře rozumíme. (Dokoně.)

Z Náchoda. Co jeme skusili posměchu,
když jsme se odvážili volitidra Horakého| A nyní
náš poslanec sa 43. voleb. okres saslouží uznání
všech rosumných lidí. Dříre málokdy jsme zde po
slance za náš okres viděli. Nyní jsme e dr. Hor
ským — ač koná vždy tak cestu dalekou — v či
lém osobním styku. V neděli 20. t. m. řečnil na
schůzi „u Krouských.“ Dostavilo se na 200 účast
níků. Předsedou schůze zvolen p. Jos. Siředa s
Kramolny, místopředsedou p. Bob. Novák s Bě
lovse a zapisovatelem p. Jos. Kasnar s Dol. Ra
dechové. Poslanec dr. Horský, byv uvítán bonřli
vým potleskem, pravil, že promloví stručně, jelikoš
po téměř lShodinném zasedání, celonoční jísdou
domů « dlouhou jísdou knám jest saačně unaven.
(Dokoač.)

Různé zprávy.
Našim čtenářům. Příští číslo „Obnovy“

vyjde opět jiš ve čtvrtek. — Prosíme uvoje přá
tele, aby se horlivě starali o roušíření našich abo
nentů. rudá o vánocích bude agitovati dům
od domu, straca. agrární volá svoje Ssloupenoek
silné vánočeí agitaci též. Mají snad jen naši přá

telé netrvati v klidu? Využijte komostohotoroka
k nojčilejšímu doperačování „Obsovy.“ — Věseb-
něm přátelům ze srdce přejeme šťastné svátky,

+ Kniše Jiří Lobkoviou. Národčeský
zase trachlí. Zemřelé mu jeden z nejlepších synů.
Dae 21. prosince dokonal po trapné semoci r 78.
roce věku svého kolže Jiří Lobkovicu, do nedávna
ještě nejvyšší zemský maršálek královetví českého,
který v této hodnosti po 36 let byl vědy strá
cem práv národa Českého, Jméno jeho od vestou
pení do života veřejného souvisi úzce s osudem
národa českého aš do poslední doby. Sáčastnil se
všech důležitých jednání o českoslovanský smír,
háje vždy nedílnost království českého a rovno
právnost Českího jazyka. Palacký, Rieger a br.
Clam-Martinic byli jemu v boji za práva národa
učiteli a drby. Jeho vlastenecké snažení snonbilo
eo vždy a jeho katolickým přesvědčením; byl ka
tolíkem upřímoým.Pro svou přímosta nestrannost
těšil se všeobecné vážnosti a úctě.

Z řeči posl. dra. Rad. Horského
v říšekém snómm dne 16. t. m. Dr. Horský,
odmítnav nespravedlivé výtky Všeněmod, pronášené
proti Čechům a poukázav na nespravedlivoat, jaké
86 jeví u soudů k našemu jasyku, pokračoval:
nV příčině škol menšinových necbeeme ničeho ji
ného neš aby dosud stávající sákon školský i pro
nás platil; nic více a také nic méně. V okrestch,
které jsou převahon české, pletí pro Němce všade,
ačkoliv měmeckéškoly nejvíce od českých dětí jsou
plněny. Pan posl. dr. Porgelt mluvil dnes také o
veliké menšině Němců v Praze. Vykřikl jsem do
tobo: „I s židy!“ — eož bo velmi rozhořšilo. Že
však jsem mlavil pravdu, dokazuje statistika,
V roee 1907 bylo o ně školách

pražských 2508 láká. Ztěch bylo 839 Čechů, 139%
hidů a jen 276 Němeů. (Veselost). Mnoho tisle
českých dětí jest nuceno oavětěvovati německé
školy i tam, kde mají po sákonu právo oa školy
menšinové. — V příčině rozpočtu pohtešuji hodaš
mnobo, co bych jako Čech míti chtěl. Pan posl.
dr. Pergelt a pan posl. Wolf ponkázali na to, še
jsou to z většího díla německé penise, jimiž se
plní státní pokladna. Může býti, že přispívají k toma
velice mnoho někteří němečtí továrníci, ale v mě-
meckých továrnách jsou to čeští dělníci, kteří tam
precají a německé továraíky obohacují. Dále jeat
také většina obyvatelstva slovanská a Slované platí
svou větší potřebou. V rozpočtu jest sice pro krajský
soud trutnovaký obnos stanoven, ale pro druhou
českou universitu ma Moravě nenslózám ani haléře.
Končím tímto: Chceme státa dát, co jest státního,
poněvadš my od něho opět velmi mnoho požada
jeme. Já na příklad vyžadují pro svůj okres vo
lební velmi mnobo a sice proto, že můj olkres vo
lební jest na tom nejhůře. Jsem zvolen sa okresy
Náchod a Nové Město a. M. Vezměte si k ruce
výkas o úmrtoosti v Čechách a Rakousko a uvi-
dite, že v mém volebním okresu je úmrtnost te
berkulosou nejčetnější v celých Čechách i v celém
Rakousku. Poněvadě tedy kladu státu velmi mucho
pošadavků, proto musím povolití tomu odpovída
jleích prostředků. Pročež prohlašuji za sebe i za
svou strenu, že budeme hlasovati pro meritua“.

Jak se rozumí vlastenectví. Naochůri
akademického epolko „Radbuzy“ v Plani, které
předsedal žid Lówy, mladí pánové usnesli se boj-
kotovati společensky české dámy, které účinko-
valy v bazaru „Jitřenky“. Nosvány tadíš dám
k předvánočnímu představení a ma věneček. Ná
hodoa však veliké zděšení v Isrmeli, še slečna Z.
pozvána. Hrůza! Ieraolita Lowy vrátil j( osobad
peníze a odvolal pozvání. Tak s:chráněn
národ, zachráněna „slušnost“ s „protiklerikální
pokrok“. Takble tedy rozumějí mladí pánové né
rodní svornosti, kdy nepřítel nám přímo k hrdla
sabá. Ieraelita má v české společnosti vloe
než katolík, který se odváží spolupůsobiti pří do

aročinném podaiku. 8 tou politikou dojdeme bodaěol
Vláda o hosle „Svůj k svéma“.

Minist, předseda bar. Bionerth vydal zvláštní výmou,
Jímž žádá správce min. spravedlnosti, aby záko
nitými prostředky zastal se obyvatelstva, které
národnostním boykotem tepí škodu na výrobní ové
způsobilosti. To platí především pro Čecby a Mo
ravu, kde hnatí boykotové propuklo v takové míře,
že jest z něbo Němcům až borko. Kdo voje vítr,
klidí bosři. Proto vyní Němei volají vláda ms

moc. Nikdo však nemůže býti nnoen, aby mě
oho hospodářsky udržoval“ kdyš dotčený ho po

liticky a národnostně utiačaje. Coš vláda novidí
to odpírání práva jasyka českého při soudech ně
meckých, nevidí to bouření proti českým menší
nám, nevidí nevděčnou Vídeň, která pro statislee
české nechce povoliti ani české školy aci české
bohoslužby, ač Tarkům přeochotaě slibuje mešita ?
Neví o ostonzení všeho českého a konečně i o
výzvě samého kaneléře říše němeské Bůlowa proti
Čechům? Za takových okolností nedivno, že
lid se odvrací od ových nepřátel a te se řídí víso
beslem „Svůj k svómu“. To mu nikdo nesmí ve
alé vykládati, neboť lid, který přes všecky ústrky
a potupu lese k svému nepříteli a svými poněsí
bo vydržnje, Jest obyčejným otopělým otrokem. A 
mad českému lidu jest dovoleno míti trochu vla-.

stenecké B apraobytejnyEo erkotaHanéneštve a Be pčejsým kolem,
které tiše a důstojně dovede ocenit! význam Berh.



Palackého „Svůj k svému“ — Misulý týden
týatnovětí Němcí velikými plakáty na vývěsních

tabalích vysývali k boykotu Čechů Ale úřady
" toho neviděly, jako by to nebyl prasprostý boykol.

Právo Čechům vídeňským přiznáno
uš Němef, ale zatím jen na papíře. Jedná se o
umístění italské právnické fakulty ve Vídni. Ale
2 německé strany udávají se důvody proti zřísení
italské university ve Vídni. Německé listy bědují
v tomto tonu: „Přípoštěním italské fakulty práv
nické do Vídně proražena bude zásada dosud
úplatňovaná, še ve Vídni a Dolních Rakonsích
nesmí býti jiná řeč vyučovací na ško'ách veřej
ných než německá a nezbude jiného, než i Čechům
povolit. To znamená pro nepříliš dalekou budono
nost zřízení okrouble 40 obecných a 10 měšťan
ských škol českých ve Vídni, dále pak zřízení
okrouhle 20 obecných a 6 měšťanských škol čes
kých na dolnorakouském venkově, zaručení Čes
kých gymnasif, reálek, živnostenských škol a uči
telského ústavu nejdéle v 5až 10 letechpo vatopn
italské právnické fakulty do Vídoě.“ — Vida —
Němci sami přísnávají, co nám ve Vídni patří a

malu už jako by se připravovali na nedalekou
udoucnost, kdy se masí spřáteliti i s českými

sousedy v Dol. Rakousích.

Boykot rakouského uboží a spo
třebevatelé tarečtí. Boykot rak. sbožíroz
vlněn v Turecku cizím vlívem do krajnosti, ale
turečtí spotřebovatelé nemohou se doand spřáteliti
s nábradou, která se jim nabízí z první ruky
£ Italie a Ruska; zboží odtud není takové, na
jakési Turci od nás zvykli, a pak není ho ani
dostatek — vůbec kupuje se « velikou nechutí.
Ruské cukrovary si sice naříkají, že nemají od
bytu, a přece si nepřipraví sboší, jež by mobly

odbýt; nemají totiž prostředního zboší, jen nabrubo čištěný a vysoko Čištěný cukr. V Macedonii
jest potřeba kos a srpů, ale ruští majitelé hutí a
železáren, ač si naříkají na Špatný odbyt, ne
mobli poslat žádaných. A kdyby poslali vlastní
výrobky, sedlák macedonský by je koupi! jen
Jednou, protože našim štyrským se neryrovnají;
dosud i Rusko samo mělo nejraději naše. Proto
boykot nejeví tekový účinek, jaký by si přáli ne
přátelé Bakoueka.

Zemský sirotěí fond v královstvíČes
kém dle stavu re dne 1. července 1908 činí cel
-kem 2,693.182 K. Průměrný roční příjem s pře
bytků společných pokladen sirotčích i s úroky
« kapitálu uloženého u zemské banky činí 794.281
K, ročaí očekávaná potřeba 721.065 K Fond tento
přispívá k výchově a opatření 5039 chudých dětí
osiřelých, opuštěných neb zanedbaných celkovým
nákladem 657.453 K ročně. Z těchto dětí svěřeno

„jest 4192 dětí péči pěstounů (rodin) a 847 dětí
péči různých ústavů, meri nimiš jest 77 sirotčinch
se 716 dětmi a nákladem 178.017 K ročně a 12
ústavů odborných (pro děti hlachoněmé, slabo
myslné, slepé, choré, epileptické a samedbané),
v síchž jest opatřeno 131 dětí nákladem 62656 K
ročně. Mimo to ošetfováno jest nákladem fondu
asi 50 dětí tuberkulosních a skrofalosních v lé

-čebných ústavech v Žamberku a Luži. Dále po
skytuje fond stipendia k návštěvě škol řemeslnic
kých a odborných 128 chudým žákům osiřelým
v úhraném ročním obnosu 36.056 K. Ústav pro
skrofulosní děti v Laži sakoupen zemí a podobný
bade sřísen v Cvikově, na coš povolena fondu
„sabvence 600.000 K.

Rozvody americké svýminásledkybudí
posornosti na místech nejvyšších. Známo, že sám
president Spojených států severoamer. Rooswalt
odsoudil veřejně tuto moderní vymošenost. Anikde

Soudee Dovling v New-Yorku, který rosvody pro
vádí, v pravém elova smysla klesá pod ná
valem žádostí nespokojených manželů. Během do
poledne provede soudce kolem čtyřiceti rozvodů,
tedy každou hodinu průměrně deset až patnáct
případů, z nichž každý zaujme sotva 5 minut Času.
Zvlášť před vánoci tlsní se v chodbách rozvodo
vého souda stu a sta paniček, toužícíchpo nových
vdavkách

Hlaholská mše od Ladisl. Kožučníčka.
Lse npívati na text staroslovanský i český. Dílo
originelní, uznané hudební ceny. Oživojme provo
zováním této skladby dědictví eyrillomethodějeké|
Lze ji spívat nejen na podiu koncertním, nýbrž i
v chrámech (buď celou nebo vlošky), neboť jasyk
alova Je nepřípustný u našich oltářů, ne však
Ba našich kůrech| I kdybyste snad nemohli skladbu
tuto provést, můžete ji zakoupit aspoň s piety
k odkasu av. Cyrilla, Methoda a Prokopa pro archiv

úreelní B kůrovýna účetkostelní. (l ex.2 K,ex .

Obchodník ručí sa pravost svého
beží. U jistéhoobchoduíkav Praze shledáno,
že prodává kořecí„tlučený květ“, který věsk byl
porošea tlučeným pečivem kurkomou a santálovým
dřevem. Věc dostala se až k sem. trestoímu sondu
1 Prase, který obžalovaného obchodníka odsoudil,
doloživ, že jest povinmostí obchodníka, aby měl
takovou znalosl sboží jemu dodávaného a jím pro
dávaného, aby podstatu jeho mohl správoě posou
-diti, a nemá-li takové edborné znalosti, aby baď
pomdkem sealce nebo zaračením se úlrazy doda
vatele zaopatřil si čistotu nboší.

Výmes damí. Úbrnaý obnos pří daní
sa dobu odl. ledna do konce Pjna1008rytannjs
čistý výnos 268,762.007 K, o 10,830.096 K více
neš loni v téže době. — Nepřímé daně vykazují
čistý výnos 646,024 658 K, o 25,075.904 K více
než loni. Z nepřímých daní čistý výnos líbu činí
64,138.264 K (o 1,408.937 K méně) s piva
65,687.885 K (o 264914 K více), z cukru
126,140.292 K (o 6370815 K více následkem
stonpnutí spotřeby), z poplatků 106,071.014 K (o
10,499.043 K více zaplaceno poplstků z převodů
majetkových), s jízdních lístků 17,858.476 K (o
880.508 K více), z loterie 10,686 462 K (o 1,314.818
K méně), výroba soli vynesla 25,668 898 K (o
1,716.788K méně); výrobaa prodejtabáku vykazují
čistý výnos 138,989.326K (08,028.682 K více, což
dinžno příčísti stoupajícímu prodeji tabáku).

"Tržní zprávy.
VHradcí Králové, dne 19.prosínos1008. 1 bl

p'nice K 18:10— 1940, dita K 1410 — 1620, ječme
ne K 11*20—11'90, prosa K00'00—00'00, vibve K 1200
aš 00:00, hrachu K 00-00—-00*00,ova K 7-10 —8-00,
čočky K 00-00—00'00, jabel K 3300——00'00,krap K

2400—44'00, bramborů starých K 86)—4-00, nových
K 00-0—00-0, jetel. semene červenéhoK 96:0—108—,
1 bl. jetelového semínka bílého K 00900 — 0000

máku K 28-00—00:00, Iněn. semeneK 00*00—00*00,100

kg žitoých otrab K 14-20—00-00, 100 kg pěeničných
otrab 1400—0000, I! kg másla čerstvého K 240
aš 2-13, 1 kg másla převařeného K 0:00 —0000,
1kg zádls vepřového K 196-000, 1 kg tvarohu,
©28—(0-80, 1 vejos K 0*08—0*10, 1 kopa selí K 380
aš£2'0,1kopapetrželeK000—000,1kopakapusty
K 280—3-20,1 hl olbule K 10-00—130,1kopa drobné
seleniny K 1900—1'80, 1pytel mrkve K3:0—3'20,1 hl
jablekK 400—14:00, 1bečkaŠrestskK000—0:00
1bl jablek K4:00—140, 1hl brašek 0'00—00-00,Na týd.
trh v Hradei Králové dne19. prosince1908 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: pěemice 545 bektol., dite
261, ječmene 916, ovem 3965, prosa 1l, vikve 7, hra

chu 13,čočky 19, krap 13, jahol12, jetel. semínka
607, lněného semene 26, máku 7.— 2) Zelenimy:
potriele 000 kop, oerele000 kop, kapusty 26 kop, cibule
88 hi, drobné seleniny 47 kop, mrkve 17 pytlů,
brambor 65 hl, selí 31 kop. —3) Ovoce: jablek
887hl, hrašekO hl, švestek00 bečsk.—4) Drob.

dobytka: vepřů2 kusy,podavinčat176kusů, kůzlat3 )A
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O. k. místodršitelstvím konoessovaná.

Realitní kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

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

váren atd.

Veškaré předběžné práce jak techaické,
tak vní vyřizu chleji. —

Nejvůšíagenda * „ioomskd, taks .

Kancelář „Hótel Hyršl“,

Zápivné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
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EVE
Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

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

k zhotovení veškerých KO
stelních nádob ze stříbra,

bronsu a jiných kovů,odeaal:jednoduššího do nejskvostašj
lího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním sloku.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsen Jeho
Biskupskou Mílostí rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřirují.

Vše zasílám jen posvěcené.

Va rospočty, i
hotové s kžína ukázku
se zašlou.»

Chudělm kostelům možnosplácet bez přirážek.
PRE*Staodporučeníačestnýchuznáníporuce.<“

Prosím veledůstojné dochovenstvo olaskavoupřízeň
8důváru závodudomácímu.

d USEDÁDpr A0TPevedoUDO
Mlešní vína.

Mojdůstojnější Biskupské konsisterinm
v Hradei Králové ověřilo mne, dodávati pravá
přírodní vína k obětem mše av.

Prodávámpaka zasílámvsoudkáchod95
litrů výše:
Dalmatskáa uherskávínasa 1litrpo64, 68,

72, 80, 88 bal. a výše.
Mostarské velmi jemné a silné I. druh 88 hal.,

I. drah80hal. sa 1litr.

ALOIS ČIŽEK,
majitel vlaných sklepů v Humpelel,

c. k. soudní přísežný znalec vím, dodavatel pre

klášter král. kanoniePraezonutnícev Zalvě a pročetné důst. farní úřady v Č .
+

E Kupte sl

Vlastenectví.*.
v duchu křesťanském

z póra biskupa
z A, EGGERA. :

Stran 40. — Cena 8hal. Při hro

madných objednávkách velká slova.

- Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvak“
v Hradei Králové.

dnem 1. dubna 1908 počínajíc.



| ODODODODOOBOBOOB00| TT x
—= Divany, garnitiry, matrace P AU

dopostelí, | „SLAVIA
ROLETY do oken. nejlépe Koupíte . VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BANKA

u čalouníka V PRAZE,
a novoroční náladě NEJVĚTŠÍČESKÝÚSTAVPOJIŠŤOVACÍ,

nejpříjemněji působí „M UZAVÍRÁ POJIŠTĚNÍ NA ÚMRTÍ A DOŽITÍ, VĚNA

Tal JŠ d all DÍTKÁN,PENSE,POJIŠTĚNÍMNOŽNÉA PONŠTĚNÍSE+ dárek o ; + ZARUČENÝM 49/, STOUPAJÍCÍM ÚROKOVÁNÍM. 

O“ , vje dborníka vtom ob Hradci Králové, NEJVÝHODN

z čerstvých Květů ||" Pády oa klánovén
. Též přijímám věšení záclon do oken; NŮM— POUŠVĚNCŮM,|

nebo kvetoucí rostliny . veškeré správky d předělácky vyřizují V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCENÓTU,' “ se rychle a levn POJISTNÉHO.

Výnoění BÍPORAK „ARADCARIÉ ' VYPLAC. DIVIDENDA K 2,092.765'53
OOOO0O0000000000000 || ppszRvyAFONDYK41778.166.—

DOSAVADNÍ VÝPLATY K 97,214.43098Legitimace nu
VYSVĚTLENÍ A SAZBY

Frant. Kupeček,

do důvěrných schůzí OOROTNĚZASÍLÁ=
dle 5 2. shromažďov. zákona || OPNER. ŘIDITELSTVOBANKY„SLAVIE“
ze dne 15. listopadu r. 1807 V PRAZE,HAVLÍČKOVONÁN,

a : dostati ze. levně o" JAKOŽ1 GENERÁLNÍZASTUPITELSTVA

v Biskopské knihtiskárně v Hradci Králová | V BRNĚ,VE VÍDNI,
V LUBLANI, VE LVO

: VĚ A V ZÁHŘEBĚ. 

ADRESSA PRO TELEOR.: BANKA SLAVIA PRAHA.

X

Vhodné vázolší a Bovorošní dárky Nollernějšíu nejrrasněší

Veškeré prádlo dámské i pánské, 1 GN©dětské vozíky
bílé sboší Iněné i bavlněné í Mě u velkovýrobcefirmy

v obrovskémvýběru,v kvalitěnejlepšía v cenáchnejlevnějších s Jos.J ežek,
doporoučí ©“ v Hradci Králové.

Stanislav Jirásek, Hradeč Králové, Velké nám. 136..——— || SE Žádejte oemaiky. SM

Kněžskékolérky. Objednávkyobratem. | - Rozšiřujte

IČasové úvahy!

B Pravá F RANCKOVKA: z Pardubic doporučovánabudiž ©
$ všemjetrným hospodynimJakožto: nejlepší: přísada ku kávě.

"E

1 Ve prospěch české školy „KOMENSKÝ““ve Vídni

odvádípřiodvolánína tento imsert z každéhonákupu1: firmaFEJGL Š BYČIŠTĚ
w Hradci Králové, Divadelníulice (Proti kostelu Panny Marie)

a doporučuje vhodné —

VE

í M avánoční a novoroční dárky
Pro dámy: Pro pány: Pro ditky:

| Prádlo bílé a trikové. Deštníky černé a ©Klatovské prádlo bílé a trikové. Dešt- Trikové oblečky. Bílé vloěné i bariněné

barevné. Šměrovatky —- „Triumfala“. níky. Rukavičky bílé i glacá. Pletené kabátky pro '/„—2 roky staré. Čepečky. CŘ
Pasy. Kapesníky. Vějíře. Speciality: Pa- vesty s rukávy. Speciality kravat. Kapes- | Rakavičky. Kamaše. Hedvábné šátečky.

řížské vlasové garnitury. Spodní sukně níky. Vlněné sportovní čapky. Šle. Chrá- Košile chlapecké bílé i trikoré. Háčko
j vlněné i glotové. Bluzy. Zástěry. Ruka- | nítka límců. Kamaše. Peněženky. Pouzdra vací i vyšívací potřeby. — Obrázkové

vice. Ruční kabelky s '/, tuct. kapesníků © na'doutníky. Náprení tobolky s '/, tuct. kapesníčky.
K 240. Měpesníků K 240. Manžetové knofitky, Šatečky vlněné i barchetové. |

: Peněženky. Vyšívání. „= Celuloidoré zboží, .

. Krelbovélrky úlové 1vyšsěnésa baz,modrá.Stuhy. bob

o Plyšavékazetynalímov,mazšety,kravaty,rakaviceakaposníky. o P bo
| „Pro P.T duchovenstvokolárkya na náprsenky.

Majitel: Politické drmistro tiskové v Hradei králové, — Vydaratel a zodpovědný redaktor aulemim Puebimon. — Tiskem bisk. kuibtiskérny ©Hradci Král.



Kulturní hlídka,
Guy do Maupassant © volných myaslitelích.

Mau pt není zajisté auterem. jeož b

mohi býtifis „klerikálním“,a přece je to zají
mavo, jek poblíší na volné myslitele.Praví:

"JE probledojí svobodné zednáře za větší blu
páky, než jsa staré modlivé baby. To jest mé
přesvědčení, klerého ne nikdy nevzdám. Mám-li
míti náboženství, postačí mi staré. Ti blapci ne
podobí jen kněse. Symbolem jejich jest trojhran
místo kříže. Mají kostely. jimž říkejí lože, 8e
aponstou rozličných obřadů maji ritus skotský,
francouzský, velkovýchodal a spoustu titěrností
k popukání. A co chtějí? Pomábati ei na vzájem,
šimrajíce se po dlani. Uvádějí tu ve skutek kře
aťanské přikázání: „Pomáhbejte ni vespolek.“ Celý
rozdíl epcělvá v šimrání, ale nač potřebí tako
vých ceremonií, chc:-li půjčit chudákoví sto goua!

Měj strýc byl zedaářem, byl volný myslitel,
jakých je většina, volný myslitel z hlouposti.Po
hled na kněze naplňoval ho zuřivostí až nepocho
piteloou, zatínal naň pěsti, dělal sa ním oslí oši a
dotýkal se železa za jebo zády, coá 8am0 0 sobě
Jest již věrou, třeba že věrou V ubrapčivost. —
— — To byla podívaná, když některý volný svo
bodný zednář byl hostem strýce Soetbena! Při
stonpili nejdříce k sobé a podávali si ruce B ta
jemným vzezřením, jež působilo velice komicky;
bylo patrno, že se tisknou všelijakým způsvbem.
Potom odvedl strýc přítele stranou, aby mu avěřil
důležité věci; u stolu seděli proti sobě, patřili na
sebe zvláštním způsobem. křížili stále pohledy a
neodtrbovali od cebe zraků avi kdž pili, jako by
at stále říkali: „Jsme bratři zednáli, co?“ A teď
si pomyalete, že na světě žijí miliony lidí, kteří
se baví a živí takovými komediemi. Raději bych
byl jesuitou. Já. jenž jsem také volný myslitel,
nechovám nevreživosti proti kostelům ať jsou kato
liché, apoštolské, římské, protestantské, raské,
řecké, budhistické, židovské či mobamedáneké.
A pak dovedu ještě avým zvláštním způsobem na
ně poblížeti a jejich význam vykládati. Chrám je
projevem úcty k Neznárému.

Pravé překážkyvyššího pokroku.
Student absolvovavší gymnasium přidá se

bed zpočátku „z přesvědčení“ k pokrokovým. V
tom táboře mladická sobělibost se nejvíce ukájí
Po půl roce universitních studií odvaž 80 mu říci,
že dobře neprostadoval epletitá vlákna sociolrg'e,
že v tom vočru ještě nikoho nemůže poučovatil

- Odvaž se mu říci, že nepromyslil samostatně ducha
českých dějin, že nerozumí dobře «btížpým otáz
kám náboženským, še nemá řádného přebledu v
příčině filosofických proudůl Uraziš bo tim smr
telně. Pokrokový jun skrátka všecko dobře ví má
UČčenostvrozenou; jest povýšen nad zastaralé „scbo
lastické vzdělávání“ © čem ná gymoasiu měl
sotva slabé ponětí, to v půl roce osvojí ai zcela
sračně — i při svém odborném studiu. Všemu
rozumi, o všem jest hotov přednášeti; zkrátka bo
tový pansof, vševěda — a to vdobě, kdy některý
enivergitní učenec c-lá léta tráví v pracném a ti
chém studiu jen několika otázek, týkajících se
přesně jeho zviáštního odboru.

A vyšší páni, kteří na prvém místě jsou po
volání, aby mládeži dokázali, jak při rozšířených
borizoptech všech uborů vědéní při veliké záp avě
stale nových odborných spisů jest tóžko vědecky
vymkoonti s salošiti d-kooce na základě dobře
esznaném samostatnou s správnou vědu vyšší, plasí
se byzantsky před tr-ufalostí a „prázdnými hesly
bajé mládeže | Dělají vře mošné, jen aby velice
pedotkliví junové jich neprohlásili sa zpátečoíky
a Bepřatele studentské svobody; vědí, še mládež
jest nacbylna k náblému soudu hned. Proto po
třebí stále vbýbati hřbet, sby jiskry mladického
hnévu nesačely Šlebati.

7 Jest možno, aby za takých okolností většína
ek+dem.ků pobračosala v hlabských studiích
sdarné? Může hovohti 8 neprostou vědeckou ji
Glotvu o všemožných spletitých otázkách dneška
mladík, kt.rý ve vlastním studijním obora zůstává
h.dné pozadu? Zs daných okolností vidíme celé
davy nedonků, kteří avoji velikou nevědomost
snaží so maskovati hrdou póroa, jít se tleská.
Vedecký list „Živa“ ua str. 303 pověděl v příčině
práce v obora fyniky kue pravdy těmito slovy : „Je
nds málo, a ta chyba ukasuje se na všech polích
Biovlaintelektuálního i veřejného,. . . moohoBím
chybi . . . de ale vsíti spolupracovníků spole-.
blívých pre všechny odbory. a četl by to někdo?
„Výsledky - rigoros a státních skoušek opravňují
Ž peseomísmu . . . naše nivenn přírodovědecké je
"aiská, a skoda, srovna na lom moderním poli osvě
leém a národ nemámepra

„© Ajta — kohk tedy lidí samo
plutoe a důkledně pracuje u nas na poli přírodo
vědeckém? A přece ae rozcházejí do dědia

dejí do temnost: světlo“ poačováním o původe

vůle, o tom, zda vůbec duše existoje atd. Byl-li
by ten zjev zdravý, pak by každý byl nucen my
aliti, še tak četné „vědecké“ praménky jsou od
tokem nepřeberného moře vyšší přírodovědecké
vědy. Zatím napapouškovaná slova z několika
menňloh protikřesťanských pamfistů jsou tu ná
bražkou za vědu skutečnou. Jen nepoctiveo, který
zavírá oči násilně, můše nazývati fanatický vztek
a protikatolické tendenční řádění za „rozběby sku
tečné nepředpojaté vědy“, sa touhu po rysí pravdě.
Ten, kdo místo důkladoébo sebevzdělávání běhá
8 naučenými šlágry z místa na místo, aby okojil
svoji jíslivost, nikdy nebude pravým samostatvým
a vážným učencem. Pravý vědátor sedí v studij
ním pokoji, jsa bobužel zoám jen lidem někte
rým; prázdná hlava, aby upoutala k subě veřej
nost, běží se svojí napaponěkovanou troškou na
ulice, na náměstí do povykajících schůzí. Jinak
by o její „vědě“ ani kobout nezakokrbal. A jea'
liže taký člověk ani koupeného pamfieta dobře
nepřečetí, doplňoje mezery drážděním vášní na
sloucbajících davů.

A zbývá pokrokové mlideži k vášnému
sludiu aspoň úředně žádaných odborů vůbec
časý Čím vlastně stávají se oyní oniveraity? Rej
dištém takových nepřístojnostt, které by se v žádné
slušné vesnici netrpěly. Mládež pro různost
„Kultorních| hledisek“ © na akademické | půdě
zvedá nože, krvaví si hlavy ranami s rovolverů.
„Kollegové, strojí se úklady proti svobodné vědě“,
volá student, který za půl roku sotva desetkrát
přednášky navštívil a toší ztrátu avého semestru;
„Dutno mauifestovati pro Wabrmaada a proti kle
rikálním okovům !“ Pokrokařeká družina jest ihned
vzhůru, bned ge v uf ozve najednou láska k vědě.
Pořádají se schůze, povykuja se, rektor jest zasy
páván spoustami rozkazů. Promarní se tak něko
lik neděl. A do dveří síně, kde konají se před
nášky, kopají vyvolení synové p-kroku vytrvale
botami, aby přerušili učení; znásilňují bezobledně
svobodu těch řádných kollrgů, kteří místo tron
šení blyskoavých frazí očiti ee chtějí. „Pozor, na
stane installace nového rektora, jímž bude knéz!
Připravte se k rapdálu; musí pomáhati k očistě
uaiversity od klerikalismul“ A mládež ochotně při
jde, spustt při installační řeči řev tak divoký, až
se chytá za hlavu nad tru kulturou 8ám pokro
kový professor, — „Zítra bude konána schůse
proti klerikalismu; šádaý nvědomělý kollegu nesmí
chyběti.“ A který pokrokový stadent by byl ne
uvědomělý? Pr+to musí každý jit sesilovat křik
rudých brdel; žádá toho kultura, Čest vysokého
ústavu; cisina nesmí se domnívati, že na české
aniversitě jest málo osvícenosti. — „Kollegové.
koná se schůze pro vyloučení fskulty theologické
ze svasku on:versitolho; jest to váš nejvlastnější
zájem. Všichni musíte spolupůsobiti!“ Mládež tedy
ze strachu, aby ji učení kněží nesebrali učenost,
jde emancipovat universitu ze středověkých hroz
ných pout. Ve všech pokrokových listech zazní
pak pochvala nad velikou os feeností a blabokým
rozmyslem mládeže, která vlastně svobodný roz
mysl nechala stranou Jest potřebí psáti do pokro
kových listů, konati pokrokové přednášky, čísti
moderní „protiklerikální“ brožurky, kaziti katoli
ckému stadeatstva slavnosti, Špiclovati kolirgy
jinak smýšlející, strhávati vyhlášky katolického
spolku, sa zvláštních příležitostí i shnilá vejce si
opatřovati (a trkový nákup není nejlehčí: věno
vati mnoho 6il administrativrímu řízení sp Iku,
účastniti se spolkových slavností atd., atd Taková
mnohostranná a k tomu rozč lující práce na nár::de
roli dědičné vyžaduje napětí všech sil, vyčerpává
až k nervositě. Pak chtějte, aby ubohý pokrokový
student vynikl zvláštním způsvbem ve vlastním
obora! Čím jest schopnější, tím mu ukládají dru
bové s pochlebenstvím fankcí více, aš jest přímo
spoután. ©

Vždyť student má rozhodovati všude, má státi
na předních baštách na stráži, má více práv k svo
bodnému rozmachu než občan plnoprávný.

Ale otcové horlivých synků se smutným zra
kem se táží: „Nač jsou vlastně onivereity? Proč
jsem tam syna posílal, neš aby výbradně studoval
obor, ka kterému se úředně prohlásil? Na moje
útraty zneužívají sil mého hbocha lidé, kteří ani
Jemu ani mně ničím neprospějí.“

Hledá se
ku koupi

větší statek

v ceně od 100 da 170 tisic koran.

Nabídky pod.zn. „Statek 184“, restante

Hospodářská hlídka.
Brambory a řepa. Pro posouzení vý

znama obojího odvětví hospodářského stůjtež tato
čísla: statků řepařských je v Flši 112067, z toho
na Moravě 51.867, v Čechách 54.290. Plochy ře

je věnovánopár 223.000 bektarů. s tohona menší statky do 90 hektarů (100 měřic) při
padá 369/, osevu, na alstky větší než20 ba však
649, V Čechách je poměr odevu (všeho 141.000 ba)
u meuších 319/,, u velkých 69*,, na Moravě (se
všeho 65.000 ha) u menších 45"/, u velkých
B4"/,. Výroba v Čecbách představoje dvojnásobnou
cenu výroby moravské (obyčejné). Celá rakouská
výroba cokerní dává zboží v ceně 250 až 500
millionů korun. Celá lihovarská výroba dává zboží
v ceně asi 70 až 80 mil. korun, s toho na Čechy
připadá čtvrcíno, na Moravu asi osmina. Průměrně
osazuje se brambory v říši rakouské 1.164.0.0 ha,
z toho v Čechách .350.000, na Moravě 165 ha.
V obou semích 449, ač mají veškeré oraé půdy
jen 369,. Brambor sklizeno vloni 147 mil. ag.
V Čechách 37 mil., na Moravě 22 mil. Sklizeň ta
představuje podle průměrných tržních cen v Če
obách od 140 do 180 mil. kor, na Moravé od 90
do 110 mil. kor. (pravděpodobně moohem méně,
neb.t na trha 8e prodávají jen lepší draby a
drobné krmné zboží zůstává doma). V Čechách a
na M -ravě tedy přece můžemo sklizeň cenit jistě
na 200 mil. korun, z toho do lihovarů šlo jen asi
za 20 mil. korun. Obromoá většina brambor spe
něží so tedy i dnes mimo lihovary. Řeps v Č.
chách a na Moravě však dala výnos 120 mil kor.
(přes 69 mil. a). Tyto číslice doati zřejmě udávají
sílu obou bojujících stran: bramborů s řepy.

Odstranění nedostatku píce. Dne14.
t. m. konala 80 v ministerstvu orby schůze stá
lébo řídícího výbora zemědělského oddělení rady
pro zemědělské záležitosti. Rokováno bylo o ops
třeních k zamezení vžly časměji se objevajícího
nedostatku píce. V souvislosti 8 tímto rokováním
achválenv byly, když zpravodajové zůčastněných
departementů ministerstva orby podali příslnáná
vysvětlení, návrby podané členem drem šl. Seidlem
a doplněné svob p. Merzim. V návrzíchtěchto 86
žádá: Vydatoá sleva dopravních poplatků pro ple
miny, steivo a strojená bnojíva, poskytoutí pro
středků oběma sekcím zemědělské rady v Čechách,
aby jednomu českému a jednomu němerkému cu
krovara bylo uúmožoěno opatřiti si zaříšení na
konservování řízků, poakytnatí subvence zeměděl
ským radám na zaloteuí zařízení k opatřování
slámy a steliva dle méthody prof. Lebmanna, zři
zení většího počtu zpravodajů při přeměňování
pozemků (lak) v pole, působení v tom smysla,
aby vyplývajíc z toao zvýšení beral provadéno
bylo pozvolna.

Conařské soukromé statky. Soukromé
statky císařského doma rakooského obsabojí 24
panství ve všech zemích rakouských a uberských.
Správu těchto statků vede zvláštní ředitelství ve
Vídni. Rozloha císafských panství jeat 149 047 ba.
Z toho je 33.965 ba polaostí, 9031 ba luk. 646 ba
sabrad 8931 ha pastvin, 75 ba vinic, 3303 ha
alpských pustin, 79656 ba lesů, 3158 ba vodaf
plochy, 595 ba zastavené plochy a 9300 ha me
úrodné plochy. Základ k těm o panstvím pol šila
císařovna Marie Terezie nákapem tří panství
v Uhrách a Hodonína na Moraré. Na všech pac
stvích vede So tak zvané vzorné hospudářetví,
které ovšem při oznějších poměrech jest silné pa
eivní. K těmto soukromým clsařským panstvím
patří rozsáhlé císařské zamky v Kácově, Zakapech,
v Horní Polici, Baátěbradé, Ploškoviích, palác
Toskáoský v Praze, Laiao, Můrseteg © Zámek
v Ploškovicích jest rosmérů ohromných. Některé
tyto zámky bývojí obydleny v letní době členy
panovnické rodiny.

A lujeká starošítnost olovamská.
Na pozemcích obce G-hlsdorfa v Meklenbursku
bylo oa břehu řeky Warnova odkryto starodávné
slovaoské (vendické) obydlí, v němž se nalezl
mimo otřepy a zbytky kostí také vend:cký mlýnek
ne obilí. Sestává ze dvou kamenů s hrabé Červené
žuly. Jeden s těchto kamenů jest dosti dobře ta
chován má v průměru 42 cm a síly 10 cm, otvor

ského kamene oalezeny byly jen dva kusy jed.6
polovice. Obou kemeaů tohoto vendického mlýsa
de asi mnobo let užívalo, protože třecí plvoby
jejich byty silně opotřebované.

První česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově ©. Met

Látky všeho druhu,
Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“

v Hrenově. Král. České.

Vzorkya oenalksasílují09sdarmaa frapko



Nové ukázky socialistické vzdě

lavacía podpůrnépráce.
Zajímavé přiznání. V Dol. Rakousích po

všem rudém terroru na základě všeobecného
rovného a tajného práva blau. zvoleno do zem.
spěmo 52 křest. sociálův a pouze 6 800. demo
kratů. (Celkem zasedá v sem. sněmovně zá
stopců katolických 99 a pouze 28 protikato
lických. Rudé „Dělnické listy“ napsaly v č. 266.
bněvivě: „Klerikálové triumřují ... Dolnorak.
sněm, sněm semě nejprůmysinější, s nejlepší snad
socialistickou organisací, jest nejklerí jí kor

v celém Rakousku.“Slyšíš to, katolíka ?
a země, která prováděla rudou agitaci v našem

království, odkud přicházely rozkazy Adlerovy
českým soc. demokratům, najednoa-se zbavoje
rodého pláště. Nejtužší organisace, statisíce
továrního dělnictva — a naposledy přece pc
rážka. Střed rakouského rodébo tábora raněn
ekoro smrtelně. Odkud to? Tolik schůzí, tolik
řvavých průvodů, tolik millionů vybraných od
dělnictva a židovstva a najednoo szradého ráje
prchají celé zástopy. Lid zkrátka měl právě
v Rakousích hodně času a příležitosti sledo
vati násilnictví, vyděračnost a neapřímnost
rodé strany ©Pozoal zcela jiooo, apřímnou
práci lidovou ve straně zcela jiné.

Jak rozumějí svobodě. „Východočeský
Obzor“ napsal s průzračnou tendencí, že si
dělolctvo zapamatoje firmy inserující v mlado
českých „Orl. Proudech“, Rudé dělnictvo mělo
by si splše všimnouti, jak v „Právo lidu“ in
serují německo-židovské kupitalistické, aby
posnalo, jak a kteří kapitalisté pomáhají odr
žovati existenci listů „proletářských.“ — Podle
všeho kdo chce míti před hněvem soudruhů
pokoj a reklamu přece si dělati hodlá, měl by
bez rozdílu politického přesvědčení inserovati
jen a jen v listech radých. Soášelivost|

Rudý terror. V Bolzavu dne 3. t. m.
slíbil troblářský mistr Aog. Bránd kř. soc.
dělníka F. Fiůrtgesovi, že ho přijme do závodu
dne 7. t. m. Ale radí vzkypěli hněvem, když
ee dověděli, že by mohl jejich rejdy pozoro
vati dělník z tábora jiného. Proto hned depu
taco k dilovedoucímu, že rudí zastaví práci,
jakmile Fůriges začne dělati. Fiirtgesovi tedy
sděleno, že pro rudý terror se slib odvolává,
Mistr nabídl dělníkovi, aby nastoopil práci
v jeho domě, kde pouze dva rudí pracováli;
chtěl ubožákoví tedy přece pomoci. Ale hned
byl oheň na střeše. Oni dva soudrozi, jsouce
poštváni od kollegů, pohrozili stávkou též. A
tak Fiirtges byl bez práce dále. Poněvadž pak
byl Fůriges nesplněním slibu poškozen, bylo
soudně rozhodnuto, aby mistr zaplatil dělníkovi
čtrnáctidenní mzda. Tm rudá odbočkas radosté
nad svým vítěsstvím prohlásila, še mistrovi sama
saplaší jeho výlohy. Na to tedy má „odborové
sdružení“ peníze| Chce platiti tomu, kdo děl
níka z práce vyžene! Takový soucit k prole
táři jeví! Bolzanstí radí dřevodělníci pak ještě
napiali všecky síly, aby Fiirtges vůbec v celém
městě práce neobdržel.

A zase dlouhé prsty. „Christlicb-sozialo
Arb. Ztg.“ přináší dne 19. t. m. správu, že
v Nov. Městě n. T. nadsoudruh Ant. Legler,
spolučlen továrního výboru, byl propoštěn pro
peněžní podvod.

Skálopevný charakter rudého učitele.
O učiteli Jos. Hafnerovis Paury (v Hor. Ra
kousích) se tvrdilo, že pobnal radé k pivní
stávce proto, že obec nechtěla hned zříditi
1Otřídní obecnou 'školu. Učitel žaloval obec

ro urážku va oti. Při soudním líčení v Lam
oha vyšlo na jevo, že byl Hafner dříve pro

testantem; aby se dostal na katol. školu, změnil
svoje vyznání.Když se uprázdnilo místo v Pauře,
chytrý učitel šel prosit s velkými komplimenty
preláta Baumgartnera a ještě jiného kněze o
dosvědčení, že má dobré katolické smýšlení.
Dobráci ochotně vyhověli. Když však Hafner
seděl pevně v sedle, začal kandidovati do
eněma proti :amémo prelátu Baumgartneroví;
byl však odmítnot a proto přebarvil se na
rudo, aby mobl hráti vynikající roli na místě
jiném. — Takových „šalových“ pokrokářských
charakterů ovšem se najde plno v každé zemi.

A zase straka. V rudé organisaci sles
dáků v Laskách o Olomouce „zapomačl“ sou
droh Bosna súčtovati 120 K. Vyvolalo to tak
veliké roztrpčení, že se slaďáci přihlašují do
křesť. soc. organisace,

Znamenití rudí kandidáti. Dopražského
živnost. soudu postavili soc. demokraté přede
9 lety za kandidáty lidi, kteří byli trestání
častěji pro žebrota a potalku, pro krádež,
sločin nebospečného vyhrožování, pro sločin
čhářetví, podvod; byli mezi nimi i tací, kteří

byli vyhoštění navědy z celého policejního
obvodu a kteří byli v donucovací pracovně.
Proto těmto soudrohům, kteří svítěsili proti
nár. sociálům, odepřel policejní úřad vydati
ověřovací listiny. — Letos volby přísedících
do zem. výbora vykonány zase; radí svítěsili,
jen jeden sbor stratili. Dodneška však volby

nepotvrzevy, poněvadě námitky činí — policie.
Vol-Ji rudí takové předáky, jací ssí jsou ti
rodí kmáni „méně sasloažilí“ ?

Na dotvrzenou. V lomech u Proseka 17.
t. m. objeven útulek mladistvých zločinců, „or
Ganisovaných“ ku krádežím a loopežím vPrase
a okolí. Jest to prostranná jeskyně, v níš byla
upravená lože, samovar, zrcadlo, množství po
travin a sbraní — a mnoho upisů 80c. demo
kratických, na př. Marxův „Kapitál“, Foltýnovy
„Vlčí máky“ a jiné. Hoši s velikou rafioova
ností provedli mnoho krádeší a k útěše doš:
své z dloabé chvíle se pončovali z rodých
spisů, še soukromý majetek jest krádeží, že se
má vyvlastniti, že lidé mající větší majetek
Jsou zloději atd. Sami hoši zloději ovšem ne
byli, protože jen vyvlastňovali a soukromého
majetku neměli, protoše „vyvlastněné“ věci
obraceli ve prospěch celé svojí počestné 8po=
lečnosti. V kaceřovaném „Sv. Vojtěcha“ by
ovšem tací janáci potěchy a posily nenalezli.
„Čas“ 90. t. m. sdělaje, jak hoch sotva škole
odrostlý popletl úřad lhaním o svém alibi a
pak ještě podal stížoost proti svémuzatě- ní.
Po odmítnatí ještě si stěžoval na policejním
komisařství. Hoši měli tajemná znamení, ta
jemné písmo. Jednotlivci pomábalí hledati čet
níkům pachatele, jimiž byli vlastně sami. A
při tom „Čas“ tvrdí, že — o jejich „vyškolené
zločinnosti nedá 8e naprosto mluvit.“ Tak'

Kalendář českých dítek
na rok 1909 sčetnými obrázky, vydaný nákladem „Koftbů“
o Praze II. čp. 1698, je mejohodnějším dárkem kbJoslěbu

1 výtisk poštou 36 Mel., v administraci 30 hal. — Tasst
(12 kusů) msodběretelům „Koltbi“ franko sa 36 hal. jen za
hotové. — Odběratelňm „Koltků“ přikládá se složní list
pošt. spořit. č. 2064 a přenechá aefuest franko zanáhradu
výrob. a exped. výloh © očnosu z K 16 hel., je-li kalen
dařík určen pro sourozemos dítek — odběratelů nebo sa
dárek dpp. katechetů 6 pp.učitelů pro hodné školní dítky,
je-li objednán pro dítby meodbrratele, účtuje se pp. odbě
ratelům tueeřfranko se 2 K 88 hel. —Prodavačům ka
lendářů výhody. — Kašdý metesovýsápimík takorá velikostí

kalenddřík. — Zásilky se vyřizují přesně dle pořadu doš
lých přihlášek a objednávek; proto jsou roblamacebezičelné.
— Objednávkyřízeny buďlež na adresu: P. Frentilsk
Sostek, vydaratel „Kvítků“ ©Praze II., 1538. Odběratelům
„Kvítků“ předplaceným před 30. listopadem zasílá se ka

lendář zdarma jako premie s prosincovým číslem.(u
Úary vánokí

zavedl jsem

velké obrazy
i srámem

10-—korun

J.F.Langhans,
c. a k. dvorní W fotograf

w Mradoi Králové.

Adalbertinum.u

Elektrická kapesní svítilna

„TRIUMF“
pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek
zaručeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk a sví
tilna (41/, wolt) hoří při bouři i větru, vylučuje na

prosto nebezpečí požára i výbuchu a vydrží avítiti přienním upotřebení po mnoho týdnů. Pak prostým od
sunutím lze starou baterii vypnouti a nahraditi novou.

Krásná kovová úprava.
Cena úplné evítilny K 1-60

„ baterie do zásoby „—-00
Při objednávce přes 20 K s 10%, slerou a franko.

Na dobírkn, nebo proti předem zaslanému obnosu
(budiž připojeno 45 h na poštovné) expeduje

Vývczní dům
A, Patrná a syn v Jaroměři.

ních dárků a hraček, jejž zdarma a franko každému za
šleme.V——,,,,,

Veledňstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk,z5áž
Konviktské ul., vyučený Pascichné na kost náčiní, dovolnie

i doporačiti svůj hojně zásobený
A klad ve vlastní dílně ručně prace=

vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrence, kalichy, ciboria,
i py, svícny, kaditelnice, kropesU

v
te nádobky at d, vše

U slohn olskovním:"Staré
předměty znovu opravuje v původní

Intencis jen ©ohmíslatáastřídří.Napožádáníhotové

práce na ukáska, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky Gslavení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd mej
jednoduššího do nejetkvortnějšího. Chodím kostelům úlo
va vplacení. Víceusnání po ruce. Žádnépresovanévý

, robby besoemné. Vše posílám jiš posvěcené.

Špob, úvěrní společnosí
zapsané společenstvo s ručéním obmezeným

w Hradci Králové,
1 (proti Grandhotel) ::

přijímá vklady na knížky

= za 4% až 5%=
úrok a to dle výpovědi.

SRP“ Složní lístky na požádání zdarma. “UW

Uhlí nejlepšíjakosti00 nejlevněji. =

—

—— 6———.

Nádherné daryl

j

a poesie, kniby obohodní aAlba nie i, škomníp
obora papírnického spadající.

C

janí, modlitební a obrázkové knížky, kala
eby a veškeré druhy papíru a vše do

0000 a
o
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m! suchary upg e tr j G é i Paramenta. i
sm vyráběny z horského másla, jsou pro svoji vý- “ :

B Se nák rony Boo čočtoJD Ignáce V, Neškudlasy
uschovati bez mebe že na své jakosti

utrpí a zasílají se v každémmnožství jendo- : (protokolovaná firma) in "m Z světlo === | | fvJablonnémnadOrlicí(vČechách)|
E Petr Vinklá ř, | =—— | (mtP č Madinály,hrátoroýpranhtekh)
s 1: prvnívýrobalomnickýchvucharů , a pro továrny, hotely , domy, vily atd. i doporučuje P. 1. veledůstoja. duchovenstva

13 U Lemniel nad Popelkou, Čechy. —:: M svůj osvědčený a často vyznamenaný

UB s: :9 nanányjsouv místěza nejlenší Telefony, výstražné signály, obní závod
pObaTymojenamányjsonvmístězanejlepší telegrafy. Elektrické venti=

látory, počítadla, obloukové : všechkostelních paramontů,' lampy r praperů a kovového máči

K 6 Všem M úežitostem nejnovějšíchsystémů na proud střídavý a| | Conníky,vzorkyi KO po ová naukázkustejmoměrný. Zárovky Tantalové, Vol- te na požádání frankosaálon.
trámové, Edison, za ceny tovární. Sklad| EE===

| DI T Y lustrů a osvětlovacíchtěles jakož i veške

rých elektrotechnickýchpotřeb. (renotný

1-5.0808dáJo.06:09.08ELi

p em Jos. Baudyš,U imo,
! W S ol C úředněkonceesovaný desky a válce

u y závod elektrotechnický nejsolidnějikoupíte

: peěvehá w Hradci Králové || +dstroomsnu
soudnísualeca odhadce Jiříkovatřída č. 254. Josef Ježe k,

v Hradei Králové. HradeoKrálová.

| | vatchsřornýchsooná© Mřeséní listy
hodin všehodruhu. (ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi v

| Prodejse zárukou.| |. | | Biskapskáknihtiskáma. Josef Štěpán| j
Nejlepší a nejlevnější housle, struny, smyčce, | odbornýpozlacovačproprácekostelní

pouzdra a veškeré hudební nástroje v Pardubicích,
= koupíte jedině ve skladě odbornéhoznalcea zkušenéhohudebníka doporučuje„ím ori rediscjkmm. debo

a přezlacování

Jana Čermáka v HradciKrálové,-04km a: ==i veškerých chrámovýchpředmětů,jakoži

Palackého třída č. 883(blíže Grandhotelu). á k opravě pomníků, železných

Školní housle od K 6-—, pouzdro od K 380, mistrovské se 6) zlacení pem S oranýchpředáků“ ud se nale

Specialitu re vlak a Pdoboléské trny, paříž. smyčtea zajícíchza cenymírné. — Taktéž dodávámcelápouzdra.— HliadkoréD FlorontinskáG, nová chrámová zařízení
Gramofony, fenografy, desky, válce, jehly.

VŠ000PPOÍVÍ 00 RUDOU. | v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
to

Mnohopochvalnýchdopisů. Pro pp. studující a hudebníkyzvláště levné ceny. k telnímu jodnásí dostavím se 3apožádání tabtét
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Též na eplátky. bez nároku ns cestovné.o on|orkaz“
© ORP*>Závodzaloženr. 1898. "i———

= AkciovýkapitálK 6,000.000-— Založenoroku1888. ReservnífondyK 800.000.—o

Koupě a prodej cen. papírů ukládacích, losů, rent, i
+ devis, valut atd. Výměna kuponů.

9 Skladiště, Eskont směnek a faktur. Směnárna.9
0 ; i ©1 Záložní úvěrní ústi ožní úvěrní ústav |©

š v Hradci Králové. 2

Ž š ý: k ."

. Vklady napoklad. poukázky4£ ode dne vloženído dne vybrání. 8

9 fav vkladůbonoomříjnaK 19,206.30460. J
9" rolsonč. 0, Filiálka v Semilech. Telegram:»Ústave. ©
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B M

Sklodooken
pařenišť, skleníků 8 jiné za kartelované ceny mej
levněji, fraako na každou' stanici a obal sdarma

dodává

K. v. SKUHERSKÝ,
© a k. drorní dodavatel Hradec Král.

Zaročeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. l kg,
diamanty sklenářské spoleblivě řezající 4 K kus.

Zvláště výhodné pso p. t sklenáře a trubláře.GO
*

Uznaný za Rakveaku voškaýa Apilovnějsí nákupní pramen v Rakouaku

hol, paramenlů
upra r příkrovů,koberců a

ovověho náčiní ve výtobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

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

Tislce uznávacích referencí a odporačení. —
Obrázkové cenníky, rozpečty, vsory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné ee vyprošuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za6 haléřů||
poponte s vůní fialkovou, osvědčený výbek rmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci

Král, anikdy již bezněho práti nebudu,neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mi činí opravdové

= potěšení.,
Pri českýkatolickýzárod weYllni

František Ruber

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec. nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních,
PRAHA—I,

č. 146 ut., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 rcků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručoje te

ku dodání oken chráových od nejjednoduš
ško c aš k bohatému fi

puralnímu provedení a
sicei se čelesným

rámy, sílčmi vsacením.

883 .

kraciůlksů,

"i

BiSY kVA+s"Ko0008 £

voskové=
dle litorgických před
plsů vyráběné,

polovoskové
(eeresinové)

((peškaly) s krůpě
jemi krve a
též krášlené 8 be
tánkem velikonočním,

třinožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.
biřmováníse st
a případnými nápity,

Pardubice1
diplomčestného uznání.

Antverpy

svíčky a oběf. před

měty vromísta pout
mcká, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové

Palmy k Belemu
pěkná okrasa v kostelích,

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené

zasílá

Louis Kňourek,
materialista v Dobrušoe,

Palmy stromovité 2-3 Palmy keřovitě 1—3

metry vysoké kus za 6, metry vysoké kas za 9,
8, 10—15 sl. 3, 4-5 zl.

p.Skvostné dárky [
ke všem příležitostem

lskosvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů asoustav,

v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlatníka hodinář
v Rychnově n. En.

Solidní obeluha při mírných cenách, Důvěry
hodným zásilky na výběr i na aplátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843. .

JAN OTOUPAV PRAZE,
————Jindřičokául. 1, ——

doporačuje:

želesné skládací pc- železné mycísolky
sele od . „K TB0D 5—

železnéskříňovépo- p noča naky
stolesBdíl. matrací železné stojany na uod... .K3—.šatyod K11
Úplné zařízená lůžka od K 28 —

Skládací polzí sedátka
od . K l = r

zahrad.sklád.lenošky nahradni nil kod... K 6—
zahradnípatentní avi

novací zástěny K 36.—

ÚplnézařízenínemoeniesdobročinnýchústurůuNiry,
Bvice kontelní ate- ua ceny zvláště výhodné.

Arinové,
ný art | ARD ANDKENDAG9DXGOD

svíceobětní"IS i i
vevšechvelikostechby Jan Horák, *

aloankyvoskovéa g soukenník
polovoskové, YY Rychnově nad Kněžnou i
04 i valkecé0 by ee sesílá na požádání vždy

rn relodásíIkruhům dle roční smísony kollekci
elní zdrod:> | m NOjmovějších druhů pravých

nlatá

1006, zlatámedaile

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cito=

zemských.
Četná UBRÁMÍ zvláště z kruhů vele

MX důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryse křesťanského závodu za

: U dobu více než třice'iletého působení.
čihe, prosím, melou objednávku na

skoulku.

Velojemnénůúrth.. rkai Vešnaplátkytez Svýšení

XO0 G803C080><086>x

x
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o. Šťastně novoročí!
+* Diijeme srdečně obětavým pp. dopisovate

lán, | a všechněm, kteří jakkoli náš
Histv uplynulémréte podporovali.

-: „ Ziskávejte nám předplatitele nové! Při dobré
vůli možno v té příčiněmnoho dokázat|

Kdokoli dluhuje, nechť bezodkladně svoji
povionnatvyrovná|

7 Upozorňojeme znova, ře každý člen Politio
kého dražetva tiskového, který platí tádně na jeden

birati drahý exemplář „Obuovy“ ponze za cena
eoloviční (po 5 K). PH tom možno. žádati, aby
ulevnéné exempláře byly zasílány na různé ad
resty, jež nám oznámeny badou.

Pro-íme všecky p. t. příznivce, aby nás vy
trvale podporovali i v roce nastávajícím.

1 Zdař Bůh práci naší i Vaší!

Redakce a administrace »Obnovy:.

Na rozhraní,
. >Na roztraní dvou rokůl V tomto oka

mžiku každý vášný katelík má se posorně ohléd
souti zpět do roku skončenéno a zamysliti se
důkladně, jaké poměry zrodí rok nový, právě
se oblašující. Jak velký pučet sápasů sveden
v 2£0ce dokonávajícím s krajní obětavostí chu
dého katolického lidu, který dal přednost svéma
ovatému přesvědčení před nejlákavějšími sliby
otram nám protivoých! S plnou borlivostí há
Hili oveje práva katolíci, jimž omožněno před

am: a tiskem sdravé uvědomění. Veliké
r následování nepodlomilo jejich otatečnosti.
ík brdinům těm, kteří razili cestu trním nej

větších protiveství jinyým, kteří kypřili půda
pro boduací pracovník|

A s potěšením říci můžeme, že vykonáno
velai movho, že po velikých svíselích katolík
pozval svoji obrovitou stlu oa výsledcích, jichž
při všech strastech svých ani nevčekával. Nuj
větší překášky již překonany. Naši věrní vidí,
že aa základě zcela lidovém dá se docíliti ve
lice mocho bes amělých pomůcek, bez podpory
skrytých fondů,bez násilnictví azastrašování,
jakým ve bledi održovati naši odpovědní pro
H.níci. Katolická uvépomoo, prováděná a vře
loa a nezištovu léskun od našich vlastních,
jest cennější a výslednější než chytré dipluma
teké čachrování a udržování pomocníků tuč
Dým šeldem. Potud strana silná, poknd milaj:
vroneně svoje idey. Taková má budvncnvst
byé by někde i fraicky podlehla. může býti

FEUILLETON
Jubileum.

0 Psalo se L. P. 1908. —roste domašovický Matěj Střídka se hlu
boce zemyslil. Jesna, tučná, široká jeho líce se
sechmuhle, svraštile, očha, jež sotva se z tuku

hrs sezelenala. Matěj Střídka seděl skloněn naditebým srchem novin.
- sAby touž kat sprale, prohodil ostře skrze

soby, jsko by uplivl.
1 »Copak ti zas je, Malěji, copak?e ptala se

bo. bsculata jeho polovice.
; sále — dej mi aspoň ty pokoj, člověk m4

starostí, ož by z kůže vyletěl, pořád na jednoho
s něčím lezou, brso od ouřadu, brzo skrze tu
stekulentskou crganisaci v Praze a teď ještě toblel
Ještě se toho zas ten rejpal Poupě chytne a bude

a dalbře řekne, slo co já tuhle, nebobý Matěj
), Bém dělat, když naši souvaňi jsou hloupí

jeko Órambory s mundurem! S lakovými mosky
pěcodělat je srovna tak, jsko kdyby býval Nepó
lén chtěl s jedním bubeníkem porazit ruského
cára, když mu Rusové granátníky uBereziny po

kokr ha je) dělat,aby se otiOhdfovičtínevy “

epokojena s vítězstvím morálním, sa nímž če
sem jistě dostaví se i vítězství zevnější. Hesla
bez blahodárných skutků konec konců sovšední
a lid spěchá tam, kde vidí apřímnou, nezišt

svatým heslem 1 pro rok příští. Nic bychom
pesiskali kalébo, kdybychom jiným stranám
nepěkně spílali dle jejich příklada, kdybychom,
následujíce jejich fanatismo, svoboda jim od
vnímalia tak zbytečné z nespravedlivců dělal
mučedníky. Při všem snažení natno míti na
mysli aluva evangelia; a kdekoli se podaří zví
těziti, nutno adržovati posici pilaou prací dále
— nebof máloco by nám tolik aškodilo, jako
hověti si v besstarostném klidu.

A že nepřátelé nespravedlivě a lativě nás
pronásledojí? proč se movho rmogtiti? Právě
takový úkaz jest svědectvím, že se jim zbraní
dobrých, poctivoch nedostává. Hůře by bylo,
kdyby mobli poahoa pravdou tábor náš zkru
šití; pak by byla aůvodná příčina k bolesti.

Na rozhraní! Poznali jsme důkladné, jak
nemosí naše řady s úzkosti čekati, až jak který
mocný byrokrat se na ně blanosklonné usměje
a nejnotnější almažno aátědří. Proto pracajme
oa základě svépomoci zdrav) dále, Jeutliže na
př. „Všeodboro7é sdružení kře-t. dělnictva“
výhradně vytrvalou námahou cbadých dělníků
tolik se rozmmob.o,proč by nemobla zkvétati
čile při dobré vůli organisace katolického lidu
vůbec? Zkušenosti z roka se končícího k toma
nutí všecky lidi dubré vůle. Ovšem nejsme tak
naivní, abychom ge domnívali, že postap ryze
lidový jest lékem na všecky rácy dnešal spo
lečnosti. Ve Francii a Italii nadělalo 8e mnubo
bluka © demokratickou reforwvon. lidské upu
lečnosti. A přece právě ti, kteří se lida za
vůdce nejvíce vtírali, okrádali týš lid bezcitné,
ubohacujíce se z důveřivosti prostého lida. žili
s větším přepychem než kavaliři. Hajiu (.rmo
demokracie, sby prd její rouškou konali v pod
statě skutky byrokratů a blaseovuných blahobyt
víků. Demokratismus stal se těm lidern výnosným
řemeslem. Mnoho s těch dobrodioečků bylo
pro svoje zludějství pozavíráno do kriminálů,
ale vyděrači zvlášť vlivní zůstali ma avubodé,
aby se obohacova'i dále a aby pod rouškon
demokracie prováděli worová náejinictví. O
všem tito lidé se nesmiňovali, co který tapený
šlechtic činil pro blaho lida; zatejova.i lidem,
jsk některý kovalír svého jméóní ožívá pro

svých všade konati skotky milosrdenství. My
nehlásáme třídního boje, neboldujeme pověře,
jako by člověk výše poustavený již svým rodem
nebo důstojeostvím byl předurčen k týran
lide, k nemilourdenatví, Tolik jeme sa přesvědí

OÚ
fosti/e jako Maslo ukrajovala Slova DaCulatajeno
polovice,

sCo mám, žízeň mám, hned pošli Vencu do
bospody pro máz. Ať je tu v cuku v letu, bude
muset oběbnout ještě sousedy, aby přišli do schůze,
Mam to tůru, mozkem se nerad dřul«

Venda přinesl džbán, tatíček se mu důkladně
podíval do útrob, odfsukl si a pravil povýšeným
blasem: Tak a ted, Vendo, vem péro a piše:

»Všem výborům slavné obce Domálovic se
vědomost dává, že se o jubileum císaře Pána jed
nati bude v dnešní schůzi obecního výboru ve 3
hodiny odpoledne, k čemuí se všichni zvou,
Přijdie všichni, mém dobrý nápade Kluk psal,
aš se poti, oddychoval, funél jako parní oračka“
Jakmile nepssl, oblékl kabát, popadl klobouk a
Pepír, na němž zatím těžká ruko Matéje Střídky
výkouzlile čerokrasné taby podpisu, a 'napiv se
silně ze džbénu, vybupnul ze dveří.

V počestné obci Domáševicích vzbadila ce
dule, svolávající obecní výbor v tek nezvyklý
čas, ohromné vzrušení. Oč se asi bude jednat?
Jaký to mé Matěj zese nápad? Dobrý nápad?
Jen nechte Matěje Střídku být, to je oějský kos!

velicí páni! A ve Vídní byl ze panem m'nistrem,

kdyš se tebdá jednaloo to, sby v Domosin
etknkene nebyla. A také to dokázal.O, Matájs je starosta, jských je málo!

fo

čili, že dobrý katolík jakéhokoli stava ogvěd=
čuje dinorodou lásku k bližníma. Mime důkrzym
fe tichý, spořivý šlecbtic bez hluku dovedl pos
moci lidu prostému daleko vlo než sto radb
kálních a zištných mlavků dohromady. Ao
to se jedná katolíkům, aby nebylo přestáváno
jen na pouhých resolacích, jea na pouhé for
mě. demokratické. Chceme, aby duše všech
vrstev byly prosářeny ačením Spasitelovým tak, .
sby do různých moderních forem byl vdechout.
Jarý život.

Leč program sám, je-li odhlasován a vroe
cím procíténím, snomená též mnoho. A proto
pravíme výslovně, če každý člověk kteréhokoli
stavu, který chce upřímné s námi spolaprano=
vati, nesmí8e spolehati na svoje zvláštní pri
vileje, jichž požívá jinde, musí se přimknouti
k našemu lidovéma programo 8 oefa'šovanou
láskou a pracovati 8 jinými jako člověk jim
rovný. To bade zdárný postop vo emyslu ovaz
Gslia, to bode pravé křesťanské obrození po
způsobu křesťanů prvých století, kteří, sčbyli:
různého stavu, přece nejenom apo'u mlavili, ale
také jednali čistá bratrský, Církev, která mé
dle předpovědi Vykopitelovy ovládaonti -celý
svět, nesmi čekati, až jiní ji poučí o nových
sepšíchref -runníchproudech,nesmíteprvz ve
liké notoosti následovati příklada stran jiných,
ale musí státi včele všeho hnutí, jež jest ska
tečně sociálně a kulturně obrodné,

Na rozbraníl Do nedávna jsme byli a:
nás ubchými nájemníky liberálů a jiných stran.
9 úzkostlivostí maosí se třásli, aby nějakým
samostatným krokem nep dráždili privilegované
pány k nadávkám, k týrání. V takovém o»bod
ném zajetí byli katolíci, kteří přece svým kře
stanským pr-gramem měli jíti vědy napřed.
v brdám vědomí svého vzsnešaného a nazadaje ,
ného úcola! Masili si nechat diktovati i od.
bezvěrců, co Uniti, aby užili trocha pokoje,.
aby při útocích atranv jiné, fanutičtější jim:
byla uchránána aspoň část lidských práv. Leč
přehlédneme-lirok minalý, przorajeme-li, jak
v něm davy naše obrovitě vzrostly, vidíme-li,
Jak bývalí despotové sami hlasité projevují úžas
nad jarým poatapema volikýstrach, pak nutno
s tím bujařejším úsilím, 8 tím větším zápalem.
stoupati k vrcholům, k nimž jsme zamířili..
Nechť na rozhraní dvou roků jeví ge v úás
tím větší odh sdlanost. Uvědomojme se, pod
projme horlivě katolický tisk účastněme se
četaě katolických přednášsk, poučujme přátel

sky voje bližnío prospášnémpr gramu stranynaší! Badižnám o»vý rok počátkem práce
ještě širší, obecnější a vydatnější! Kristas dá

požehoaní! „

Prot: bylo všeobecné očekávaní, co příští“
odpoledne ukáže. — .

Obecní výbor se sešel v obecní bospodě,
pivem se nešetřilo, vžiyť přivýborové schůzí pilo
se vždyckyne sobec.«Dýmse valil v těžkých
kotoučích, hovor hlučněl, stale více rozjařovsli se
sousedi, až pojednou zvejla se silná postava páně
Matějova. Uhodil pěstí o stůl s tak schůzi zabájil.

„oMilí sousedé«, pravil tuřím hlesem, na který
byl brd a jehož ku chvále Brží také nadmíru U
žíval v kostele, aš se pan učitel a pan foreř na.
něbo horšli,“ Ale jemu byl hlas ten potěšením,.
Řikal: »Já kdyš vykřikou, tek mvslejí lidé, že
mém trumpetu v buběe | teď svým hlubokým
basem pobručoval, až okna drnčela: —

oJá jsem vás jako obecní starosta Matěj
Střídka svolal. Musíte se uraditi, víte, sousedé ©
tom jubileju císaře P>na. Všechny kolem i Ho=
lováci i v Cblumci i v Kolíně, Králové Městci
slaví jubilejum, jen my, Domalovičtí zůstali jsme
pozadu. A vádyťjsnie přece pokročilé ográrnická
obec. Tak jsem váš svolal, abych vámiřeki, abyste
se uradili oté oslavě, Tek povídejte, co si o tom
myslitele 7

-© sNo dobrá věc by to byla, sousedi«, povídá
soused Slepička, takto hostinský. 2. M

- oJá aj myslíme taky, že by to byla dobré
věc. At bychom to provedli, mohli bychom to
vrazit do novin, jakou jsme tady měli slávu«, prál
kmotr Slezák. 4



echovropskýchjazykůsdonáškoudodoma
vprodníchcenáchdodárárychlea správně

východočeské knihkupectví

B. E. Tolmana
v Hradoi E rálové.

(Založeno r. 18b8).

Nové jizdní řády.Telefon €. 17.

Dopis z Prahy.
Obecní starší ve vlastních slušbách ©Nikdo

by neověňl, jak někteří členové sbora obec
nloh starších král. blavního města Praby do

vedou zneužívati svého postavení v obecním
sastopiteletvo na svoje a svých protežentů
prospěcby. Došlo to jiš tak daleko, že skoro
každý obecní starší, který má nějakého potom
ka, hledí jej za pomoci evých epolopcmocníků
dostati do městských služeb, ať již dotyčný
budí se pro úřad či službu nebo oehodí. Ně
kteří obecní starší jsoa již v této enaze přímo
pověstní, ba vynikajícími vzory. Pěkné věci
vyšly majevo při rozpočtové debatě prosincové,
kdy byly vypírány aféry různých těch pánů
Faouků a Maděrů, kteří zdají se pova žovati staro
městskou radnici za doménu svých soukromých
potřeb a protežentů. Stálý adjutant starosty
dra Gr.če, Maděra, majitel obchodol školy,
jejíž absolventy svědomitě hledf zaopatřovati
ve službách městských, byl nucen vyslechnouti
osáré výrazy a odsuzující způsob „svých auah,
otejně jako druhý „sastance úřednictva“, dr.
Vilém Funk,zvláštním řízením orodu sastance
Malé Strany v obecním sbora pražském.

Co tomu říci má voličstvo, elyší-li, že
(obecní starší Dr. Jan Růžička jako čelný člen

ográmí rady společné vodárny zastupuje tutokorporací právnicky, veda veškerou její sgeodu
— sádarmo? — i toto . . za veliké tisíce
ročně! Není než veřejným tajemstvím, že Dr.
Růžička zaby nehty drží se fankce eprávního

rady ve výbora společné vodárny „jako právni přítel“ — a sbrabuje zato „uznání“ ve
formě tačných bonorářů za právnické práce.

Kdyby se ploila usnesení, puk by obecní
starší, majetník koihtiskárny, nedostával jako
obecní alarší obecní objednávky — a berei
sáloby.

Jsou-li přesná ustanovení, že obecnímu
etaršímu nesmějí býti zadávány obecní práce,
obecní do:ávky, še nemá zastupovati obce,
proč tato ostanovení se neplní?

“ o
o

Správní rada vodárnypro Prahu a
okolí a „Svůj k © Jak rozumí členové

»To je pravda, to by dělalo ve světě revouci«, přiložil polínko Starý, takto klerikál, kůže
Aodkmá PU M

»No — to já vím, ale jak to jubilejum slavit?
To jest te hlavní otázka, co udělat, sby, bylo
hodně slavné,«, rozmrzele broukl Matěj Střídka,
starosta,

»Uděláme +fsglcuk«.
»Budeme stříleti z hmoždířů«.
sAť vyrukují basiči se stříkačkoul«
»No a mohou jíti družičky«.

-© odle ať nám to poví staroste Matěj, vědyt
v ceduli psal, že má dobrý nápadl«

»Copak je u mne o nápad, těch se mi
líhne jsko králíků, jen jestli se vám to bude líbit,
a jestli tamhle Tonda Starý proti tomu nebude
sase rejpat, jako posledně, když jsme najímali bo
oitbu,«

nic nedáme, on nevolil našebo poslance; tvoje
sloves,Matěji, plstíle

>Tak já vám to povíme, vypial se Střídka,
ecieař Pán slaví šedesát Jet jubileja a řek), eby se
to všecko dalo dětem. On mé děti ukrutně rád,

Tak bych jako navrhoval, aby se dáti ten den
z celé vesnice sehnaly, aby se jim zabil krmník,
nadělaly jitrnice a všeho možného. Pořádně se

rou a věčné budou na císařské jubiljeum pa
matovat! Co o tom soudíte, sousedi?a —

-© Sousedí pochralně zabručeli. Nápad staro
stův se jim lfbil. Jen několik domkářů, kteří tiše

správní rady společně vodárny pro Prabu a
obolí beslu nesmrtelného dějepiece národa čes
kého m Palackébá
dokladem,Ex-oprávaíradetétovodleoypeA
dale dopravu še h
vodesoddo ho Hodný rů

BorníchSro deetýchnaklo —2 08je bopaic rem =="
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loja, ubohá Praha!

Povaha „lepší společnosti“ V nedávno mi
nolých dnech mělí Pražané svláštní podívanou,
na Lterou nešli se však podívat do divadla,
nýbrž k trestnímu, přestupkovému soudu. Zá
sluha, še bade možno viděti udurma různé ty
pochody manželské zpronevěry, získal si v mi
nalých dnech v Praze bratr předsedy „Společ
BOsti Národního divadla“ jeně ovon
manželku a jejího společníka, někdejšího
svého přítele a fregatního lékaře dra. Bacha
před soud pro — oisoložství.

Nonbe za tučným věnem 'růsných span
štělých synků jest oynf v Praze téměř ohoro
bon. Člověk, který s bídou procbodil několik
tříd střední školy, který stadoje pak„soukromě“
techniku nebo uviversitu, ba domůše se i růs
ného — nejčastěji lékařského — doktorátu,
nemá potom jiné starosti, než jak by pomocí
bobatého věns postavil se na pevné nohy.

kjde u pomáhají mu bledati, až konečněnajde — —
Po známém vinohradském uzenáří A.Obme

loví, jenž semřel záhadnou smrti, zůstala vdova
a dcerou. Vdova několika letech podala
roku ke sňatka staviteli Alf, Šimáčkovi, nynější
mo předsedovi „SpolečnostiNárodního divadla“,
a dcera její jeho bratru, lékaři, takže starší
bratr stal se vlastním tchánem svého mladšího
bratra. Šťastným ženichům ge zavidůlo se strany
těch, kdož bohaté nevěsty hledají — —

Nyní poodhrňme sáclonku nad přelíčením,

z eizoložetví. Obviňoval, nedokázal, leč že mu
a přítelem ujela, a byl nucen na vlastní uši
vyslechnooti, že sám ji dříve klamal, dopou

8 provdanou ženou jinou.
Honba po mamonu, požitkářství 8 poru

Šenost mravů trestají se těžce.

Volné|listy,
(8) Hlasování katolickýchposlanců pro rospočet.

Že katoličtí poslanci čeští hlasovali pro roz
počet, byli zrádcováníi jmenovité od tisko a
grárního. Uznalo konstatajema, že většina čas
kých denníků zachovala si v obleda tom
umírněnost a rozvahu, čímž teoreticky rosli
šile se od hlasování poslanců, které zastapoje
a kteří odevzdali své hlasy proti rozpočtu.
Tento rospor je ovšem jen vnější, neboť ivět
Šina oponujících poslanců jednala proti svéma
lepšímu přesvědčení, stržena byvši záchvatnou
vlnou radikalismu, jenž zejména tentokrát ří
zen byl více náladou, než prozíravým polití
ckým rozpočtem. Oficielní list mladočeský
„Den“ sám vyličoje, že byli to tři poa:anci,
kteří rozhodli blasy evými, aby 80 hlasovalo
proti rozpočtu, a ti právě še jednali pod tla
kem poměrů v Čechách, pod tlakem veřejného
mínění. „Den“, tlomoče mínění uvážlivých po
slanců, tedy i dra Kramáře, nepokrytě dal na
jevo, že hlasování proti rozpočtu správným

a]

peslouchali, vrtělo sebou a Starý se iromcky
namízal

sA ještě si myslím, sousedé, že bychom si
měli přitom udělati také svoji slavnost jubilejní.
Mohli bychom na obecní útraty si porazit také
jednoho krmníka, střelit si pár .zajíců, horkou vodu
a už se může pařitl« 

»Proti tomu protestujil« zvolel Starý, ale
byl přeblasován většinou jásajících sousedů, kteří
si odhlasovali ještě čtyři půlky piva na obecní ú
traty k oslavě jubilea. Zářící Matěj Střídka ve vše
obecném jásotu obnešen třikrát kolem šenkovny.

Za týden nato dostal Matéj Střídko důvérný
dopis pana hejtosana, aby oslavu jubilea v ujed=
neném smyslu nepořádali, že to není přípustné a
důstojné.

Starosta Střídke svěsil blavu a zabručel: .
»No — to nevím, jek to bude bez krmníka,

zajíců a piva důstojné a přípustné; děti se těšily,
jakse osperou, sousedi se těšili, jak se napijou
na zdraví císaře Pápa a teď nic. Ale just, jubi
lejum budeme přece slavit, kdybych to měl sám
zaplatit la

A jubileum se slavilo, děti, kdyš chtějí se
ne ně upematovat, říkají: VW6,tehdé, jak jeme
jedly to obecní čuněle

I sousedé si libují, jakého mají dikovného

s jubilea něco měli,

nebylo. Konečně i sám Kramář po biasovánř
svolal: „Pánové, provedlijeme blonpostt“

Kramářspe dobře mub
og no osamoceníp STO

hn

věcia že zčení:Vl toašedntm propočta postrčení byli do předa socialisté,
byměli poczopiti také ti pelitíčtí ptako
kteří okazovali protem ne katolické české
slance, še blesovalí so soelalisty. Tedy af
běželo o věc sebe rozamašiší, třeba o
českou oniversita, Bebo o

B íčeští poslanciwesili by a ;„ kdyby se pro t,to potřeby vysloví Sb
cialisté! Kdo takto osuzuje, noskť de saanzo
vat slepice a nechť seděla politika.

O«tatně, že katoličtí poslanci naši nesre
dili ani českých sájmů ani nejednali nepolitioky,
Ilse dokázatí i se samých projevů agrárních.
Všechno hromování agrární bylo nucené a ne
upřímné vzhlede:n k tomo, še bylo provázeno
nářky, kterak prý někteří poslanci buali věc

sagí. B.doueně prý agrární klub bede se řídit
svým rosuwem a, nevhlížeje ae agž v pravo
ani v levo, zařídí své jednání dle poměrů. Co
Jest to jiného, než rozladění nad tím, že masit
agrární tisk s koalovaných stran sám jediní
zrádcovati, kdešto ostatní blubokým mičením
odměnili poslance katolické a podali jasný dů
kas, že ke zrádcování není důvodů?

Přihází se velmi zřídka, sby tak pohotově
bylo dáno dostiučinění proskribovanéma od
půrci, jako to učinili agrárníci, ovšem nově
domky a nechtějíce, vůči katolickýmposlancům
českým. Čtěte jen řeč ministra Práška v Nov.,

a uvejistoto, kterávěru neprozrasoje dobrého
evědomí s vykonaného činu. A ještě něco více.
Agrární tisk vytýkal naším poslancům, še od
hlasovali důvěru vládě, která nedovedla zaká
sati bumly a která uvalila na Prahu staong

rávo. Naže, mioistr Prášek ulamuje ostří vý
itkám agrárním velmi důkladač takto: „Ále

"nutno je, pácové, přihlédnouti i k toma, Je je
Praha hlavním městem hrálovství Českého a my
de jsme státoprávníci. My ei přejeme, aby v Praze
byly nejvyšší etátal fřady, aby te bylo sídlo
nešeho krále, sídlo oboujusyčného Školství atd.
— a každý státoprávník musí být pro dvoj

yčnost, totiž musí si přál, aby v našem
ním městě ojtil se jak tak Němee

[ doma. Nesmí nás proto rozčilovat, jestli v Praze ;
mlaví někdo německy, nebo má-li čepička nebo
Šerpu němeekou. Teď dospěla věc tak daleko,
še se u nás otá ka čepičková pokládá sa otázka

své politiky. A o tě věci teď rozhoduje vláda.

nebude zakásán, vyvodímes toho své důsledkyP
Pak zase přijdou Němci a řeknou: Jak zakášel,

kousku stoho konsekvence. Ajak 9e rozhodne
pak vláda? Ooa si nechce rozlobit mocnějšího
a proto ei vybéře raději 160 Němců než BO

sice milejší než velká německá.“ Poté přiznává
se ministr Prášek, že zaujali agrárníci stané
visko, které odpovídalo přání a volání lidu.

výsledné oposice. Poté ministr Prášek líčí, Jak

vládě a nakonec odsuzuje radikaliem. Vývody
ministra Práška o větší síle německé jsou velmi
správné a tak mluviti by mocil každý rosuamý
člověk, kdyby mu bylo předpovidati veřejně,
kteráoposlcemávětšínadějena úspěch: česká

e se 8)

jediné na jediného svého spojence, na říši ad
meckou, kteráž situace oslabila český odpor
venkoncem. Prohra byla docela jista předem,
a kdyby Češi ve Vídni oposici byli stapňovali
větším svým počtem s intensftou, pak prohra
byla ještě důkladnější. A sám ministr praví,
že vláda vyřídila konflikt pražský kompromi
sem. Spáchala-li se tedy v Praze jedna hlog
poat, kdy hned počáteční opatření vládní uká

musila se ve Vídni páchat hloupost
nvědomili si docela správně poslanci katoličtí

(a blasovali pro rozpočet, a to tím spíše, še
vypločna byla jimi žádaná podmínka: zrušení
stanného práva.

Sledujeme-li tedy řeči agrárníků, kteří
jediní tak okázale naše satracovali,
Posnáváme,že poslanci naši jsou rebabilitováni
právě od svých protivníků. Útoky sgrárnioké
proti katolickým poslancům nejsou tedy nedo
bytnou ovu, protoše. agrárníci U ní ne
chali.svůj vlastní klíč, aby se mohla snad
otevříti.

býti naší poslanci sahrábnati, olámali usami egrárníci. Jiš to tak často bývá ve světě,
še json lidé, kteří, chtějíce zasazovati rá
jioje, 1-samiseba, Proto nel
domky- jvsgimémad osobou,protožedalé s0yr

+



aj : km “ E lanolaí takorál mně mípěné a stakovýmkřikem projeve0
© "Však všc sama k

„mělšeme odolati příjemnosti, která de v nás

0 Podívejme, jak ge zachovala tatáž žurnelí.
stlky, kdýš naší poslencispclečně s poslaoci

U.kpovali pří rozpočtu proti této vládě, tedy
ale přání našeho tiska. Ani jediný s těchto

| jednou měly záchvaty oportostemu. Liety ty

šek tímto problášením nejeo nesesiluje výtky
rotl našim pvalancům, sle odstraňuje je docela.

Kodpovědné žarnalistika, která povinnosti své
konává opravdové, nemohla eoablasit 8 opc

elčntky prostě prote, že ocitli 80 ve ekličající
osamocenosti a vsbodili ať skotečovu nebo
sdánlivou ©nemohononost české delegace na
půdě vídeňské. Tato šorpalistika neschcálila po
sup prot , konstatuje ministr Prabek.
Jak se tedy e celou situací srovnává výrok

alanci probřešili vetěžce na če-kó věci? Ktersk

volujeme si očiniti ještě jedou vejmi přilehející
otázku, která se tají sama seboa v legickém
fetěsu věcí. Kdyš žádali agráraici na vašich
katolických po-lancích, sby poráželi úřednickou

alel tutéž vládu podepřeli hned po té hlasov

jem Rhodos, tady skákoj!
Jest jisto, še rozhodující činitelé ve státě

epojovali rozpočet 8 předlobou o annezi Bossy
a Hercegoviny. Vshledem ke kritickéma po
etavení řiše a brozícím sápletkám mezinárod
atm jest jen přiroseno, de rozbodojící činitelé
ea přijetí rozpočta kladli důraz více nežli kdy
fiedy, a proto chtěli míti vyřízeny věci, které
májí veliký význam pro jistvtu a pohotovost
státu v době tak kritické. Víme také z minu
losti, jak koruna ve všem, Cv souvisí e Bosnou
a Hercegovinou, jest citliva. Vzpomešine jen,
jek německu-liberální stresa dlouhou řadu let
byla vzdalována od vlády, protože proti oku

ci Bosny a Horeegoviny dělala oposici, a jak
ut « tomto- olleda plnil vůli toho, jehož
byl nejoddanějším úředníkem. A jest vůle ko
eany hodovtou, jíž český národ nemu-í již
dbáti? A mimo to, mlovíme-i stále o tum, jak
je + bh ubo mámo u ezistenci,
eemůžeme přece totéž Rakcusko ohružoeat,
dsdyš nad ním stahují se nebezpečné mraky.

Všechny důvady tedy, jak zjevné takafé
jení, mioglé i pfítomné, rozhodug, že kafe
tí poslansů©aja české věcipro rozpabet
sewati mmsáli. A důvody dy byly a jsou Mk
vdivy a prakticky závažny, že opětně ujer

E přesvědčení,jak česká politika za vějeů
dkolností musl býti prozíravá a jak vůči s
sašným okolnostem nemožno vystačovati vílíby
proměnlivou aálados a zá40bou oposičních hesel.

Promlovali jsme © blasování poslanců Ba
dich obětrodji protože toho jem petřebí na
těaohay strany © protože nemůžeme mlěeti,
kdyš katoliciéévěc vyloženýminepravďamimá
býti poškozována. A tak konec konců na zmatek

sičního hlasování přece jen správně ode
čl Kramář: „Provedli jeme hlonpost“ A

Velmi dobře v rozhodné chvíli vystižena „dtuace slovem v „Čecha“ pronesvným, še
dpliču prolanci zachovali si zdravý rosam.

v “ »

.
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Roshledy. V Ussopise „Čocbu“ vychášnjí
"ako příloha „B zhledy v obora víry, vědp a

emdné",laty-to Vlštůnéne. novinováh.papíru,
. úpravou zevnější nelaksjící, sle obsahem vy

ovké karsovní hodnoty na duševním poli kato

lohém. Pomatují se, že by oblášeny prostými, nehledanými slovy bez blačnýchslibů;
y skromaé jako Popelka a na kopci roku

právam říci,že úl .hu.aron plmípřes všech
80 očekávání. A to Jest dobřá: méné slov ©
rodně činů, coš bychum měli vědy tek prakti

hovati. Ostatně třeba podotknonti, do i v tá
boře našem dostavuje se atřislivější nazírání
sa rozdíl od tradice minolé, v níš bylool libo
véno koořiti bastými oblaky kadidie a noše
řiti superlativy pochval vůči všema, co at
akntelně a4 saánlivě jmenovalo so katolickým.
A jest.to ssamením sdravébo ssbovědomí,še
úw.o sobě samých můžeme prohlásiti veřejně,
pobví sejicté bade velmi prospěžno věci kato
lichá, této kritičnostibude. přibývati
v. oceňování pomětů, vaných a pgesných

ojevév a konečsěi-osob. Joabjí atránsá
hválná kritika se škKodonjinde, jest katolíkům

Bo nebespečna, protožetady jmenovitů jeet
půlad ma zřeteli míti, abychom vytrvale podi

Jovativnitřníhodnoty€ Hil poJakem: ráže
km: předu! né :

p Mlovtm-i tedy © + Porňosti „Rozhledů“,chrám ja proto,še to tasloboji a še jsou
podníkém velmi čiperným a zdravým.Rojakos

sl vede velmi účelně, “ mn m s těchotásóka oborů, které živěse přetřásají ns
kolbišti veřejného Bívota, ano z nichž i ně
které hlobcce zsasahají až k samým kořenům
náboženské a csravní bytosti lidstva. Jacuce

studium kněží, míří dů
sledoě ovšem dále a osllnjí vnikati ve smítané
a chvějící se toyvli davů, vydávaných ra pospas
protinaboženského úpoštolování. Jsouobnisketi
soustředění a záření, a úkolem kněží jest, roz
váděti odtod paprsky na všechny stracy a
osvětlovati temoá zákoutí nesprávných názorů,
skroucených pravd a lihovolných domněnek,
dovážených z ciziny pod firmou vědy. Správně
používány, mohou mnoho přispěti k vyvrácení
onoho duševního eměro, jenž od volných my
Šlenkářů ve značných rozměrech organisuje 96
proti křesťanskému světovému a životnímu
názoru.

Strůjci společenských převratů vědy při
cházejí s myšlenkami orotinábuženskými a kuo
slem obratně volených slov snaží se přizpůsu
bovati si pokolení, aby mohli ge pak opírati 0
úměrný pučet věřícteh, atoupenchr a obdívo
vatelův, V tom jsou celé dějiny válečné, spo
lečenské, politické. A jako již v ploém pla
meni revoloěním bývají plavci proti proudu,
tak důje se často i v samých přípravách, jož
dávají tošiti společenské rozvraty. Dobře, kde
se včas vážnost nových eměrů chápe.

Nebezpečenství situace dobře si uvědo
mojí čeští katolíci a mají se čile k životu.
Pustřehujíce důležitost práce pro blaho hmotné,
opatřají se i výzbrojí duševní. A právě do
apol-gatického srsenálu našeho mají již dobře
ujetou cestu. „B -zbledy“, přívážejíce vhodné
zuraně £ dějin kaltornich, z lose fv, sociálního
života a věd přírodních, podávají nejen hotové,
dobře vypracované kusy, ale podněcují též
k úrodnéma studiu, oznamujíce, kde co důle
žitého. Cu přirozenějšího a potřebnějšího tedy
pro každého kněze, než ono stručné slovo 8v.
Aogostina: Vezmi a čti? Máš tau práce místy
i dosti sonstavné.i taková články, jak je právě
podává potřeba časová a rozmar denního ži
vota. Javu tam uloženy studie, které nutno
ovládat, proniknout a zažiti; nepostačí tot.š
jen přečíst, enad třeba poaorněji, ale takévti

veřejném životě otkávají se 8 nepřítelem.
O.šem, má-li kdo pohotovou výmlarnost, do
vade snad bez hlobňích vědomostí odpěrci če
Mti, dovede ho obatřeřetovat, ale taltové tiché
blesky nemají toho účinku, jako když udeří
se na nepřítele těžkými děly pevných údajů.
Opakoji a zdůrazňují: Roxbledy si akládej, čti
a studoji

Volná Se zájmem :ledoval jsem
úvahy, otištěné v tomto listě o volných myšlen
kářích. Neoí na škodu ledacos dodati, aby naše
veřejnost měla v rakoo ostřejší fot-grafii těchto
apoštolů — malomocných. Sasby vol, myšlen
kářů po jednotícím principu samrzly V pvu
bém slové, nedocházejíce nikde svého výrazu
v nějaké prav.č jasné, ode všech pchopitelné
a přímutelné. Oo bylo však možného, to volní
myštenkáři udělali, neb.( ze záplavy planých
alibě zachránili a ustálili se asp: ň na tom, 00
volky nevolky jsko jedootící myšlenky oaivním
lidem onetrkojí. V knížce: „Co jest to volná
myšlenka“ praví: „I jest neobyčejně důležito
kosetatovati, še vedle společného útisku slu
čuje nejrůznější pracovníky také epolečná idea
bomanitoí. Vědomí společného lidství jest idea
sice příliš všeobecná, která sotva atači na vy
rovnání všech protiv i do bndoucna, ale dnes
macho povitivně saamená: mluví se o bratr
ství národů, touží 60, sajistití světový mít“
8 dovolením, jak dosavadní skošenvsti doka
sojí, iden bumanity dnes pouitivně noho ne
saamená,a sámpisatelvolnomyšlenkářskýtreŠl
do černého, když tvrdí: „mluví se o bratrství
národů.“ Ba pravěa buhužel, še se jen o bra
trství tom mloví Hamanita, jak ji právě nej
oadšenější její blasatelé dnes praktikují, jest
obobraným klavírem, jest ozdobným pohárem,
v Běmž není vína, jest předmětern, kolem oěbož
ee točí snad hlubokomysiné úvahy, ale života
neřídí a neejeinocčuje. Ostatné Je nestačí na
vyrovnání všech protiv do budoucna, připouští

Jentel volnomyšlenkáfského programu,

čim, s pravoje jdou bomanity,sotva Ze ji napověděl.
Na jiném místě pisatel srotpsků, jež mu

půbobí jedšotíciho prlucipu, pomáhá

Apasto: ycbásise s lidotci,z bumanity.ků se: Oo jest 1íG4k0? A odpovídá: R-zam,
ajtroism. A ejhle: Říká rozam: věfobnífsoa
Jidé, a říká altralam: všichuí cítí. A výsledek

voě, sby oi čtenář mobl ačlnití úsudek
o vyjadřovací formě volného myslitele. Kdomá

otdýši přorytmůs věty a legickou jasna jy
pra- četbě orodeného Odstuvcená sm

jisté t, jako by mu nervy bylytrhány anebo
Jako byna povozu kodřcal přes štěrk, nokapesý
na silnici. Byťpisatel přehazoval lesklé slova vdbe

vytroalejí přece zůstává pravdou, že jak htmánita, tak altruism jsou posavad požadavkem,
ebo choeme-li jinak pověděti, programem, 6
proto jejich výsledkem nemůže býci solidarita
ovětová, jelikož | ona jest cílem, ke kterému
člověčenstvo tak rádo by dospělo a ke ktorómy
potřebí jest nějakého jednotícího principu jako
účinného prostředku. Není pomoci. I tady pí
satel marně uwatabuje sítě, aby něco alovil, i
tady soaší ae dohoniti vítr a podobá se číc=
věku, jenž zoufsle mává rukama, aby 80 vy
svobodil z tůod bezradnosti.

Hamanita, altroism, solidarita zůstávají
pořád pouhou theorií, ovičištěm důmysla a
bystrozraku v život nepřecházejíce,take i tády
volní myšlenkáři moub. mluvením nabrasujt
skutky. Vyveďte humanita, altroism a solida-
ritu z knížek volnýcn myšlenkářů von na Čerstv
vzdach, a badou vrávorati hned a dveří a oči:
prvém dotčení rozboru přepadnou je mdloby,

a bade to 8 nimi i. s mrtvolami, které pootevření rakve zdají se netkoatými a které při
poubém zavaautí vzdachy rozpadnou sev prach.
Ostatně volní myš enkaři ani nechápou, že jejich
názor evětový a životní s těmito pojmy se ne=
anáší a jsst k nim v poměru jako voda k ohni.
Židati bomanity a solidarity od šivotního ná
sora darvinského, jest cbtíti, aby se vlk pobratřil
8 ovcemi.

A co altroiem? Jak ten se má k řečem
volných myšlenkářův a k jejich slibům o vý- 
tvoření nové, vznešenější mravnosti nad mrav
nost křesťtanakon? Altrujsm stanoví sa měřítko“
mravnosti míra blabobytu, kterého dosahuje
se skutky. BRoskuš,požitek, blaženost mceboa
provázetí skutky nebo vyplývati ze skotků.
Mravní zákon však má orčovati, jaké mají býti
skotky samy v sobě, neboť v tum jest právě
podstata mravnosti. R-skoš, pužitek jevu ješ
případy té podstaty. Kdo rozkoš Činí sásadnů
mravnosti, stanoví, že účel, totiž oblažení, po
evěcoje prostředky. Proto ani v tomto ohledů
od volných myšlenkářů nelze vytvoření zdárné
wravcaky cčekávati.

Jelikož volol myšlenkáři zapomněli říci
v kterém vboru lidských tažeb je Inutící princip
chtějí sestaviti, zda ve Šloscfli, mravonce nebo
vědě, jest nám atopovati ty blavní jejich ná
vrhy, které s měnivého chaosu myšlenkového
aspoň poněkod jasněji vystupujía které nejsvu
v.astoč njo jiného. než r zmó«lé opakování pu
kasů, vyšedších z duševních dilen lu+vfi ských,
Marnost námahy jejich v obora jednotící fi.c
a fe a mravouky ostatně je potrna každemu,
kdo j o aspvň čtyřiadvacet hodin 0 věci du
vede přemýšleti — o vědeckém pak jejich ná
svra promlasime zevrabněji později.

A ojní začneme z jiného soudku. Ptejmo
se: Kteró javu podmínky, aby jedaoticím pria
cipem mobla býti založena veřejná jedovta
dochů? Předem jest jisto, že bez upulečných
jdel není žádné jednoty duchův a tody aai ne
jednotné apolečnavýhAWgpulednédarabiedou
ještě k tomuto cili; puťfebí jest j-ště, aby byly
nezměnitelny. Neb -£ jsvu-li <polečné idey po

; Mikutb požortrjeníe o politic
stran a rozličných jiných rgonisací. Kromě
toho jest nutno, aby společué idey byly zá
kladoími, nobuť založí-li se jednota De vhodě
v bodech méně důležitých, kdatto v blasnich
věcech Jest rozpor. nemůže dlouho trvati, Nuše,
základními idvami jsvu jenom ty, které vy
cházejí ze samé pudetety člověka, které vys
Jadřují smysl, význam a účel jeho tivota na
tomto světě. Do«ud 80 lidé správně nedořu
samějí na tomto základě, oesetkají ce — leda
ve věcech, ješ nemají ceny.

Po vytčení těvhto hlavních věcí můžeatt
tvrditi bez ostycho a. bes nejistoty, šv stít
volných myšimkářů jsou spokčny leda jen
trnému slomku lidstva, tuk nejnké esktě, nebo
užijemo-li svečočjůího jména, nějaké akadenií.
A ještě, což puděsrtáváme, tento AloučekLidété
milu sásadamě 30 neřídí, tak še nené jednoby amó
o počlu lak „ Nesiněnitelnost sásad
ooiaomgůisobařených jest tmkévytištěno: sb
snámoa. Nozměnitelnost nesídií tam, kde vůbec
žádných zásad není a kde sa dosažením něčeho
určitého přehasojí se pojmy proměnlivé a mnoho
významné, jsko bumenita, solidarita, altraium,
a kunečod ani potachy není o nezeoěnitolnosti,
kde se tak často naivně vyplodkno,žé na to
vše odpoví teprro vývoj a badovenes

Tak je ta měte! Káyš nevěříooinínigůlih
háři budy ham, odbusují na butmondst, ač píito
běžío šivotnía zásadníolásky Dwda
bořít a sapalovat, alé ptěsli se jich kdo, jďk

vystavěli dova novou,prásknoudobůt,senjice se úlohou pánů Tcbořovskýcha
ovakých. m polehlejíct okpledWt pířo

ně záleží v tomi, še. výmluvy na bidouonost
odkoskali od přírodovědeckého oměra Else

v



může dokázat. dyš byli stoupenci tohoto směra
vJetých otázkéch vážnými očenet uvedení doúzkých, počali odkazovat na budonenost. Bylo
jim odpověděno, že takové počínání jest ne
vědecké, malicherné a že jest to způsob
prázdných tlachalů. Konečnějak dívají se volní
myšlenkáři ua základní idey člověka? Anebo

ají-i vůbec nějaké základní idey? A to te
Črvo odejdeme s bobedým koláčem.

Původ, emysl a účel člověka! Tyto vzne
dené a bloboké otásky, tento úžasný duševní
vesmír stejně velebný, jako ten zevnější, který
nás obklopuje svými tajemnými nádhoramil
Věci, o kterýchž nejpřednější duchové pře
mýšleli s vždy budoo bloubati, tyto všdy pře

sen: sti lidské a nedají se nikdy od ní odtrh
pouti! Nastujte, těchto nejsásadnějších a nej

řednějších zájmů lidských si volní myšlenkáři
bad nevšímají, anebo odpovídají oa ně tapou
megací, tvrdíce: Boba není, duše není, člověka
cení, protože jest jen vyvinutějším zvířetem.
—— Pomfjejíli otázky ty, projevují povrchnout

© neopravdovost; odpovídají-li poplráním, dá=
vají na jevo smělou a nadotou nevědomost.
Volnomyšlenkářský řečník Klimt na schůzi
v Čáslavi popíral Boba oficielně a tvrdil, že
má pravdu. (Jelikož tento p. Klimt v Čáslavi
gadýmal se přírodní filosofií, bude o věci také
později promloveno). Z toho vyzírá, že se rodí
pathologicky pořádaná filosofie, jež popírá
elauce a jež zove ge slepotou. Malomocnost,
která nám zabraňuje, prooikoouti až k samým
sákladům věcí, totiž k Bobo, činiti zřídlem
pravdy, to dovede jeu sebevědnmá drzost
elepce. „A sajímavý“, jak dí Viktor Hogo, „jest
ten brdopyšvý, nudatý a útrpný pohled, jímž
ce dívá popěrač po tmě tápající na flosofli,
která Bola vidí. Jest nám, jako bychom saly
Beli krtka volati: „Jak mi jest líto těch po
Setilců s jejich ubobým sluncem“

Tito lidé ve své programové knížce pro
hlásili slavnostně: „Nám jde o promyšlený, uvě
doměný a soustavný sápas s náboženstvím vůbec.“
Pánové si to dali vytisknouti písmem prolože
oým, aby omráčili, když ne obsahem, tedy aspoň
formou. Ale i tak jest dobře, neboť od této
chvíle o ja:obínském zaření protináboženském
nastává žádoucí jasno a po tomto určitém re
volačním manifesta nesmí nikdo v Čechách
říci, še náboženství není ohroženo a že kato
Jické orgapisace raší jednota politické národní
topresentace, Katolíci čeští jsou vděčníza tato
otevřenost, ač věděli již před tím, že proti
náboženský boj jest jediným cílem volných my
Blenkářů a že ostatní nabobřeniny o svobodě,
pokroku, solidaritě jsou jen volavým ptákem
pro stádné fanatiky, kteří v obraznosti své

vidí pod mlhavostmi besel bezedný poklad.
A tak sjistili jsme, že volní myšlenkáři

nemají ani jedné podmínky pro vybudová:1 ně
jaké jednoty duchů. Kde kdo může jim upříti
schopnost k určení jednotícího priocipu, neboť
jmenovitě v nejzákladnějších zájmech člověka
Jednání jejich připravuje spoustu a rozklad.

í Právě vyšlo čtaloI. Časových
„Úvah s pojednáním

O duši lidské
z póra d. Běliny.

Autor nasákladě francouzských a polských
pramenů pojednává o důležitém problému tomto
ee stanoviskaÚlosoficko- náboženského.Ačkoliv

ráce Bělinova je přesně vědecká, podána je přece
formou arozamitelaou apopulárním slohem. Úvaba
o duši lidské náleží bez odporu k nejlepším publi
kacím, které dosud ve sbírce „Časových Úvah“

bylo vůbec v jazyce českém vydáno dílko, které
by vědecky a ve stručném srozamitelném rouše
rebralo otásku sa dnů našich tak palčivou. Práce

© mepostrádatelnou příručkou našim organisacím.

Obsshově cenný spisek na 86 stranáca stojí
pouse 6 hal. Při hromadných objednávkách větší
slevy. — Objednávky vyřiseje obratem

Administenoo „Časových Úrah“ v Hradei Král.

Politický přehled.
K stěžejním událostem tohoto týdne patří

řeč hraběte Tbans, bývalého pražského místo
držitele, jenž, učkoliv prohlásil se za Němoe,
přece s plnoa určitostí a rozhodností vyslovil
80 proutí L sv. uzavírání německých území
"v Čechách, proti trhání Čech, ostře odsvudil
všeněmeckou obstrukci fanatiků na somském
českém sadmo, zcela spravedlivě nazval bes

h zadržování zřízení drohé university
ské, jiboslovanské a italské, poněradě jeou

to mesadršitelné kulturní pošadavky a zabýval se
volice.obšírně, se vzácnou u Němceobjektiv
ností, národnostními a jazykovými spory mezi
Čechy a Němci. Zvláště zajímavá byla stat řečí
jeho o otanném právu v Praze. Řekl: „Bylo
úkolem vlády, aby nejdříve zde zjednán byl

klid a pořádek,neboťklidnépolé jest možnajenom tebdá, když ulice mlčí a každé výstřední
s výtržnické vystupování ulice jest sjevem,
který takřka ocbromuje politický život. Proto
musila vláda energicky vystoapiti, musila zjed
ati v Praze klid a pořádek. Vyblásilastanné
právo. Děsím se pojmu stanného práva a ne
dovolujísi kádnoukritiku otom, sdalíprávěvy
Mášení stanného práva bylo správným [“

O českém bnotí boykutovém praví, že
vyplynalo ze apravedlivého rozčilení a roze
chvění v českém národě. „Rozechvění českého
národa pochodí snad z doby, kdy ocemfraliace
a germanisace pracovaly společně, aby český ševol
46 nesmohl, kdy Ústavní zákony z r. 1860.byly
sobváleny bez Čechůa částečné proto w.
Rozechvění pochodí z doby, kdy nebyla pro
vedena ustanovení Če.hům ústavně zaručená.
Myslím tím rovnoprávnostjasykovou na školách
a úřadech. Rozechvení to plyne tóž částečně
s protivy ke druhému národnímu kmeni, jenž
y Čechách bydlí a pochází konečně z onoho
drobrého škádlení, jež se denně opakuje a
dotýká se neustále citů č-ského národa“ Dále od
gvudil zpév Nemců „Wacht am Rhein“ na sem
ském sněmu, uznal to za urážku stoupenců
českých stran. Přeje si, aby na všech školách
v Čechách bylo vyačováno druhému semskému
jasyku povinně a sávasně.

Hr. Thun nepřestal jen na thematu česko
německého sporu, nýbrž podrobil kritice poměr
obou polovin říše Lavzájem a zvláště zabýval
se jednotou a jednotností armády.

Baron Bienerth ve svém plaidoyeru, neboť
řeč jebo nebyla ničím jiným než obhajovacím
plsidogerem, byl lišácky opatrný, slíbil loyál
nost a objektivnost ve věcech národních a ja
zykových.

„Prager Tagblatt“ sdělaje, že dříve nežli
vojsko rakouské vstoupilo na bosenskou půda,
mělo k tomu gvolení raské, Při schůzi mocnářů

v Zákopech r. 1876. v červenci Andrássy a
G »rčakov otázko bosenskou vyřídili na čisto.
Peštská konference r. 1877. a berlioská dekla
race £ r. 1878 dodaly ještě, co bylo potřeba.

+Vossiscbe Zeitang“, berlínský to časopis,
oznamuje z Vídně sensační zpráva o tom, še
savládlo krajní napjetí mesi Anglií a Rakouskem
k vůli rakouské politice baloduské, Velvyslanec
anglický Cartwright byl prý odmítnat, císař
nepřal ei 8 ním promlaviti o politice ani při
odevzdávání pověřovacích listin a Aehrenfhal
vrátil tudíš vyslanci 1 jeho pamětní spis mečlěný.

Svolání českého sněmo jest stále ještě
jádrem vnitřní politické sitoace rakouské. Pro
ssýcbá se, že vláda předloží říšské radě osnovu
zákona jazykového a krajských soudů, načež,
dle toho, jak osnovy tyto budou přijaty, po
mýšlí se na další dílo emírové a parlamentární
aotorisování ministerstva. U českých stran se
nejeví velká choť smířiti se 8 nynějšími fana

v Oalabrii a na Sicilii povstalo zemětřesení,
jímž zvičeno obromné množství lidských životů,
jichž počet sahá snad do atatisice. Aspoň
z Messiny Se oznamuje, že zahynalo při
zemětřesení na Calabrii 30.000 osob. Dosad
známý celkový počet obětí v celém obvodo
katastrcfy odává římská „Tribuna“ na 75.000
osob.

Na presidenta repobliky francousské Fallie
resa učiněn byl o svátcích vánočních attentát

hisem. Útočník byl zatčen. President byl jen
Deparně zraněn rdousením.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Nimiřle. Péčí vdp. Jana Soidla,děkana

a správce jaroměřského vik.riátu, svolána ná den
87. prosince do městského hotelu ve Smiřicích dů
věrná schůze, k níž pozváci byli důvěrníci se všech
volebních obcí okresu 42. S politováním však
dlužno konstatovati, že důvěrníci z mnohých far
ností se nedostavili, žádost sa obeslácí schůze

tol. lidu notna, pak je třeba, aby již jednou
přestaly pohrdlivé úsměvy a krčeví rameo, a
aby pracovalo se všude. Je mepochopitelno, že
ačkoliv nepřátelská mračna čím dále tím hrozivěji

nými a nečinnými. — Z dostavivších se důvěrníků
zvolen výbor e okres. důvěraík. Ve spolkové acbůsi,

katol. lidu v Čechách vsdp. dr. Fr. Šulc, č. ka
novník s Hrádce Král. Blovutný p. fečník jest
veřejnosti svojí horlivou činností, která může býti
všemu diecósnímu dochovenstvu vzorem, až příli
dobře snám, takže není ani třeba opakovati chvály
o řečalcké dovednosti, s jakou program katol. lidu

vČechách přítomnýmvysvětlil. Jak panu kanar

níkutak-js děkanačerailovakémun
Kéž jen dle přání. jímě vedp. fečaík kc betulické hnutí u nás dále se vzmáhá a mobataí)
Zdat Bůh! .

Z České Třebové. Naše katolickéorga
Risace oslavila vánoční ováčky v dea ar. Štěpáns
stromkem pro mládež, k Čemuž snečným dárkem
přispěl vldp. děkan Jan Matejka, za Čež mu budiš
vřelý dík. V neděli dne 27. pořádán byl debatový
večer, ke kterému zavítal dp. Karel Koppl x Hradee
Králové, čímž se velmi všem zavděčil. Dobaty
byly zajímavé a sice o jannonosti Boží a o spalo
vání mrtvol. Jest žádoneno,aby takových dobatních
večerů ae pořádalo vice, aby se názory kstolíků 
jak náloží vytřibily, čemuž voláme: „Zdat Bah“*

Ze Smiřie. Dne 1. ledoa t. r. o 3. bod.
odpol. v městském hotelu ve Smiřicích přednášetí
bude v křest.-s00. lidovém spolku velect. slů. M.
Věohtová o povinaosti katol. žen v naší době. Po
předaášce následuje valná bromada. :

Z Červeného Kostelce. Dne 27. -pro
sioce t. r. konala „Jednota katolického lidu v Óer-*
veném Kastelci“ řádnou valnou hromadu. Ze zpráv
činovníků uveřejňujeme: Výbor konal r. 1908 10
schůzí Č.enských a veřejných schůzí bylo konáno
10 s 9 přednáškami. Přednášeli tito pp.: p. Fi.
Šupka, redaktor, dvakrát: O spo'ečenském posta
vení katolíků a o tisku; p. Jindřich Mužík, sekre
tař: O situaci katolíků; dp. Jan Řszníček, kate
cheta: O práci; p. Ant. Semerák: O sjezdě dů
věrotků; dp. Fr. Pradič, kaplan, t. č. jednatel,
čtyřikrát: O Joa. Kaj. Tylovi, O volné myš.énce,
O říšské radě, O mozku a duši. Híšeký poslanec
vidp. Dr. R. H orský přednášel dvakrát: v Červa
ném a Horaím Kostelci. — Dabatní večery byly 4
Řečnického kureu v Hradci Králové páčastnilo se
6 našinců. — Div. představení bylo 6: Osadný
-manévr, Nerozlučaí přátelé, Paličova dcera, Doskový
statek, Proč se ti maži nežení a Železná koruma.
Taneční zábava byla jedna Spolek odebíral: Obnova,
Štít, Venkovana, Meč, Nový věk,Hlas, Sel. Strát,

bírali členové dosti hojně. Knihovna rozmnožena
o 42 knih. Podpora udělena byla dvěma rodinám.
Přistoupilo 6 členů; zemřel 1, vystoupil 1. Pře
bytek pokladní jest 65 K. K oživení přednášek
kupuje spolek veliký projekční stroj na- světelné
obrazy. — Pro příští rok svolení byli: dp. Voj
těch Hernych, katecheta, za předaeda; p. Jiří
„Možíš, obchodník, za místopředsedu; vip. Fr.
Prudič,kaplan, opětza jednatele; p. Rudolf Kavka,
kovář, opět za pokladaíka a p. J. Dedera, kovář,
sa knihovníka, dále 8 výborů. — „Místní organi
sace působením spolku saloženy byly 4: v Horaí
Radechové (83 členů), ve Lhotě (84 členů), v Zá
brodí (118 členů) a ve Sto'íné (112 členů). Vostat
ních obcích se organisace připravují. Další čio
nosti „Zdař Bůb“l

Ko koupi

[ Hudebnin
doporučuje se co nejzdvořilejí

Dobdan Meliohar
knihkupectví
nakladatelství

sávod budební

antikvariát

v Hradoi Králové.
Zal. r. 1808.

Zprávy místní a z kraje.
Apoštolské požehnání. Ze asvláštní

plné moci, Svatým Oteem -v audienci 6. s 17. li
stopadu propůjčené, udělí nejdůstojnější arcipastýř

"náš na slavný den Zjevení Páně, či Svatých
"králů v kathodrálním chrámu Pásě po poatif.kál
ních službách Božích jménem Bv. Otce Apoštolské

| požehnání, sp.jené s plnomoonýmiodpustky. Od
"pustků těchto dojdou věřící, kteří, přijavše před

m svátost sv. pokání a nejev. svátost oltářní,
služeb Božích se vůčastní a na úmysl Sv. Otce

Be-:pomodlí.Vyzývá se věřícílid, aby1A vpojepodmíaky Apoštolského požehnání 8-8 ním
TBých dachovsích milosti účastoým bo stal.:

Jubilejní amegání. U příležitosti
vaáoného a radosiného jubligs Jeho Svatosti a Jeho

Veličenttva ráčil Jeho Ege. náš upjů. arcipastýř
uděliti následující vysnajpenání : Jimenováv: čest.



Benrist.radyp. t. pp: R.SalosinaHonbibek,opat
v Želivé, Fr. Proechwitser. disk. vik. ve.Vrohlabí.

—Bisk. notáčieVádl.Frttbbanet,prof.preJan Veverka, prof. paedsfoftis, Aut. Hrabý, ředitel
blák. kolbilekárny v Hradci Králové, Ant. Vitvar,
děkan v Novém Hradci Král., Jan Mašek, farář
v Kolfově, Jas Kobr, bisk. vikář v Obrasti, Jan
Vaniček, farář v Oubielavicích, Vác. Kobout, farář
v Nemyčevsí, AL Vašátko, farář v Král. Městci,
Joa. Jakubec, farář v Hošvkovicích, Vác! Spurný,
děbao v Suchdole, St. Červ, farář v Nov. Dvorech,

Váel. Groh, farář ve Zvoli, Eoglb.šg farářwRorni, Boh. Olive, katechetav Něm.
Osob. děkany: La. Klouček, farářv Dol.Olešnici,
Fr. Jenček, farář v Chotusieiel, Váol. Vykoukal,
farář v.v. v Cholticích, Jan Macháček. farář v. v.
v Proseči, Vinc. Jási, bisk. vikář v Libici, Aut.
Thim,vik.sekret.v Oberaldatstu.—Expositorium
Uenonicale: Jan Černý, spiritnál a Vlad Sekera,
ředitel Rudolfina v Hradcí Král., Filip Konečný,
farář v Huttendorfu, Fr. Morávek, farář v Klášterci,
Kar. Neužil, farát v Kostelci Vrbatově, R Ktihnel,
farář v Ketzoledorfa, Al. Dodek, farář v Damvl
ově, Joscf Svoboda, farář ve Bmrdově, Václav
Vačkář -děkan vLeděl, Aug. Žďarský, farář v Du
šejově, Bed. Pachta, sám. kaplan v Litomyšli, Jan
Novák, prof. reálky v Náchodě, Avg Novák, farář
v Dobřenicích, Fr. Hendrych, faraf v Meziříčí, Fr.
Horáček, farář vBaofoš, Fr. Sahen, farář ve Vojo.
Městci, Jos. Elitzer, farář v Hanné — Farní ey
podalie obdrželi: Jiří Sahola, redaktor v Hradci
irál., Fr. Bridl, kaplan ve Vys. Mýtě, Jan Čsfov
ský kaplan v Hor. Prosnici, Fr. Kohout. pr. fessor

n. vČáslavi, Jos. Jirsa, katecheta v Žamberku,
AL. Štěpina, spirituál v Slatinanech, Jan Bobotka,
opiritnál v Chraodimi, Karel Jelínek, katecheta
v Heřm. Městci. Jar. Malý, ezposita v St. Pace,
Fr Vacek, prof. reálky v Kostelci n. Orl., Váci.

Stýblo, kaplana v Dol. Kralovicích, Jos. Teplý a
Jos. Zazánek, katecheté v KůtnéHoře, Jan Král,
kaplan v Suchdole, Jos. Pavel, kaplan v Bykáni,
Alex. Štancl, keplan v České Třebové, Jos. Pecka, |
ezposita ve Větr. Jeníkově, Ant. Novák, kaplan ve
Sloupuici, Vlad. Hormof, prof paed. v Poličce,
Ant. Máka, keplan v Polné Jan Šandera, prof.

mo. v Rychnově, Václav Nepolkoj. exposite na
latu, Ant. Bitner, prof. reál. « Trutnově.
. Jebšlejní faráři. Na památkusvých

osmdesátých narozemio jmenoval 3 0. br. Jan
Harrach jako patron 3 kněze diecése Král Hra
decké: dp. Lamberta Vichtu, faráře v Dobaličkách,
dp.. Bohum. Bayera, faráře v Jablonci nad Jiz. a
dp. Vincence Prochásku, faráře v Stěžerách, jabi
lejními faráři na celou dobu jejich života, což.
nejdůst. kunsistoř dovolila. Jsou to kněží, kteří v

T. 1908. faráři buď jmenování byli anebo jofhráři jiné benef:ciom obdrželi. jmenování to
mato srdečně gratulujeme.
— Bluměky tovaryšské. Společenstvoži
vností oděvních v Hradci Králové oznamuje tímto,
že ku konci měsíce ledna 1900 konati se budou
jrvní akoušky tovaryňské pro živnost obavnickou,

jčovskou (mužskou i dámekov), boličskou a vlá
ooukářskou, kloboučnickou, kožešnickou a modist
skou. Žádosti za připuštění, doložené kolkovaným
(30 b) vysvědčením učebním, vydaným očícím pá
sem, buďteš podány nejdéle do 15. ledna 1909.
Další zkoušky budou te konati vědy ka konci
měsíce dubna, července s října.Zkušební taxa obná
sí b K a musí býti vždy předem zapravena Tato
zkušební komisse je určena 1. pro učně, kteří do
konali svoji učební dobu uživnostníků, náležejících
k tomuto společenstva, 2. pro učně jiných živnos
tesských společenstev téže živnosti, jež na sákladě
$ 104 b. (odatevee 3. živn. řádu) v dohodě s tímto
společenstvemustanoví,še jich učňové mají vykc
ati zkoušku tovaryšskou před touto komissí. U
této zkušebaí komisse mohou dále dle své vůle vy
konati zkouška tovaryůskoa učáové těch společen
stev, která neučiní opatření dle $ 104b. odet. 1.
a 3. živn. řáda ($ 104 a) odst., 4. učňové, kteří
00-vyučili v továrním podniku neb u učebního pá
me, jenž k žádnému spclečenstva nenáleží, neb
$ někrerém s ústavů v $ 14 b. odstav. 2. živa.
řádu vyznačených. Pro učaě, kteří nenáležejí vý

. pprodenému společ.netvu, obnáší zkušební taxa„ D.
Štědrovečerní madilka v nemocnici

-srůlovéhradecké. ŠeědrostíJ. Exe. nejdp.
blaknpe dra Josefa Doubravy, několika jiných
"vldpp. duchovních, slovatných pánů lékařů nemoc

"mice a jiných šlechetných dárců uspořádána p“Ba Štědrý večer slavnost vámočního stromku. Té
"měř včichai nemocní sbromášdili se okolo vkusně
"osdobenébostrouku, spívali písněvánočaí, pomodlili
so sa úlechetné dárce a pak všichni podělení byli
vánočkomi, jablky, cakrovím a chudí potřebným

"oděvem. Bůh odplat hojně šlechotným dobrodiooům,
isteří připravili takovou radest ubohým trpiolm!

Dar. Paní A. Štěpánská věnovala k uctění
památky "svéhozesnulého chotě pro zchudlé mistry

3 Ke rebníchs„pdáených živností„ sa kterýšto dar vzdává venstvo

"téhož společenstvaurůj povinný au
Příspěvky k stědrovočerní nadíles

hluchvněmé laskavězaslali
v ústava přec:

x . .

F, Kitková,choťgenerála.4 dh dr. Ř

Frýdek, pp. H Btelnfeld, A. Libický, K. Hubáček,
Postlerova lékároa, ppí. K. Eogibartová, A.Urba
n sl. M. Neubertová. 2 K vidpp. dr. A.Brychta,

A. , J. Barták, F. Kerner, M. Masil. J.
Harék, pp. K. Oolliso, E. Leadecke, pí. J. Wein
heogstová, H. Rathová, H. Ippenová, Z. Zimrová,
R. Jeřábková, K. Filipová, si. R Pospifilová ml.,

v M. Aniličková, A. Červenkorá, M. Havránková,Prochásková, sl. A. Lendecková, pí. K. Progsorá,
M. Rottrová, A. Morávková, J. Veverka, pí. E
Rassová, B. Draslarová, dr. Fr. Šale, pl. A. Slé
ová, M. Bartbeldy-ová, M Dostálová, B Vojtová,
M. Srpová, M. Píšová, M. Vojtová, A. Matušová,
Fr Hampl, kanovník, B. Petinové-Broukalová, M.
Králová, A. Sebolzová, V. Plesnivá. M. Svobodová,
K. Trappová, M. Fojererová, M Hejnovská, M.
Urb.nová (Grand), A. Jančová, A. Nývlt. pí. M;
Klumparová, L Viplerová. M. Petrofová, F. Mahr
lová, F. Julitová, L. U'richová, Zlatotková, C Je
linková, M. Špalková, M. Valtrová, M. Fischerová,
M. Férová, M Bcrmidtová, A Sluka, pí. K Tau
sikorá, M Ho-záková, A. Kottr, ctib. školské
sestry, V, Sekera, pí. B. Gedaldigrová, L. Buchá

Skuberaká, A. Pacák. E. Mehcharová, A. Pilnáč
ková, R Rážžová, B. Fišuklová, A. Javůrková,
M. Jirásková, M Hackerová, V. Boaček. J. Gan
zová, dr. J. Hodoval, K. Richter, B. Weis. 1K

, t. F. Vocásková, E Steinmanová, A. Součková,
. Moravcorá, V. Bayer, A. Brtnická, A. Stejslka

lová, P. Melsrová, A. Štírské, A. Pasourkovi, M.
Faltová, M. Lisdlerová, M. Kulítová, M! Mande
iková, B. Durchánková, M. Hroozková, M. Hro
šková, A. Šolcová, R. Jakobcová, Rejtbárková,
Štěpánková, M. Koeprová, A Dardíková, B. Řez
ničková, T. Tvrzeké, E Jiříková, A. Košťálová,
dr. Hejčl, dr. Domabyl, dr. Novotný, J. Čeruý, K.
Vieweghová, M. Růžičková, F. Pražanová. M Kada
otková, A. Scheinerová, A. Šimková, A. Šteftková,
O. Kounovaká, Z Lixová, L Novotná, A. Eaápen
grová, H. Čibáková, E. Baše-ová,H. Koutniková,
M. Rybová, L. Morávková, M. Šímová, A. Gorgu
ričová, J. Smolková, A. Melicharová, L. Steblí
ková, A. Vrabcová, M. Kašparová, A. Hanělová,

Hrubý, J. Sahala, pí. A. Košťálová, dr. Pavlík, H.
Steinová, A. Šandová, T. Steinová, H. Pokorná,
A. Nepeřená, A. Škabradová, M. Petříčková. F.
Riemrová, M. Chrudimská, A. Šubrtová, A. Oeh
mová, A. Čejková, A. Holečková, R. Pospíšilová
ut, A. Lakošová, Ž. Rezková, E. Uhrová, J. Brabec,
J. Kopecký, dr. J. Jindra, J. Scbrollová, M. Hel
vichová, M. Šedová, F. Jakl, E. Česákorá. A. Čer
venková, A. Krechová, A. Štěpánská, F. Herman
nová, K. D.x, P. Marvanová, B. Peřinová, 4 jména
nečitelné. — Dobročipný komitét dam v Hradci
Kralové vzdává všem dobrodiscům dítek blucho
němých jménem těchto uctivý a srdečný dik.
Zaplat Bůh!

Záložní úvěrní ústav vHradei Král.
upozorňuje, že vkladní kolžky za účelem připsání
pololetních úroků předkládati netřeba, jelikož
sůčtování toto provede banka ve svých knihách
a připíše úroky ke kapitálu i tehdy, když vkla
datelé vkladní knižky pepředioší. Připisování úroků
ve vkladoích knížkách provádí banka až po Ib.
lednu 1909.

S Nového Hradce Králové. Jeho Exc.
nejdp. biskup dr. Josef Doubrava spolku sv. Via
cence věnoval 20 K, začež vsdáváme vroucí dík.
Zaplat Pán Bůh!

Z Nechamie. Reforma církovaího zpěvu
na kůru nechunickém utěšeněpokračuje. Není sice
Ještě vše, jak by mělo být, ale tim vinno nepo
chopení a dosnd neodklizené překážky i s míst,
kde by ce toho málokdo nadál. Bude snad ještě
delší doba trvati, neš vše se překoná a úplného
usnání se dostane p. řediteli kůru, který sice
znenábla, ale nedústupně k vytčenému cíli kračí.
Cvičí se dvakráte týdně a provedeny byly letoš
ního roku: „Missa Exaultet“ od Witta, „Missa
Velebradensis“ od Hrušky, „Missa brevis“ od
Treglere, „Missa in bon. sc Caeciliae“od Gru
bera, „Mše C-dar“ od Horoika, „Missa pastoralia“,

od Říhovského, „Missa HodieChristus natus ost“
od Cainera. Případné gradoalia a «fortoria od
Zelinky, Fóratera, Sychry, Škroupa, Nešvery Pilaře,
Strébla. Paaknera, Cainera, Breitenfelda, Grabera,
Palestrioy, Gallase, Lumppa, G-ruma, Klosse, Si
genbergera, Rbeinberg-ra, Mozarta a Diebolda.
Pange lingua od Etta, Sychry, Cainera a chorální.
Tedy skladby vesměs od uznaných alrkevních skla
datelů a připojíme-li, še veškerá gradualis a of
fertoria si p. ředitel sám zakoupil a pro sbor ro
tepsal, zajisté to značná oběťna penězích a Čaše
při skrovné odměně. Letos začal p. ředitel zavá
děti chorální introjty a oommunis. Jenom nedo
statek mužských blasů sutno vytknenti. Také písní
lidové věnuje se péče. Lid rád a s chutí zpívá a
svykl si na správné nápěvy, ač předčasem Be

P Ač Dianébř soeobaní:nebyla„obráálena. ice ě přis arář
Hlavsa tím,še obstaral ochotněaukoupání Ohař,
které v lavicích umlstiti nechal. Zpívá se přede
měí i po mělsv. 8 jen u několikaplení vadí ještě
zdlonbavětempo,ale ito sepoddá. Taks dob

hledětina vykonsanu práci a mymo -přejemo
zdaru a vytrvalosti ku práci další. ,

Ze Umiřle. (Sbor dobrovolnféhbaičt )Řada přednášek, které sb:r dobrovolných
umínil si uspořádatí, započala dne 26. prosince
přednáškou řídícího učitele p. J. V. Šťastného ©
Ústředoí Matici Školské. Horlivý menšinový pra
covníktento za maoholeté působnosti na různých
školách matičních dokonale poznal utrpsní českého
lidu a protomlavil o nutnosti a ošitečnosti Úst?.
Matice Školskés nadšením, které vytrysklo s ve
biké lásky k proná ledorasým českým menšinám.
Mluvil však i taktně, jsa si dobře védom, že Ústř.
Matice Šolská, která zvláště letos zápasí s deli
citem, počítati muší 8 podporou všech p-ltických
stran, s nicht národ český se skládá. Návštěva
však měla býti daleko četnější| :

Jeptléky v okresním sirotělnel
v Pardobicich byly zase napadányv pardub
ských česko-tidovských novinách, v.dávaných pro
inteligenci. V Pardubicích jsou totiž dvoje česko
židovské noviny, jedoy pro dělný lid, drahé pro
t. zv. intelligenci. Ubobé jeptišky, stojíce tu sam
bez obravy, hned jsou v téchto, hned v oné
vlečeny blátem zákeřné žurnalistické nepoctivosti
V patrné zlomyslnost: zrovna před svátky přinesly
smíněné noviny veskrz lživou zprávu 8 příslušnos
gsrnitarou otřepaných pokrokářských frazí, jako by
chovanci sirotčince trýznění byli blalem. Musí to
býti již kus nízké duše, která Beneštítí tak bídné
pomluvy vůči řeholním sestrám a to jen proto,
že jsou to katolické Pebolaí sestry: Takoré sbas
bělosti je schopna jen duše otrávená pokrokařekou
strannickosti a nesnášjelivou nenávistí. Pisatel pro
lbané zprávy v pardubských Česko-židovekých no
vinách musí býti hodně již otrlý m není divu, če
lidé, znající poměry v erotčinci, vyjádřili se o
něm s výrazem bodně silným. 0

Vánoční slavnost v okr. sirotělnel
v Pardnbicich. Ctihodnésestry připravilytalé

boru a dobrodinců na štědrý den odpoledne pěknou
a povznášející slavnost vánoční, při níž sa účasti
některých bostí promluvil dojemné p. děkan. Nato
sehrána byla sirotky případná betlemská hra, před
nošeny některé .pékné zpévy a koledy vánoční,
které e dětmi ctih. Sestry nacvičily. Ku koaci
Blavnosti kolem zářícího stromku rozdávány byly
různé dárky sirotkům. Byl to opravdu blažený,
radostný štědrý den v sirotčinci.

Članost okrašlovac:hospolku vPar
dublesch ukasuje opravdu potěšitelné výsledky.
Spolek ten mohl by Eriě ukázati na celou řadu
nevcenitelných zásluh, které si získal vyzdobením
moobých nedávno ještě pustých a neladnýck míst
v Pardubicích a okolí. Z Vinice s velikým nákla
dem vytvořil roztomilý park s veákerým pohodlím.
Ulici k nádraží vyzdobil pěknými červenými ka
štany, které v době květu budou tu pozoruhodnou
okrasou. Posledně ujal se i břehů na nově regt
lovaném Labi a obrátil se v té příčině na ředi
teletví vodních regulací du Vídně o subvepci ne
osázení nyní tak prázduých břehů labských. Sub
vence ta teké byla povolena v obnosu 700 K a
v nejbližší době čilý okrašlovací spolek bude osá
sovati břeby na Labi mladými doubky a břeso
tvým podrostem. Krásná myšlenka osazování břehů
labských došla příznivého ohlasu při úřadech re
gulačních nejen pro nejbližší okolí Pardubic, ale
bude na to pro příští dobu pamatováno příslnj

doucí pokolení zase ee mohou dočkati i na regi
lovaném Labi oněch idyllických míst, jež tvobly
drabdy pověstnéduby v Polabinách. —

Spála v Pardubicích Meziškolnímlá
deší rozšířila se © poslední době v Pardubicich
spála do té míry, že školní úřady sa tou příčinou
nařídily vánoční prázdainy pro obecné a máščan
ské školy v místě až do 6. ledna.

Příšerné meštěstí v rafineril na po
trolej v Pardabicích. Zrovna předsvátky

vánoč.P se v pardubskérafineriineštěstí,které si vyžádalo život lideký. Neopatrností vy
buchly pyny v jednom z kotlů a v pravém slova
smyslu roztrhaly na kusy právě tam vstovpivšího
dělníka Frant. Havránka ze Svítkova. Vedie tobo
několik dělníků bylo těžce popáleno. Také služba
konající tamější inženýr Elečka 'byl výbachem
zasáhnut a ožebout plamenem. Každoa chvíli se
přihodí v tomto závodě nějaké neštěstí. Tuto ča
sté slo ovšem odnesou y dělníci. To dobré
odnese zase někdo jiný.

Přišerná tragedie v Hellcích. Pan
dr. Čeněk Zemánek zasílá nám ma základě f 19.
tisk. z. tuto opravu: „Není pravda, že jsem.Da
Mdil choromyslnou Teklu Opova uvězniti (v obec
nim vězení), ale je pravda, že postaral jeem seo
to, aby odstraněna byla z brůzoé domácností, kde
dlela zavřená v temné, veliké komoře, v níž není
kamen, kam voiksl mráz otevřenou dírou z ulice
za okno uloušící, kde měla nemocná za pogtel
námě atachlé, smrduté pýřky, a aby převedena
byla a uzavřenase svolením starosty obce dra.Baura,
také lékaře, do isolační místnosti, odpovídající

sčela vbodněstavu choromyslsé,která nebyla "aní sobě, ani okolí nebezpečna, ahy mohla
lékařsky pozorována v této místnosti, vzdušně, o

né dřevěnoupovsl (pryčaou), slamofkem apokrývkoa; jež se vytápi kamny
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inatavaný „Pété učinil následující
: 1. Aby v budonenosti stavěl chotě
ý silojce vědy za pomocí sabrencí zemských.

Aby batdoročně rospočet okresní sestaven byl
níky okresu se přítomnosti člena okr. výboru,

rý jepeklem referentem;rospočetapředložit okr. výbóru k prozkoumání. 3 Aby
Jožena byla kniha protokolů vázanáe lísty střán
vapými, do které „zapisovány budou zápisy o
dzích nejen výborových, nýbrž i o schůzích

okr. sastupitelstva..4. Aby zápisy takové děly se
stole, kde sasedá okr. výbor, resp. při schůzích

„ zastupitelstva, starosta okresu. 5. Aby sa
Jéžena byls účetní knihs, do které se budou ze

s,fondů zemských, pro hasičské sbory atd. 6. Aby
daždý člen výboru, pokud pošaduje nábrada sa svá

dání. vsniklá při konání povinoostí okresních,

o' každém čtvrtletí zaplaceny byly účty za povosy,
pakytouté členům okr- výboru nebo úředníkůma

"aby takové účty vyhotovovány byly jedině majiteli
prvozů. 8. Aby v pokladně nesůstávala nikdy

--větší botorost, nýbrž aby peníze přebytečnéulo
ženy byly na kolšky vkladní do spořitelny neb
záložny a dle potřeby sase vybírány. Před hlaso
váním o těchto návrzích vysvětlil p. starosta Adam
příčiny, pro něž nebylo lze obdržeti příspěvky na
oavbu silnic: Zemský výbor uděluje subvence

baze na ty silnice okresní, které stavěny jeou

pů jeho dozorem a vyhbovojídaným předpisům;okres náš však staví silnice úzké, lacioo a mi
sarně a proto u zemského výboru jsme úpatně za
přání. Vrchní ioženýr s. r. p. Krejčí vyjádřil prý
se příležitostoě k panu Adamovi, že 8 provede
nými stavbami siloic jeme 40 roků pozeduza
egtatolmi okresy Uvádí dále případ o přijímání jedné
naší silnice, při hteřém p. vrchní inženýr Krejčí
Ba některých místech poszastavoval ae nad špatně
provedenoustavboua ta přítomnífookcionářiokresu

ouvali se, aby stavba bez námitek byla při
„ uvádějíce, še „je to pro náš okres dobré“,

a ta prý p. inženýr odpověděl: „lnu, když je to
pro vás dobré, pro mne to mosí býtitaké dobré,
ale subvenci nedostanete.“ Po té bylynávrky p.
Banera jednomysloč přijaty. —

: Z Chotébořskaá. Uskutečhování besla,
olaného katolickou stranou do všech úhlů
h, abychom dle příkladu stran ostatních co

mejhorlivěji a nejrychleji sorganisovali mládež,
jest v nešem okrese již v proudu. Vůdce náš p.

míst, kde jen trochu je možno organisaci mládeže
saložit. Rozumí se, že vídy též snaží bei rolalky
eorganisovat a připojit je k hospodářskému sdra
dem v Prase. Posledně-na den sv. Štěpána a v
spděli 27. t. m. řečnil p. farář snovu v Doubkově
w ma Příjemku — všude a výtečným úspěchem.

no získal 36 členů pro organisaci mládeto a uajjemku podařilo se mu založiti ješ:ě hospodář
sboa besídku. Na obon achůsích staří i mladí,
jeko z tvrdého spaní zburcovaní, se žhavým okem
w vřelým srdeem naslouchali popolární obraně p.
fáráře, kterýž bičem neúsprosné pravdy zmrskal
maderní Itiproroky a všecky židovské sloby řádač
poůle zásluhy. Na schůsi v Příjemku to dubře
eli! socialista z Bílka Hoffmana a proto mu to
nedalo a odzážil 40 aštěpaloým výrobom
dráždit poslechače. Avšak stačilo jen několik přá

Adlarovec se vytratil, ani jamo nevěděli, jak. —
Ké8 náš lidový a obětavý řečník p farář Vlček
těší se ještě dlouho-dobrému zdraví, aby-avé-vo
Mké zánlohy pro cířkov a vlast mohl ješté roz
mpožiti! Srdečně me děkojeme! 

-| S Novomědiska. (Dokoyš) Agitonldi
-nymí volají: „Přijdký všichni bez rozdílu předvěd

česí politického ; kom věichárfspolečnév rsných hospodářských korporacich|“ A nejvíce ozývá
es toto svůdné heski v těch obcích, kde volební:
komise při zom. volbách o existenci „rozdílu polit.
přesvěděení“ věděti nechtěla.Teďtedy agrárníci
potřebují našich perěz, jínák: by k nám atále byli

koní zády.Mám nyní jimpřijítídělat štafaš,
" precujeme-li se úspěhu, badou velikými kosy oni,,

Besdar však chytře přičtou nám. Máme nyní platič
a — mlčet. Jen zvolna, vždytuž se nám

taková, která by nejraději vládis. Jest nám do
Bámo, jak dopadl dáš poslanec Prokop, když
žádal © kat, semědělců vo výbora ústř.
Jednoty Má:foissenek,aby
vedlivé poměrné z
má:přece míti též nějaké
nící chovají se k malfýn

Cepn“. A

aby 00 výboru některého
noc; 4

4
va. Známo, jak

idempřesastaričné al.

spolku bylsvulen- Da
20 Mari do popředí kandidáti agrární

po khnoěeatbo (a Iidovou,dokázáno. těrastov (Moresě,
bdyf, ralních, nemající 85 K katastrálního výbosu,P NO

„volbách v ? Ponise sbírat, všude vládnont,
A0 — o upřímné a nesobacké práci Apo

z Proto,. přátelé,pozor! Služeb

- 0 .

se jim tedy plésti do cestyi
B Nácbeda. (Dokonč) Dr. Horký práril,

še nářodní klub měl se častóji scbáseti k pára
dám: pahovalo zde prospěchářetví To oboji Hylo

velikgu ebyboa. Klubkatolčko-nrodní však měl

schůze s. V otázce místopředsodnichéjíme siřekli: Vy páni mladočeši, jate již své zástu
mělí, pádi agrárníci měliavého minisjré. Jest
na náb, abychom měli nyní svého zástapce. Leč
sgrárdíci chtěli míti svého místopředsedu. Kaddi

dovalijee dra Hrabana, kterýbyl také odevalanými listky svolen. Týž věsk se podékoral a tak
svolen za kandidáta posl. Zázvorka. Rozpočet měl

"býti již dávno projedoán. Jednáno o tom v nár.

klubu Náš klub fekl, že musíme něvo státuMi
=voliti, jedtlite na něm důlešité věci žádáme.

dočeši býli © blasy proti, 8 pro, agrárníci prbti.
Kdyt jsme se tázali stran jiných, edělovaly tyto,
že jeou jro — Devyjímajíc sni a00. demokraty
Co jsme tudíž měli dělati, kdyš jsme poznali, že
vláda má většinu zajištěnu? Divná věc, že ministru
dru Žáčkoví dovolili čeští poslanci blasovati pro,
ale nám oikoli. Tím národní klub rozbit. — Dále
uváděl řečník rozsáblost rospočtu, © měmě jest
několik pološek pro jeho chudý okres Zde lid nutač
státní podpory zaslebaje. Vyelovili jeme Se pro
adžezi Bosny a
stála už 1600 rtiříjonů. Af se sloučí obě země do
hromady a v nich nechť zasedá sněm ns základě
všeob. práva hlasovacího. Pak promluvil o smoc

|Řoracím sákoné, t.j. o prodloužení smlouvy se
Srbekem do 31. břesna 1909. K vám so dováží
85000 kusů zabitého dobytka hovězího a 70.000
vepřového, oož činí 1%, naší spotřeby mass —
okrouble asi -za 2až 3 milony korun. My však
vyvážíme také do Německa. My nechceme si dělati
zúmyslné nepřátelství se Srbskem, protože tam
vyvášíme sa 26 mil. K továrních výrobků. Máme
šířiti ještě další obmezení průmyslu teztilsího?
Při hlasování nebyli přítomni sgr. poslanci Prášek,
Švejk a Rozkošný, 2 naši poslanci (Šabata a
Prokop) hlasovali proti zmocňovacímu zákonu. —
Nově projektovaný „Střed“ s Jihoslovany bude
čítati 60 poslanců. Tím jsme nezradili českého
párode.Myvesvazunárodnímstejnětrvámea
budeme pro český národ pracovati neumavoě. Před
seda chtěl akončiti jednání a propustit sněmnvnu
na vánoční prázdojny. My jeme však řekli: Nikoli,
máme ma řadě starobní pojištění. Návrh náš přijat
a bos prvního čteví přikázán 52člennému výboru,
který také Bned zvolen. Kdybychom byli poslou
chali agrárojky, byl by lidový pošadevek oddálen
na delší čas — V příčině menšinového školství
pravil, še ministr Marchet menšinové záležitosti

„školské necbával bes vyřízení až 2 roky. Nyní
však za Kaměry (pochásejícího £ Hor.Radechové)
smační se zlepšily ty záležitosti. Též dr. Žáček
počíná si zdatně. — Dr. Kolísek poslal z Říma
dopie drn. Horskému,abv se něco udělalo ve prospěch
slováckého mučedníka Hlinky. Dr. -Horský napsal
ihned memorandan, v němě vylíčil národní význam
Hlinkův, jebo rysí kněžský charakter a slomysl
nost maďarských nepřátel. Sebral ihned veliké

množství podpisů a jal vše na av. Stolici. Todobře prospělo, tak še nyní záležitost Hlinkova
jest na dobré csstě. — Za svoji Shodinnou řeč

postanev: odměněn
bouři potlesku. Ne výsva p. předsedy projevena

-dů plné důvěra a dík.

Bůzné zprávy. —
"+ Váelav Žiška. Dne 19. £ m. sómřel

nejstarší kžesí. sooidl, horlivý Vlacencián, řečeík
katol.-pořitické jednoty v Praze, věrný člen Mari
únské kongregace, příznivec dobročinných spolků,
stařečak ducha v pravdě křesťanského, charakter
vzorný. Pe dloubou řadu let obětavě pracoval pro
posílení hnuti katolického a při všech svých zá
slahách zachoval si vzácnou skromnost, nebaše

Po alkoýtekn postavení Přes to všude v našichsich bylo známo jméno kmeta ctihodného.

AHe Ke křest.-sociálníhokursuv Králové, se předíětem ardečných
ovací. Báb odplať stonásobné šlochotnému sesau
lému--všecky dobré skutky!

. Komu čelal agrárníci gratulovalit

S „"Ratnémuprotičeskémuštráči dra
Sehreinerori. Menšinovýorgán „Pařík“ pio tomto novém ministrovi další zajímavovti ieré
dokasují, jakýmbyllidamilem jako předák stnec

Tědý. Že si počítal ročaě
asi 4500 K sa jísdy z Plzně do Prahy, nebude

Be asi nikdo divit, vždyťpermanentní roční Mety-byly omůtzdraženy. Také nikomu do toho ole ,
) to úučby svéhosmrss

čepého hajného. Všdyt lidumil Schreiner postaral

Adk)Obáraai nýdeji ndjakJel Bleb
Jemaonjest péčecajakou se staral,by s p

£ : y

a tak se stalo, že průběhem šesti roků bylo sa —

új. veřejného, drem Bobrginerem spoluapravo" fepěeno 900 Jíter P adlěšojšůtnaáNáténíndabanívláoů nl
čekat, neboťvšechno nejednou nejde a dr. Sobreitěr
mdě být fřeto ca vou veřájnoeči vě pPO
spěsh ně zemědělců odměsče. Dva jubu
ooasedé úebýli s tím spokojeni a poflali žádost
Opod »růs melioračních peaéz. Naodpověď čekají
do dnes a počkajíci ješté dlouhe. — Jeto také:
drzost srovnávati obyčejnouselskou půdu s posemky
J. Excellence! — Tomuto muži tedy agrárníci
gratalorsii. Iou — dietáři! S německými sgrét
nimi poslanci di čeští i tykáli. A jak se chovají
k zástapcům českého katolického dsobaéh? rob
nietva? Divné vlastehectvíl

Jest to pravda?VPaodie»gickýchBehledech“napsal nějtel Klióa 0- ačharovi: „ŠK
odstřašající příklad budiš nám českýbásník prutř
klerikální, který křesťanství pokládá za jed a přece
dítky své, které soukrošid sám vyučoval, učil
též katolickéma katecbioma.“ — Ies,
Machar leckdy mluvil jinak než mluví teď — podle
tobo, jak se ma to kdy hodilo k ukojení poběli
bosti nebo jízlivosti. Přisaal se v „Časo“, jek uš
jeko nižší gymnasista pokročil ve 6vém názoru pa
spověď. Zaplatil prý spolatákoví, aby se sa oóbo.
pomodlil pokání. Vyšší hořizost. Později přestaj
míti křestumské přesvědčení. Ale dyž uókolilk
nesvedeoců volalo na Masaryka nacházejícího 86
v průvoda Macharově, „banba“, najedacu adres
soval obrněný protestní list — arcibiskopovi V som

listé ulevil svým otbolovůým „křesSanst m“ citům, poučuje, co „náš Spasitel“ přikizoval. Na
jedaoa uznával Machar Krista i sa svého spasitele,
aby prostomyalní lidé vážně pokyvovali hlavami,
jak ten Macbar je daleko lepším aupřimnějším
křesťanem než arcibiskup. A jsk zdvořile are)

biskupa tituloval! | Uctivéji,než nyní titeluje .mého Boba. Jen aby hrot dopisem mířesý jeli
ostfeji se zabodl. „Náš Spisiteli“ — Orjem brzy
potom mluvil o křesťanství jako o jedu s Jadey..
Zkrátka — jak se kdy hodí,

. Be bují pověra nejvíce f Našisro
tivníci řeknou, že v naší elrkvi. Zatím však ma
př. sám pastor Gerade vyznal upřímoě, jak pro
testaatský lid jest rakovinoa pověr sle zacbrácem.
Nyní „Berliner Volkszeitaog“ přinesl zajímavé
objevy s protestantského Suska. V Drážďanech
satčení obytří kampáni: „řečitel Bombastových
děl“, dřívější malíř na porceláně Enil Berg
který měl styky sdrážďanskými spiritisty! VDráe
šďanech jest neobyčejně mnoho lidí, kteří s po
věrčivosti věří bned, co jim podvodní ků-ftaři na-.
mluví a ochotně jim sa radu ještě zaplatí. Dělek
sračně apiritistické „medinm“. Za pomoci dvof
chlapíků sehnal si hned honí vyznávačů, kteří ma
věřili jako bibli. Stále více důvěřivých se scházely:
byli mezi nimi úředníci, pekaři, obuvníci, irajčí,
řezníci, zkrátka iutelligsnti i prostý lid. Kdykoli
potřeboval Bergmann peníze, objevil se v sezení
„dach“, který již potřebnéobstaral. Nikdo s účast
níků neměl ani nejmenší nedůvěry k „ducbům“,
kteří s podavětí přicháseli. A tak pomocí „duchů“
si nasnálli kamarádi s Chytrákova na 700.000
marek. Suma věru obrovská, charakteriaující uvě
d»mělost téch, kteří tolik peněs podvodníkům vy
dali. A teď začal „duchy“ vyšetřovati soud. Okra
dení lidé sotva co nazpět dostanou. Apřesto spi
ritisté tvrdí, že prý tohle jest jen skoněka, aby
se věřící vo evé víře atyrdili. — Tohle ce státi
mesikatolíky|

O Vlékově „Osvětě“ odělaje se s námi,
še novým vydavatelem jest p. J. Otte teprve od
1. člsla r. 1909 kdy také toprve nová redakce začne
avoji Činoost Holečkova „Vojma“ přijata byla oslá
do listu jiš za redakce Vičkovy. — Orchestr

Vinobradskéhodivadla č dá se boužovnatěstaví proti taktovce p. ského, ale p. Fraat.
Šabert, který nyní věnuje své síly „Ouvětá“, ne
chce — jak se nám z krabů sádhstnáných adě
loje — a akcí orchestra míti mic, ježtose prý defi
nitivně všelikých. ambic při divadle vzdal. Měl
by tedy svoje nerosumaé pošínáví uvážití ti sltryí
lidé, kteří orchestr v nebezpečné situací udršají.
AČ není pykáno posdě!

Péče ©slepce vČechách «Sasku.
V Úechách ma 62.000 km? bydlí 68 mil. lidí,
s nichž jest 4120 nevidomých; Sasko má ma
16.000 km* 42 mil. obyvatelů « 2750 alepei.
Vsdélavací ústavy pro nevidomé jsou v Čechách
(vedle Klárovy dětské zahrádky ne 14chovanei)
necelé dva (výchovný ústav os Hradčanech a asi
třetina ústava Klárova na Malé Straně). V nich
se vzdělává s našich 6—9Oletých alepců necelá
třetina. Přes tři čivrtiny: (76:4 proc.) nevidomých
dítek, jinochů a dívek, vyrůstá bes vzdělání a
proto je dosud u nás,3436 (834 proc) nevido
mých ubotáků, kteří se samostotaěšiviti nedo
vedou a od domu k dom zs aléužnou (jako že
bráci, šumaři, Aašinetáři) mnal v nepohodé apootě
patovati. V Saska je vzdělavacích ústavů. pro
slepce deset (ač je- tem movidomýchskofo 61%,
tisice méně) a proto vříchni alepci 6 —90letí
vedělávají bud na k

ladíčepidoa po), mé ma badeb
haaíky, j VE). NĚ!
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pepory če.dělniréva,čeledia děti
Dilaictro české počtem 16958 uložilo si r. 1900
v báložnách Raiff-isenorých v Úbchách4,176 53048
K; na jednotireg průměrně připadá 37936 K.
Čeleď poščírm9 BV (osob mělaháese téhošroku.
1.96069198 K; na jednotlivcepřipadá průměrně |
98405: Děti počtem 12583 mají úloženo

1,9009304 K, jednodítě S akob 9226K. |Maji tedy dělnicteo, čeleď a dětialoženo u pos
Htelních "ipolkt 7.90.156240 K.

Z válečnictví. Velké námořnídělostojí
-M0000 K, vál čoá loď 17 mjj. K, torpédo 6 a 8

1 dělo 192000 K a výstřel « něbo
Ztla možno pystřelitinejvíce tisíckrát,

Slají:čéK,výstřels ní20h.

bodvě.amybiee biří we mocné beutí abstinentní.

hovia ve obeds hostincíchv Kanaděo vánočícha
ne Nový rok. U nás by podobné opaiření bylo

áno m útek proči svobodě ubčaneké, ale
bójší Amerika scele právem vystapaje

raně odhrurhhov.a:jako protinedůsto,nédua zbounů otrvctví,
Stiůnosti (rekuroy) na předepsanéjiš

děvky veřejné jsou osvobozeny od poplatku ponse
teskrate, jde-lí o první stíšo:sti, rekarey a podob.,
o aprávnosti předepsaných kolkůa'primýchpoplatků
©'i zde jsou osvobozeny jenom první stížnosti a
uibohv stížnosti další Jde-li o daně a dávky jiné,
Bepožívají podobné stížnosti vůbec žádného osvo
bosení Stížnosti ba předepsané již daně a dávky
vežejné ko:kojí se: a) když dávka nepřesahuje

"100 korun, ta. každý arch 830 haléřů, b) když
davka 100 kurua přesahuje, ša každý. arch:
72 haléřů. Pouse kolku prosta jsod dle Š$ 219.
a 320.s4k.826 říjoa 1096 odvolání proti výwedku

„. Uladaní osebol daně s příjmu a ze slušného a
orekuray proti dodatečnému vyměřeníosobní dasě

s příjmu a se služnébo.

C+ jest pepř? Popřčerný Jest keř, ma
jtel ovíjivý, 6—7 m dlouhý, jako pret siloýpe k.
Zesemoulktů květných vyvíjejí se kulovaté, jedno.
sélbenné bobule zvíci hrachu, s počátku zelené,
později Červené, posléze žlutevé. ©Bobulo pepře
obsabují ostrou pryskyřici, jež jim dodává peprné
chuti, etberický olej, od něbož pochází osobitá

vůvě, aalkalvid piperin, jent dráždí sliznici a

práporvje trávení. Půvedsí vlastí pepře jest Vých,te, odtud se rozdářilopůstování jehona Ceylon,
do ZupadaíIudie, na Bandské a Firpiné

ské, pozdeji i do Amenky. Šyat se pěstuje pepř
v plautáších a to tak, že ma dávají za oporu

n rorost.ívy rychle rostoucí — Bapř. banány,chleboně, palmy —anebo silné tyče. Ji tě v prvém
r008vyroste zasažena rostlina así 4 m vysoko,
vě třetímroce pučneroditi,po16. až 20 roce

vá roditi a nabrasuje 8e novou. — Bobule
lidi se boď nezralé, jakmile počoou červenati,
pebo úpině dozralé, V prvém případé nsuší so na
trh.né bubale rychle na slunci nebo též v suširné,
od čČehoš ma povrchu sěernají a | svraskovatí.
Takové bobule přichazejí pak v pytlích do ob
chodu p»de jménem pepře černého. V druhém

půípadě nasypoa otrhané bobule do košů nebo (opod a v téch dají re několik dní do vod
se svrchní slopka odmočila.Poté mačkajíPalo

v řekách, čímá svrchol 8.upka se 8 michpásem,a satí je na sluuci. Takové bobulemají po
bladký, siutavě bílýs máně peprnější, prijemuější
ebati. V ob bodě říká se jim pepř bílý. Nyní do
vaší se do Evropy nejvíce pepte —ročně přes 10
mil bg| zo Zadal ladie,zejména s měste Nin
G*puřo, kamé obchodalci avátejí toto koření ze

Vvch ostrovů malsjských, P aace je v obrov
paka skladiduíchprosvětový obchod-BYEU

ida. lano.)

: ba 4. J deka, malířcírk. obrazů- Praba——Král, Vinohrady.

8 potěteslíemok Vámodšltido jsteměpro
velnala (čolka obrazu (volikoct460X166om)soele

n nebylapřitakovýchrozměrechvysoké.
8 uotivým pozdravem ť

Tom. Kubíček, farář.
Bycbaltice (Morave), 9. března 1900,

© Vo:octésý pe+0 H ávkol

„Postal pr „Jets AE jsemSbdriels
“ Mb. obrazů jenmdel díra saeueskm“

Fr. Hovlýšek,farář.

, Ósle (Koreteng) 20. Ree 1908..

| šťastnýnovýrok- T
C activěpřeje, zavěnovanga

přízeň děkuje a ozachování
jejíi v příštímroce prosí

| vhluboké úctě oddená

Biskupská knihtiskárna

vHradci Králové.
1 +

otromovité a keřovité

vyrábí jedině a nejlevněji bezpečně balené
zasílá

Louis Kůourek
materialista v Dobrušoe.

metry vysoké kussa ©,metry -vysokékus sa a

810-164 8,4-6 al.

„SLAVIA“Mhh
(VZXŤEMNĚ POJIŠŤOVACÍ BÁNKA“

amet ČESKÝÚSŤAVPOJIŠŤOVACÍ,

1 DÝTKÁN,PENUR,POJIŠTĚNÍNWOŠKÁAPOJIŠTĚNÍ8“

, |NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY,

( vŘitOmEN 218K NÁLEŠÍ ČLK

NŮM — POJŠTĚNCŮM 

. (A

VYPLAO. DIVIDENDA 50
-RBSERVY A FONDY: K-X1,77B.1686-:

DOSAVADNÍVÝPLATYK 1214 savo.

VYBVĚTLÉNÍA alli OCHOTNĚ ZASÍLÁ '«

„GBNRR,ŘIDITELSTVOBARY une |
V FRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM,

| JAKOŠ 1 GENERÁLNÍZASTUPILSTVA:
í Y BRNĚ, VE VÍDNI

YLUBLANI,VÉLVO
VĚ a V ZÁHŘEBĚ

ADERESSA PRO TELKOR.:

“ BANKA SLAVIA PRAMA

Legitimace. Nm
o důvěrnýchschůzí„dle $ 4. shromažďev. zákona

ze dne 16. listopadu r, 1869
dostati «se levně

Ahip hin r Hndddtim

vobrovském výběra, ©kvalitě nejlepší a v cenách nejlevnějších

Objednávkyobratem.

v hluboké úctě oddaný



: „Příloha
Ž——

„Polimnýrzor moderníhosát,
Pan Hladík; maš velikých slor, nadchl se

(rancousském vysnameníním k abnormální po
vldavosti. Myslí, še musí dáti točnou rovaně a

roto vrhl na aomčasnou Francii tak zářivý
engál, še se musí podiviti semi francoozští

pokrokáři. Doe 19 © m., rozradostněn přátel
ským přivítáním Paříže, přímo 80 ve fonille

no „Nár. listů“ ch álon rozplývá. Div ne
leká v hloboké poniřenosti před „vsorem

fšech aěst.“ Slyšme: „Každý nový zájezd do
Paříže, každý nový publed du nesmírného
tarachu tohoto nejč'lejšího a nejenergičtějšího
atřediska lidstva, přesvědčuje o síle a vyspě
losti repub.itánské demokrecié frančoezské...
Waldok-R oessau a Ciemencena dovršili vítěz
ství demokracie proti posledním zoufalým pc
kusům starého světa epátečníckého a klerikál
albo, chtějícího zkázu (I)republiky, jež ogní je
eazdoJna, jejiš myšlenka je vžitá všem (l)frán=
eonzským srdolm. Pro budoucnost evropských
eár.dů je tento rozkvět Francie Šťastnouzá
řukoo. Osvícenávlust svobody a rovoosti (?1),
Otevřenávšem .deálům lidskosti a spravedi
Bosti ve své síle knitarní, hospodářské a po
litické bude moci čaliti brozivým záměrům
oocoé Miše,která uznává brotálnost moci nad
posvátnosti přáva.“

"© Tak —o$ table porce nadšené deklamace
exsltovaného lyrika stačí E p zoání, jak do
vede oslněný sentimentalista rozezvučeti své
dlasivky k přemrštěnému ohvalospěva.
+ | Zalémvšak jest pravdou, še právě ti, kteří
o boje proti „blerikálnímu spátočnictrí“| čekali
nejdychlivějí a a plnou důvěrou nejlepší úspěchy
pro demo!raci, hlasité nynější poměry proklínají

Osod ovitaného busra vejice Se různí od
osudo těch demokratů, kteří v Paříži dlouho
čijí a pozoávají sami na sobě lásku zednářské
matky-vlády. Ti mají právo na předním místě
hovořiti o jakosti tobo předstíraného ráje —
a bovoří se zatatými pěstmi. Samy „Nár. listy“
8. ledna t r. přiznely, že ti radikální demo
kraté podvráděli lid tvrzením o milliardě, jež
ce měla získati zabavením církevního jmění.
Uvedly příklady, jak čikovní likvidátoři se o
bobacovali sezabaveného jmění. Sám paříšský
(a bodně pokrokový) dopisovatel „Ča u“ napsal,
Že političtí činitelé franoonzšti pohlížejí stále
ca politiku jako na živnost, mlavil o odpor
sém kramaření, o výhodném saopatřování pro
tekčních dětí Nazval nepotism (+trýčkovetví)
jedním s nejhoosnějších vředů republiky Ten

rý „bojí tak krásně, jako v nejbírokratičtěj
im státě. Tučné placeným ředitelem veřejného

ehudin-tvína př stal se poslanec. jehoš propustili
egličovése srých sledeb. Dělnický lid v zoafalém
úvém postavení provadá nebývalému pití ab
sinthu. „V malé aličce, aa roho které jsem
před časem bydlel, je dvnáct domů a jedenáct
výčepů.... . Dnešní obidcovéjsou stišení maras
em“ | Tak napsal tedy int-Jl gunt, který ne
skvamal jen povrch, nýbrž který důkladně
problédi poměre demokratických vyděděnců

Pařížeký d-pisovatel „Prava lido“ napsal
o té francvuzeké energii: „I nejprustší lid ven
kovský ve 816:n blahbohyto pomérném duševně
slenivěl.“ Lid prý ei uvědomil, že oalaka mu
odňala „poslední zbytky iotellektneliního ži
vote a ucítil také v nitra svém prázdnota“
To má tedy, pane Hiadiku, býti to vaše fran=
fouzské vítězství demokracie, to radostné při
jímání všech ideálů lidskosti a spravedlnosti?
Nemyslíte, še náhlé rozhánění a ožebračování
scela nevinných a obchým pomáhajících řehol
plo uvědčí o pramalé bumaoitě?

Francie jásala, jak porasilu šlechtietví,
foadsliumus. Při svém radostném tanci však
nechiě.a p. z-rovati, jak ve vní vyvíjí na tros=
kách šlechtictví nové, panovačnější, nelítost
nější, borší, které má ve svém erbo žok ve
slaťaky. A tato nová aristokracie popřává 8v0
bodu Širým davům jen dle jména. Jak může
blažené svobody užívati ubožák ochuzený?
Neplodí szávislust finanční vždycky sávialost
mravní, čili slnžebný poměr chudáka k boháči?
Nejvýznamnějším vzorem takového despoti
Ghóhoobytraka jest právě Clemenceau. Bojoval
horlivě za evoboda, aby mohl achvátiti moc,
kteroa před ním drželi jiní a aby křeslo vládce

promění pro svoji osobu v křeslo tyrana. Sámaocousský pokrokář Flax o tam poredeném
kramáři «demkratismem píňe: Clemenceaustrá
válšivottropenímsi orlůaklumánímsvýchnou
desníků ; ukrulně s%s mch tropil derty . . . Opu
se oposicía hvládě,směnil ... A

skrna U9sobůsáští amstivost.. Vkod
čempřípadě ví velmí dobře.jak možnovósti Lidská
oláde (tedy pokroková stáda?), Chce býti kon
Salem, diktátorem, císařem oznaným .. . Ob
klopoje se poslašnými a poddajoými lidmi,
lokaji a-liohotsíky. Své kreatory (stvůry) a
misfeje všude; . . . platí tlvk, sby mlčel...

Poslstece, senátory, ministry častuje brabostmi,
úedopvustěje šádného odpora a-vyšadoje slepé
poslušnosti.“ Těmi a podobnými slovy nakreslil
Flex portrét karabáčníka Clemencesaa, který

vítězství -domokracie. Amě ruská ani (
vláda nemá (ch silné despotismu jako
jmesovaný francoazský demokrat, proti které
mu se vede obecný nářek, ale jomož v „demo
kratické repnblice“ není možno despotickou moc
vzíti. Tak vyblíží tudiš demokratický režim
Francie, díváme-li se na něj bez barevných
sklíček. (Dokoně.)

Kulturní hlídka,
Ce jest „Volná myšlenka“?

Při ecbůzích její apošto'é ne kroutí všelijak.
Vidi-li moobo katolíků chytře dovolují, aby ná
boženství trvalo dále. Seženna-li ke schůzi maoho
socialistů a jiných našich protivníků, spustí na
plná stavidla. Kdyby nebylo předním cílem volno
myšleokářů vyrvati se ardcí idea Boha, stratili by
důvod k existenci. Vždví jiné kulturní. kultarajš.
a nadkultorní záležitosti sa ně obstarávají jiní.
V. myšlenka spěje k svému pravému cíli ta přímo,
tu cestami křivolakými. tu upřímným doznáním,
tam zese foritejským klamem — jen aby 80 po
stapovalo. Po případě dovedou ti avětlonoši i sa
příti to, co nedávao výslovně prohlásili proti ní
boženství — dle zevnějších okolností. V „Osvětě
lidu“ dne 17 t. m. k vůli nalapání lidí málo zpra
covaných „vysvětlila“: „Světové adražení Volné
Mrělenky vychovává své členy hlavně sdokonaln
váním v pravdě (Haecklové ?) a lásce k bližnímu

myšlenkářského sjezdu 8 katolickými kačžími a
Da sarových nadávkách, metaných v tvář kato
lictva v Hořicích.. Noschvaluje násilných převratů
(a zatím gratulovala otevřeně ra:k:-žid-vským
Pevolocinnářům). zato však tím v+trvaleji a pil
něji chce odstraňovati veškery překážky, bránící
vývoji lidského p. kolení k lepší, svobodné budonc
ností.“ ——Upřímněji a jasněji vyslovili volno
myšlenkáři svůj hlavní cíl v říjnovém sešitu
„Valné školy“, kde se čte na stránce 95 toto:
„Učitelům na uváženou . . . Nebrple aby se vaše
dítky doma modlily, netrpte va svých domácno
stech náboženských tretek, odlučte srou domácnísé
úplně od náboženství af do mí nepřijde umš toho
nejmentíhoco snáboženstvím —třeba sebe mé d
— souvisí Začněte kardý od osoby kjosobé.“ —
Ta mie programskutečnýja „hlavní.

„Hospodářská„hiídka.;
Vyplácí-l!se drůbežnletví,otomora

taje rolulk v Příteli Přírody. Kde se nekrmí
drůbež racionelně, kde se slepicím nepaskytaje
ved.e rostlinného sobu (zraí, brambarů utd.) také
2:b šivoč švý (odpadky masové, hmyz) kde ee
slepice chovsjí déle než čtyři Jét., v kterémito
stáří olepice gotva 70 vajec ročoč snese atd tam
ovšem Ooel:e mlaviti o nějakém výtéžku. Každá
bosp -dyně měla by buď do zvlášrví kuihy neb
kalendáře oj sasnamenat: penéžitý výtěžek z chova
drůbeže u výlohy 5 zob drabeži poskytoutý.
K výtéžka se počítá: 1. cena vajec r čaě od drů
beže (slepic, kachen, hus atd) snesených; 2. cena
prodané neb d-ma zabité a anědené drůbeže; J.
cena kachaíbo neb bosího peří; 4. Cena trasu
K výlobámse počítá: poskytoutýzob,stelivo,práce
a jiné výdaje, Čiože a amortisace oblévů. Olčí
táme-li výloby od výtěžků, oabademe čistého zisku
Jejt drábežnictví ročně přinaší. K lepšímu objas
nění podává týt rolulk přeoled ročních výtěžků
a výloh napojených a chovem drůbeže. Dnem 1.
Jedaa 1905 mel BJ slepic a 4 kohouty, 3 kachoy
a 1 kočera, 1 topku a 2 krocnay. Přilem —
Z chova slepic: sa 3241 vajec co 5 bal. 16225 K,
sa 15 prodaných kutat p» 135 K 4726 K, sa
14 pro domácnost zabitých kařat po 124 K 17:0
K. utav slepic rosmaožen o 11 kosů po 175 K
4920 K. Z chovu kachen: za 154 vajec po 6 h.
924 K. za 5 prodených vykrmených kacheu po
210K 1090 K.sa 2pr> domácnost zabité kachoy
po 150 K 3 K, stav kachen rozmnoten 0 1 kus
3 K. Z chovu topek: za 27 vajec po 10 hal
270 K, sa 2 dospělé vykrmené krocany po 9 K
18 K. Z chovn 10 párů bolubů: sa 87 holonbat
93-78 K, celkový „řijem 32197 K. — Výluhy:
Za 10 metr. ceniů bramborů po 4 K 40 K. za
1 metr. cent otrub 10 K, za sbírané mléko 7 K
sa obílí a obilaf odpadky 70 K, celkem vydání
197 K. Zdstavá tedy brubý čistý výtéšek 19497
K, obnos to, jímá možao v domácnosti Uuraditi
růzvé potřeby. Menší výlohy při obora drůbeta
tepočitá, nebví jsou uhrašeny cenou za 205 kg
trusu a sa kachol s topč: peří. Z toho patroo, še
Facionelnévedené drůbežnictvíse vyplácí a de by
tmuměl kašdýrolsík věnovativětší pozornost.

Ústřední jednota čes. heepodátských sp +Jočemstov v království C -ském vy
dala právé statistiku své činavsti za r. 1906. Koa
cem t. r. bylo v. čianosti 1031 Spořitelních a zá
ložních spolků které čítaly 90 132 členů. Nejvíce

i tu svěděl o její sorganisovanosti před ostatními
diecésem: českými. Soudal okresy v naší diecéti
Brod Něm., Humpolec, Jaroměř, Náshod, Holice,
Lit myši, Polička, Nový Bydžov, Hořice, Cotumec
n. C čítaly po 16—20 upolcích; ze soudních
okresů ostataích tří dievésí Českých bonosí se okroš
mělnický 19spolky, -tof jediný, který ve ttoch
téchto diecésích dostoupil a přestoupil počet 16.
Z činovníků spolkových (starosta, předseda d »zorší
rady,pok'ad) postem3133,bylov roku1908ru)
olků 1600 (50-939,) učit la 713 (22729, živ
nosta'ků 369 (11 76*/,).284 (905, prislušníků
stavů jioých. 172 (5-489/,) duchovních Ceikvvý
ubnos vkladů dosóhi výše K 47 14681079, atáv
zápůjček apofite.ních spo:ků obaaál kuacem r. 1906
K 38 71791609. Úrokovámíra vkladu pobybovaje
se mezi 3',—4'/,9/,. ze zápojč-k nejmiáálmira
úroková 4,9, nejvyšáí5'/,“/,. Obrat peněžní vo
všech spoluch činil doraem 1160728636L K.
K Ústředal jedusté přičlemáno taxé 36 dražster
mlékatských. 20 dražstev pro sujení cokaaky, 9
dražstev libovarských 15 dražstov skladiátní h
23 dražstev nákupních, 65 dražetev strojních, 1
družstev pro povznesení dobytka, 8 družstov Ináf
ských, 9 drat<tev na zpracováuí ovoce, 10jicých
družster.— Čeští katoličtí zemědělci založili 81před
nedávnem svou vlastní Ústřední jednotu.

Žido-nký kartel aa Slovácka. Ns
Slovácku. moravském mují židé témet veškerý
obchod ve svých rakou. To pocitují předovším
rolaíci, kteří bez zprosttedkovatelů židovských ne
mobvu se aai hooati. Této malomocironictva chtěli
židé využiti v plná míře zal žením ječmouařskéuo
kartelu na Slovácku, blavné. na Uuerskobrodsk.
Cotěli rolníky dobaatr k tomu, aby sami přišli
prosit židy brodské, aby od cích kupovali ječnen
sa cenu pramizaranu Ale t>ntokráte dopsdlá Kusa
na kámen Zotročeného roluictva alováckéh) uj sla
se Ú.ředal jednota R. Kusenek (na ja<v Ú střední
jednota R vifři8enek v Čocbach která „podporovala“
české rolaictv) prostřednicvím židů) a prod.řed
nictvim svého útedaík: skoapila 22 vagonů ječme
ne po 19 K sa 1 melr. centa kapoj dál po ce
lémkraji. Rolníciolováč.íaradostí prodávali,šidé
však byli zivstí bez seba. Když nemohli jinak,
ch:óli p-dplatit zastupce Ústředuíjedooty. když tato
ustoupí od skupování ječmene na Uberskobrodska.
Ale banebný podplarek udmítout, čímž rolaictvo
vytršeno s osidel židovských, C aem tim ukazala
Ústřední jedovta R-iff -isenek wvravských svůj
pootivý umer a dokázala. Čím jest rolnictva.

Školský obzor.
Jak rozumějí reformě Némel V „Leip

s'g-r Tageblatta“ dne 20 £.u. sdělenu: V Saské
Kamenici sešla se konf-rence 45 protestantských
pastorů, aby určila svoje stanovisko k cbyst né
reformě naboženskéh: vyučování na vefejuých
školách. Kouforence pastorů vys.ovila svůj 4vublas
a témito u-ae-eními sv-tekých oč telů jed se stula
ma schůsi světského učitelstoa konané ve Ovikove:
1. Nabošen-trí jest podststaa Čust Školaluo vyu
čováví a oabiženská výchova jest hlavatu úkolem
školním. Nábteastrí chov.mejeáté úč.naeji A fle
veji voačovati, když dozor ne skoly předáa bude
učitelům 2 Osoba Ježíje Krist: masl Dýti středom
náboženského úkolního vyačování; déti musí 80
školou státi horlivým: evangol:ccfm: ktestany.

Nadto dle zprávy radého „V-rwáraa“ vláda
trvá docelé na tom, aby v zájma protestantské
církve světátí učitelé dale vyk.navali nižší ku
stelnické alužby. v reformované osnové pro dívčí
školy v Praska (dle zpravy „Berl. Tagb.atta“ to
dae 22. t. m.) se praví: „Konání společných
služeb Božích nejméné dvakrat týdaá jest pro
ducha a společenský život dkulní velice důležité a
třeba je zachovati a podporovati.“

Hle tedy, světátí učitelé sami sdůrazkují
v Saska výchova náb ženskou a to výchovu v ar
čité konfossi. U násdoratenáctiletí mladíci, kteří
„moderní“ moudrost načerpali p -hodluě S někulica
záštiplných pamlstů a časvpiseckých úvuh, buď
ee staví proti náboženské výchové vůbec nebo svojí
slobu maskojí mlharým problábením, že nábožen.
ská výchova nemá býti koafogionelní. Dobře, 00
jste napověděli, pootivé dopověste ; Jizak vas každ
nestranný Člvvék musí povašovati za furizojce. J
si představojete náb sšenskoa výchova bes konfeses
určité církru? Edo jsou vaše pravidla, kde uspo
řádán, astálen a Ba vaších achůz.ob svorné přijat
řád takového vyočování mothsdicky spraco ,
Ponecháte některá dogmata — akterá? A
dogasta savrheste vůbec, čen vlastné bedeto 20
skotečného (ať až jakéhokoli) máboženství uč.ti?
Neneh naši prutiraici na učení o výceh
čelnějších nábodenetvích, © b.duricbém vý



vojí. Prý ať si pak ve „volné škole“ dítě vybere
lepší ; má 3

pp něakyv iRde. Reg be.erní sásračný učitel přivedědětské rozoumky
i-Btubiianr Atosoftekemetrovogvání, tež k jakému
dospěly nejbystřejší učení tbeol-gové. Nebude-li
ttíě Ú vtírsti sá dětem s nábledý osobními,

di robliddně uřůsí vybřdti damy právdá «
Zášady Bejlepší,má-li točiž ta akutečáá re

Rřibd nastatí. takové vyučování bylo by
befáčelné. Ušitel přimalých dětech musí praco
větí s desčetkými dcgmsty,má-lije vůbec něčámu
uávčiti. Na pf.při vyučování čtení musí stále su

tor.tativně problašovati, co které písmeno snamená.
Při zeměpisu, při sdělování letopočíů, při prato
pise atd. dogmat plno. Jinak by se paodagng
sehnal z místa. Let o aáboženstrí, o autořité
Nejvyššího má roshodovati žákovský rozum sám.
A Ostatně: dovede se učitel náboženství opano
věti, oby při vysvětlení různých vysnání neprojevo

Silté svoje přesvědčení vlastní, af až věří ně»
Které Mdnfessiči jest úplným bezvěroem? A

aš Jeho aldvě by novypnírala v beslo: „Řsědý ci
k kde] podle ebutii“ Tuby jit autorit učitelola 6e tam,odkud vypddílaautoritu sěkte

alřkovál Ronfeské. :

| Dále — jak to vlsstně myslí dr.
shée-li, aby se nefyučovalo náboženství jáko zvlášt
ujínu předmětu, ale zato aby všecko vyučování

brno Rřosýceno náboženským duchem? Má se snaďpůsobíti na ponhý cit — bez rozumového odůvod
nění, Des úrčitého stahovení základních nábožen
ských pravd — ergo dogmat? Ťa jest potřebí
sbels jasného vysvětlení.

ejborším útokem na sdravou soudnost jest
tvřžení, že náboženství, které přece svými příkasy
Hdí všecky důležitější jevy života veřejného, jest
— věcí zcela soukromou.. Tak se tvrdí nyní, kdy
80 dělá veřejná věc ze všeho. Bpolečnost se skládá
s jednotlivců. Může býti tadíž společnosti zcela
Ikostejno, co každý jednotlivec v některém oboru
Otul, jaké má bábledy kultorní a specielné nábo
denské? Koupíš si zcela pro soukřomou potřebu
piano u Army nepřátelské našemu národu. Dá W
sa tu „soukromou věc“ Česká veřejnost pardon?
Jůko český obchodník ve smíšeném území pro
mrháš avůj majetek. Může někdo říci, že tohle
jest katastrofa čisté soukromá, že po tom nikomu
mic mení, kdo ti na obchod nic nedal? Biješ ne
uilosrdně své děti, Také zcela soukromá záležitost
tvojí domácaosti? Co vlastně jako čistě soukromé
eemá podicbat: pozornosti a výstrahám-veřejnosti?
Celé masey lidu jsou sa nynějších spletitých po
měrů spiaty tak tósné svými zájmy, če těžko vůbec
o svukromých věcech mlaviti. Náboženství záleží
dosti sonkromou, nemá se mu učiti ve školách!
Tak křičí ti lidé, kteří svým povykem dělají z víry
věo nejveřejoější, kteří chtějí ve škole o nábožen
ství mluviti buďně (ovšem nepřáteleky). Nejsou-li
ti lidé největšími farizejci nebo mají-li všech pět
pohromadě, jak si představují výchovu žáka, do
něhož by se cpaly ve škole oázory čelící proti
jeho vyznání a jenž by doma byl v témž vyznání
„přece soukromě vyočován? Nestal by se z něho
duševní mrzáček? Může francouzský pokrokářský

učitel na př. 8 chladnoudn bledéft na to, žev rodině soukromě se učí dítězcela jíhaknazírati
na svoje naboženství než jak 84 tomu učí ve škole?
k bylo by to záležitosti čistě soukromou, až by
většina ro:llčů vychovávala dítky pod jiným zoroým
úhlem než učitelé? Ergo farizeové, kteří prohls
Šují náboženství za věc soukromou, májí odhoditi
plachtu pokrytectví a říci otavřenů, že jsou vůbec

roti konfessionelaí výchově ať ve škole nebo doma.
e pravě proto, že ee bojí rázné odpovědi věli

kých davů rodičů — tedy vlastně veřejnosti —
otikeií ne k lišácké nepoctivosti.

Josef Štěpán,
v Pardubicieh,

doporučuje sávod svůj veledůstojnéma ducho
a sl. patrosátním úřadům k opravovánía' v

oltářů, kazatělen, křížových cest
i veškerých chrámovýchpředmětů, Jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

úlacení příma a různých předmětů veniu se nalo
sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení

každém slohu a kargp yong A roz plně bezplatně a
k ústní mání dostáví požádánítaktéž

“ l 6z nároku . cestbýhé,
Maoba jch uznání oaze

nát! medal svýlary v Pardablcich.
„S Závoďzdložen+.1808."lg

:

!

ty,pirahéh

u Šaloúniké

odborátka v tom oboru v Hradci Králové,
Pětidomy, © 291.

Též přijímám věšení záclon do oken;
veškeré správky a předělávkyvyřizují

se rychle a levně.

desky a válce
nejsolidněji koupíte

+ eléktrotechu. závodě

Josef Ježek,
. Řřném Králové.

, Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 80haléřů nabizi

Biskopské knihtiskárna,

ZCTPOV03000notatttopt00TODT0GTEOPOPia Art.

Paramenta.

Ignácá V, Neškudla Syn
(protokolovaná frmi)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Moškudiy, faráře ra Týpraohtieloh)

d je PL1. veledůstoja. duchovenstvaker
výrobní závod

ní paraientů ,všech vstenich. ©náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová ns ukázku

se ma požádání franko zašlou.

Elektrické
= světlo=

pro továrny, hotely, domy, vily atd.

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejtoměrný.Zárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny továřní. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i véške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

v Hradci Králové
Jiříková třída č. 254.

a Světoznámé lemnioké
suchary| is

vytáběnys horskéhomásla,jsou:pro avojivý
a „tednénchuť velice. rozšířenb možnoie

PolSm48o

2.MENIBSNBST-(ISRSEBAl

IFNRUESUEEEAFTBYMUHEHE
„1051V3HR“2-7C2Re

y. B 1

TEA vsí207

proní lomnických oudhatů

v nád Popelkou, Óveby.

Sróharytoje úzdáty jevů vintétěza nejlěpět. (Ž

| Blektrickákapesní svina

pravý div moderního průmyslu elektrického. Výrobek

zargčeně solidní a spolehlivý. Stačí prostý stisk asvítilna (4/, wolt) hoří při boaři i větrn, vylučuje na
rosto nebezpečí požáru 1 výbuchu a vydrží ovítiti při

denním upotřebení po mnoho týdnů. Pakprostým od
vunutím Isa starou baterii vypnouti a nabraditi dovou.

Krásná kovová úprava.
Cena úplné ovítiley K 100

„ baterie do aásoby| „—-00
Při objednávcepřes 20 K a 10%,alerou afak.

Na dobírku, nebo proti předem zaslanémuob
(budiš připojeno 43 h mu poštovné) expoduje

Vývczní dům

A, Patřhá M symv Jaroměři,

Dopište si objavní cenník praktických novinek vánoč
michdurků a hraček,jeji edrma a franko k Useo

Hledá se
ku koupt

větší statek
nebo menší dvůř

v ceně od 100 do 170 tisio koran.

Nabídky pod sn. „Statek 154“, restanis
Smiřice.

Welodůstojnému

duchovenstvu!

Jan Stanik, Z35ůž
vlní na Bonisalnáčndíčo

i de čiti h
Vbvlastnídílněratné pravé

jf chkostelních nádob a
ako : mopstra



E ©v hazi, Oderdbělké1 1

Marakeky. — Wliště do eště.

Pokrý
Ba stuly a Jůtna,

v doví křesťanském- 2 péra biskupa
: A EGGERA. «

Stran 40. — Cena 8 hal. Při hro
madných objednávkách velká sleva.

Objednávky vyřídí
administrace „Časových Úvak“

| v Hradci Králové.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailil.

an duchověnstvudoporučuje se

phní a nejstaršíodbornádílnapasířské Karla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

„Ehoronení
jiných kovů,od nej

o do nejakrostnějího provedení, +

vybošauúhroáth
uhotovuje se v mé vlastní dílné
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledčstojnému du
chovenstvu práci třvalou a

uměleckouzamě vod vs

mape M0kouMilos marie.
ešní nádoby jez v.ohnl

lstí za ceny vělice lovné,
Veškeré opravy nádob ko

telních se ry-ile, řádně a
levná vyřizují,

Vše saaílám jen posvěcené.

Vso rvupočty, :hotové sbviína ukásku

n)KA kos

eg“ate možno BezPŘÍZE
veledůstojné důchovensívoo laskavoupePypruavodaduedomácímu.

o né enmě.provedeníJOU
|Časové úvahy!

V dění společnost1 tapěhé společenstvo a ručením obmezeným

v Hrádol Králové,
3(proti Graodhotelu)::

přijímá vklady na kníšky
==za 49%až B, =
jb- Ska tetycapěti lemu -li

URL oni lezre“

bronsn a

V. Šale, hslátaík astřibrník,
přísežký

eondní saalec 6 odhadce

v Hradci Králová, |deZa
ad a

hodinvšehodruhu. i
| Prodejče dářáltou.

Prvni česká křest.-soc. svépomocná firma
v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
Jež v domňenosti jsou třeba, vyrábí a levně dodává

Tkale: výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorkya cenníksasílajíse sdarma afranko
s. požadují se naspět jen tenkráte, nebylo-li nie
objednáno

O. k. místodržitelstvím koncessovabá.

Realitní kancelář|

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

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

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agendaj vnitrozemské, tak

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisaé 5 K.

y

vzezře:

B.
*étLr
mověoknaÚmessik

bezplatně,

vlašské,hotoví

dekoracivnitřní,mejnov ústavpromallunasklo

Brno

námmšeIsvoulécipředšímosaiky uměl,

MOSAIKY
sp-eixlenné“fjik vÓzstního(etastu,kterénzojen.SDMendy

Konkurs
ObeoKrálovéhraddoká

vypisuje tímto veřejnou soutěž na podání návrba

pro plochy v obroda města Iradeo Králové ték

Zanej'spěl projekty bona | jeeutyjoná-Mimo M můževy nprojekt dkdlpens R900—
Sitnační plán městaa konkareně,!prdnioky

vydá podepsaný úřad purkmistrovaký proti Sapls
cení obnosu K 65- dnem I. února 1909 počínaje.

Lhůte konkurenční končí doem 30, dpbas
1909.

Z purkaistrovského úřadu v Hradel Kválové,
dne 28. prosince 1908,

Dr. Fr. Ulrich,
starosta.

„m s i

Pisař

Nejenějí 1jr

dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

“ Jos. Ježek,
Y Hradci Králové. v a ST

Žádejte cenníky.

TUo Sr

Naslédkém ktadváné $Rrovaravarního měšťanstvav Hrado ona sad
podepsaný správní výbor

přestavbu

S národních budov

řízením offertním
dmínek pánům interessentém v kas

ď přvóvěro k volněhřů nablédantí vyložených. c "l
Páni reflektanti ce žádají, aby své řádně

vybotovené, zapečetěné a 109, vadiem opa
třené cfferty nejdéle do 81. ledna 1909 o 19.
hodině poledví pod adressou níšepsaného
správního výboru podali, při čemž se podo
t ká, že o zadání stavby může býti rozhodauto

bes obledo Da nejnižší nabídku.

V Hradci Králové 22. prosince 1908.

Správní výbor
Právovarního měšťanstva

v Hyadci Králové.taví



Doporučujemg=

a]
Sklodooken
P an nů s jiné sa kartelovanécenynej

Řreti, taako t ne stanicia obalsdarma
EK.V. SKUHERSKÝ,

-6 6kdvornídodavatelHradosKrál
Zarnčeně dobrý sklenářský tmel 20 hal. I kg,

diamanty sklenářské spoleblivě řezající 4 K ku.

, Zvláště výhodné pro p. t. sklenáře atruhláře

oo Rome okopařovnějšínáRakouskuveškerých

ókoa paramentů
rů koberců

ovevEovorčnemtěa on6 vřronáe "terárko

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

Tico uznávacích„poletnc aodporučení —ov „ rospočty, a

K bény domky ovpočk,"mary
Adresování vždy doslovné 00 vyprošuje.

Cojest šeprádloi bezbě-|

»Saponite s vůní fialkovou,osvědčený vý
robek firmy: Josef Jelínek, mydlář vHradci

Král., a nikdy již bezněho práti nebudu,nebolušetřímčasui i peněz

Prmí český kalolický zárod ro Vllni.

František kuber
stelních rouch,

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

VIN.o., Kaiser
strasse0., vedleLe
zaritakého chrámu

Páně.

Ne uháskusasílé
s všefrance.

| proMl
2 Já, oken kostelních,

"PRAHA-I,

ey him)d
a

dodání okenchrá
=BSE

NTROKLECCET

ZCZLTE
puralnímuprovedení s

Stce 1 se delemnymo
rámy, sítěmi vzasením.

Veškeré rozpočty, i odborná rada latně, boze
“VŘÍ návaznostike definitivní ohjodnárce. %

ORY*Nesdetnájveřejná| pisemná:pochra'náumání, ij
Založeno roku 1896.

Kielier sockařsko-řezbářské
pro práce kostelní

J. MUNIAKA V HRADCI KRAL.,
—SLEZ. PŘEDMĚSTÍ.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, břtitelnic, spo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v peliefech, soch +větoů, krucifksů,

rámů atd. atd.

hd
Opravujeaobnovujesinré

kostelnípráce.

Výkresyaroapočtynapošádání.

422

Videň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1000. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného 08: ví
ktoré Jedině kupujte a žádejte!

„WWONO POL.
akciová ovičkárna a voskárna v Nl, 1 leslavi.

Ručíme za absolutní čistotu našeho mýdla

8 vrannu oba“sem K 30000.

Ku prodej uhlij:
přijme se na stálý plat a provisi dobře
odporučený

jednatel,
Bližší v administraci tohoto lista..

"9061ZHEdorspem93917

| Svým PT. příznivcům
a odběratelům ku nastá
vající změně roku dovoluje
si projeviti

nejsrdečnější.
- blahopřání =

M Foja] | 8 Byčištů,
modní závod

Hradec Králové,
Divadelní ulice.

NB. Zároveň uctivě prosí o další
ct. přzes.

NRPPRONERNHHNPP

RRPAPRNIENHRAKRNNNN

Skvostné dárký
ke všem příležitostem

Jekojvýtečné

kapesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
SEN jehlya jiné zlaté astříbrné skv

SE — v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, zlataska hodinář
v Rychnově nm.Kn.

hodným zásilky na výběr i na aplátky bez
zvýšení cen. — Založeno r. 1843.
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Jan Horák,!soukenník

v Rychnově nad Kněžnou k

Z

zosílá na požádání vždy

dle roční salsony keollcekci

X

KEBDXCBD

nejnovějších druků pravých
viněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
semských.

Četná uznání zvláštěz kruhůvele
JK důst. duchovenstva cvědčí e poctivé ob

Sluse méhe ryze křesťanského závodu za

a U dobu více než třice'iletého působení.čiňte, prosím, melou objednávku na
skousku.

Volojemnolátky na teláry.
Též na splátky baz zvýšení evo!
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Doporučujeme
našim rodin

Veledůstojnému

duchovensúvu!

jan taněk Kar.Světlé,J čís. 19 n., roh
Konviktské ul., ený pasíř spe
sielné na náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj bojné zásobený
úklad ve vlastní dílněračně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znoru opravuje v původní

Intenci s jem 9 ohní slatá a stříbří. Na pošálání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenalky franko.

ba peškoré výrobky a slacemé ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nei
jednoduššího do nejstkvostnéjiho. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. prasované vý

robky besosné.. Vše posílám jiš posvěcené.

vý
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal parameniů
prádin praporů, příkrovů, koberců aevového máčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a 'k. dvorního dodavatele

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

Tisíce uznávacích referencí a odporačení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné sc vyproňuje.

Co jest příčinou, že prádlo i bez bě
lidla na trávníku září čistotou dříve nikdy
nebývalou?

Použila jsem do vyvářky

za 6 haléřů
»Saponite s vůní fialkovou, osvědčený vý

robek firmy: Josef Jelínek, mydlář v Hradci
Král., a nikdy již bez něho práti nebudu, neboť
ušetřím času i peněz a prádlo jest prosyceno
tak líbeznou vůní fialek, že mí činí opravdové

= potěšení.
Prmí český katolický zárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vovénádoby,kříže |atd.
Vídeň,

VII. o., Kaiser
strese o., vedleLa
saritekého chrámu

Páně.
Neukáskusasílá

se vše franoo.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
S odborný

| — umělecký zárod —

o Malby

| oken kostelních,
o PRARA-I.,

č. 145 st., Malá Karlova |
ul. čís. <Onové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ročaje te
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohulému fi
guralnímu provedení a

sice i se delesnými
rámy, sílémi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, bese
vší závaznosti ku definitivní objeduárce.

ORY*Neséetnátveřejnái pisemnápochra'ná 'uznání.<
Založeno roku 1836.
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NANPORHRNTIRN HN bbbbí
Nejlevnější a zejykusnéjší

č“ dětské vozíky
u velkovýrobce firmy

Jos. Ježek,
v Hradci Králové.

Žádejte cenniky.
NANHRHPRNNINPNNRNNNN

©

čk

Právě vyšlo čísloI. Časových
Úvrah s pojednáním

O duši lidské
z péra J. Běliny.

Autor na základě francouzských a polských
pramenů pojednává « důležitém problému tomto
se staooviskafilosoficko- váboženského.Ačkoliv
práce Bělinova je přesně vědecká, podána je přece
formou arozamiteloou a populároím slohem. Úvaha
o daši lidské náleží bez odporu k nejlepším publi
kacím, které dosud ve sbírce „Časových Úvah“
byly vydány a necbybujeme tvrdíce, že dosud ce
bylo vůbec v jazyce Českém vydáno dílko, které
by vědecky a ve stručném srozamitelném rouše

robralo otázku za dnů našich tak palčivou. Práce
Bělinova bude vbodoou pomůckou ducbovenstvu
a nepostrádatelnou příručkou naším organisacím.

Obashově cenný spisek na 36 satranácu stojí
pouze 8 bal. Při hromadných objednávkách větší
slevy. — Objedoávky vyřizaje obratem

Administrace „Časových Úvah“ v Hradei Král.:

Skvwostnédárky
ke všem příležitostem

lako'výtečné

I apesní hodinky
všech druhů a soustav,

pendlové hodiny
v nádherných skříních,

řetízky, prsteny, náramky,
M jehly a jiné zlaté astříbrné skvosty

— v nejmodernějším provedení —

nabízí ke koupi

Jan Kalis, ziatníka hodinář
v Htychnově n. Kn.

Solidní obsluha při mírných cenách. Důvěry
hodným zásilky na výběr i na splátky bez

zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

E. 57.0 DACCCZ

Atelier pro církevní malbu

J. Hlávka,
malíř círk. obrazů

Praha-Král, Vinohrady,Čelak. ul, č. 9,
doporačuje veledůstojnému ducbovenstvu všestran

ně uznané kostelní malby jako

Oltářní obrazy,
křížové cesty, postní obrazy atd.

na plátně, plechu, v uměleckém provedení, v ce
nách nejlevnějších.

Gp* Obnovuji staré zašlé obrazy. W
Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlédnutí

XG63X602XAGBIXČEZXBEDX

Jan Horák, *
soukenník :

v Rychnově nad Kněžnou $
Xzasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

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

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze méhe ryze křesťanského závodu za

2 dobu více než třice*iletého působení.Učiňte, prosíca, malou objednávzu na
zkousku.

Velejemnéelátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

XGeDEBDXKBE3X 663X 683X
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dnem 1. dubma 1908 počínajíc.

běh hětátě



Kulturní hlídka,
Volní myslitelé, kde jste?

Chystáte už dlouho ve své pokrokové kachy
ni balsám na všecky lidské neduby. Odmítajíce
útěchu náboženskou, chcete nejsvobodnějším, nej
volnějším rosumem a jen rosumem zažehnávati
bídu, bolest, hrozné katastrofy. Nuže, na Jicilii
jest děsný obraz spousty. Komu jen kus citu v
srdci zbývá, musí Ikáti nad brozoou ránou, kterou
byly stíženy obrovské davy v několika vteřinách,
Zbynuli tam katolíci, kleří věřili, fe na zemi ne
mají místa stálého, že přes všechen pokrok vědy
nevíme dne ani hodiny. A zbynuli se svými svě
tobornými plány i brdí volní myslitelé, kteří tře
bas právě vté chvíli psali články, jak i bez víry
v život sábrobní stanou se lidé šťtastnými už sde
Da zemi neloliko v Messině, ale všade, kam vítěz
ně provikne volnomyslitelský rucb. Zvláštní, že
právě ti Italové, kteří nejvíce rozumem a vědou
kolem sebe šermují, ani po strašném výbochu Ve
suvu všichni dobromady vesestrčili hlavy A neu
hodli vynikajícím svým oatrovtipem, co a kdy asi
může se strašného díti v nejbližší budoucnosti
v témž státě italském. Neuhodli všichni dobroma
dy tolik, co jasně předpověděl český uč:nec Zen

r, člověk věřící, uzoávající avoji závislost nu
ohbu.Ba snad ani pro samé popírání Buha ne

měly statisíce volných myslitelů italských kdy,
aby se dověděli, co slovutný učenec náš na zákla
dě svojí dynamoelektrické theorie předpovídal.

Kdyby volní myslitelé, kteří s tak velikou
pompoo na sjezdu v Římě svoji mohutnost e by
strost ohlašovali, na základě dynamoelektrické
tbeorie opravdu myslili a domyslili jen o píď dále
než Zenger, mobli obyvatelé Messiny před kata
strofou město opustiti. Leč docela ani jejich osla
vovaný miláček, seveřan Haeckel, který se chlu
bil, že rozlaštil „záhady světa“, nevěděl nic 0 tom,
jaké strašné neštěstí se pod zemí chystá. Kdyby

yli všicbni volní myslite'é dohromady aspoň při
bližně oznámili na základě skutečné vědy, na který
den katastrofa hrozí, byli by prokázali lidst7u
tím upozorněním daleko větších služeb, než vší
svojí horečnou agitační činností,

Cblubná věda synů toboto světa zkrachovala
v tomto případě úplně, ač už tolik učených úvah
o zemětřesení natištěno. Sám masarykovský „Čas“
napsal 30. pros. m.r.: „Proti katastrofám tobo drahu
není pomoci, není prostředku. Nikdo se vůbec ne
osmělí ani se ptát, jak zameziti brůzy zemětřesení,
jak ucpati vulkán chrlící lávu. Zde člověk s veškerým
svým důvtipem, scelou svou vynalezavostí zůstává
úplně bezmocným. Nemůže ani předpověděti (?)
děsnou adálost, může pouze konetatovati její vý
sledky“ — Nuže, volní myslitelé, kteří stýskáte,
jak církev naše utlačaje rozum, víte přece dobře,
že vám pranic nepřekáží v tak důležitém bádání,
jakým jest stadium příčiny a možcého zabránění
zemětřesení. Honem tedy na toto pole, i v církvi
naší zcela volné. Nebrání vám církev nijak ivji
ném přemýšlení o věcech pro člověčenstvo nejdů
lešitějších. Vždyť by vám každý katolík děkoval,
kdybyste nalezli bezpečný lék proti tuberkulose,
kdybyste dovedli ovládnonti zcela bezpečně vzduch,
kdybyste mohli cdvrátiti kropobití, kdybyste —
sale nač vypočítávati dále? Právé vy zanedbáváte
potřeby, které k vůli blahu lidstva vyžadují
šetření a studia bezodkladného. Zato se honíte
2a různými fantómy, za věcmi, jimiž byste mohli
hodně podrážditi svoje spolubližní. Roztřepáváte
ve veřejnosti takové názory, jež nesytí, jež se
nikde dobře neosvědčily, které ožebračují poslu
chače o ideály, jež jim v srdci zbývají. Nedáva
jíce nic, berete nadto člověku útěchu a naději.

Pozdní a bezvýsledná taktika.
Staročeši vydali provolání, aby ee utvořil

mohutný svaz, který by pečoval o úpravu dneš
ních poměrů sociálních i politických, o šťast
nější budoucnost vlasti, o reformu nynější naší
sbahnělé diplomacie. V provolání praví se též,
že v národě našem nabývá vrcbu přesvědčení,
že v otázkách náboženských třeba každému
jediuci ponechati úplnou volnost přesvědčení.
Tuto snášelivost přáli by si pánové podepsaní
Da provolání vypěstovati v úcta ka každémo
přesvědčení odchylnému a zabezpečitl ji jako
zákluduí společenskoo povinnost.

Hoská slova — leč bylo potřebí napově
děné orčité a upřímně dopověděti. Kdo dnes
neblásá aspoň před katolíky náboženskou sná
šelivost ? Největšíštváči, kteří se živí řemesl
nou protikatolickou agitací, kteří docela exi
stenci Boha upfruají, bned mají plno kásaní o
snášelivosti, jestliže katolík blátem potop po
třísněný odváží se proti útlaka protestovati.

« Když za vítězné óry mladočechů katolíci byli
(blavně při oslavách Hasových) topeni způsobem
nejdrzejším, byli skoro úplně klidní ti opatrníci,
kteří nyní odporačnjí snášelivost. Kde jsou jen
Zidé nebo ovangející o nás nespravedlivě pro
následováni? Vysljívajíse katolíci jejich ob

řadům a přesvědčení s takovou jízlivoa drzostí,
jako se jinověrci vyšklebujt nám?

„Třeba každéma jedinci nechati volnost
přesvědčení * Toto heslo se mělo vytrvale csý
vati a zároveň praktickým jednáním prováděti
již dávno, kdy protikatolické běsnění dostapo
valo vrcholo, kdy se 8 vlasteneckými katolíky
jednalo od extravlasteneckých representantů
jako s přivandrovalými cizáky, kteří nemají
v oaší semi práva na existenci. Opatrníci ne
chtěli si v zájma pravdy a práva páliti prsty :
vědyť katolictvo trpělivě snášelo poličky i od
nedozralých mladíčků. A přece hotová uliční
otví, která se páchala proti věřícímkatolíkům,
by měl odsouditi veřejně každý spravedlivý
člověk, byť by byl třebas Mobamedánem. Preč
se na př. „Hlas Národa“ rázně neozval, aspoň
v nedávném čase, když pořádána ste schůzí pro
vyloučení katolického náboženství ze škol, při
nichž se tolik katolictvu spílalo? Proč „Hlas
Národa“ s plným pochopením svobody každého
jedince důsledně se nestavěl proti terr ra soc.
demokratů, kteří tak bezohledně a soustavné
katolické dělníky o cbléb pro jejich přesvěd
čení připravují? Proč nepokáral věcným, dů
stojným, ale rozbodným protestem řádění vo!
ných myslitelů proti katolictvu v Praze, proč
neotevřel plně srdcei ledví, když katolickéma
průvoda i do tváří pliváno? Kdyby takové
nezbednosti prováděli katolíci, ibned by se
zarmoucenon tváří protestoval a opozorňoval,
že si takhle v očích veřejnosti škodíme.

„Třeba každéma jedinci necbati volnost
přesvědčení.“ Toť věta málo určitá. Tak mloví
1 francouzští zednáři, kteří oloopili a vyhnali
lidumilné jeptišky pro jejich přesvědčení.
Která strana jen, zavedší naši politiku do
zbahnělých poměrů, nepřála svobody židům a
evapgelíkům? Mělo se již dávno ze staročeské
strany ozvati určitě: „I katolík má právo na
svoje přesvědčení; každý rozumný muž masí
bájiti svoboda katolíkovo. Rozkazovat rodičům,
aby nevštěpovali svým dětem vlastní nábožen
ské přesvědčení — tof moderní barbarství.“
Není každéma jedinci jen potřebí pooechati
volnost přesvědčení, jest potřebí též orčitě se
vyjádřiti, jak, do jaké míry a za jakých okol
ností bude ta strana badoncnosti hájiti nábo
ženství v oaší zemi nejrozšířenější v době té,
kdy pokrokáři chtějí vybnati naše kněze ze
školy.

Jak se časy mění! Opatrnické strany na
jednou vidí, že bez vlastního jejich přičinění
katolictvo samostatně utvořilo obrovské obranné
ploky. Proto teď pojednou fronta se obrací.
Sami mladočeši ve svém provolání najednou
ubezpečovali o avé úctě k přesvědčení nábo
ženskému. Po nich přicházejí s mlhavým pro
hlášením jiní. Ovšem dložno spravedlivě kon
statovati, že staročeši nikdy katolíků z národa
nevylučovali. Ale v posledním oejkritičtějším
čase, kdy zakazováno nám zříditi katolické
gymnasiom, kdy katolicky smýšlející lidé byli
pranýřování a denuncováni jako lidé bezcha
rakterní, kdy prohlašován společenský boykot
proti pri fessorům učící: oa katolickém gym
nasiu, kdy nevědecký pamflet Wahrmoadův
byl hájen jako největší skvost pokroku, potře
bovali jsme něco víc než akademické prohblá
šení, že má každý míti svobodu přesvědčení.
Naše vyznání není předmětem, který by se dal
držeti pod pokličkou soukromosti, toto vyznání
musí prozařovati skutky veřejné, s nimiž jest
v nerozlačné souvislosti. To se mělo věděti již
dávno. A kdo nyní naříká, jak jest národ roz
tříštěo, jak jsou nynější poměr, zbanunělé,nechť
si vzpomene, kdo za to všecku může. Pruč se
ueozýval zrovna tak mohotný protest proti
tříštění národa, když proti neorganisovaným
ještě katolíkům štváno se vším úsilím hned
s několika stran? Kdyby katolík v té době
byl měl aspoň trochu otevřené a vlivné pod
pory v politické straně jiné, rozhodně by ne
zakládal stranu vlastní.

My netříštíme; naopak — tříštily strany
zcela jiné. My jeme © národě nyní spojili
obrovské davy na ochrana skutečných zájmů
národních a náboženských; a připojojeme dále
rychlým tempem k plokům stávajícím nové
davy lidí dobré vůle. Naslonažilijsmese jiným
dost; a jestliže přeje naše veřejnost soc. de
mokratům plnou samostatnost v prácí pro národ,
nechť také vlídoě dovolí, abychom si takovou
národní svéprávnost zachovali také my, kteří
jsme jit zde v Čechách poněkad déle. Nesa
pomeuutelný biskup Brynych dobře uhodil,jaké
skrovné almožny by se nám dostalo za poslu
hování stranám jiným a sda by poddanský
poměr docílil toho, k čemu vlastně jest církev
určena. Potáceti se stále od kompromisu ke

Komproamio a přitom se báti útrpného úsměvui politických epojenců, jakmile veřejně problá
síme svoje katolické přesvědčení — tof ros
hodně není účelem svobodných vyznavačů Krí

stových, kteří mají všude zdůrazňovati zásada,
že právě učení Ježíše Krista jest oadřaděno
všem ostatním naakám acílům a které k zdravé
vlastenecké práci natí nejúčinněji.

Hospodářská hlídka.
Věstník Hospodářského Sdružení
českých křesťanských semědělců

pre království České.
Vzhledem k nesmírnému počtu dopisů, ješ

nás docházejí i od nečlenů, problašojeme, že. seč
jswe, bledime vyhovět, poradit a odpovědět kaž
dému. Ale protošo nemáme žádných fondů, musíme
aspoňtolik žádat, aby nel euo vé Hospodářského
Sdružení k dotazům svým přiložili vždy zoámku
na odpověď. —

Katolické a křesť. aociálal apolky a jedaoty
upozorňujeme, že mohou bez dalších průtahů býti
přijímány za přispívající členy S4ružeol (s ročním
příspěvkem do 25 členů 5 K, za každých dalších
25 členů o 1 K více) Ušetří tím peněz (členský
příspěvek se zápisným obnáší K 110—170, tedy
už při 25 členech o maoho víc), nebudou 8e stá
vající organisace tříštit, a členstvo jich bude míti
podíl na výhodách ve Sdražení. — Pro volné or
ganisace to arci neplatí, vzhledem k nají povin
nosti, každý přičleněný spolek aa místodržitelství
hlásiti. —

Cenníky sup-rfosfáiu a slož. hnojiv, roze
slané před 7 prosincem, jsou neplatné. Objedoate'é
hlastež se o nové, výh.doějií! —

Dodávka žita pro konsumol spolek má ještě
některé měsíce (po l vagonu) oezadané. Odbočky,
blastež se a udejte hned žádanou cenu. —

Odbcčkám připomínáme, aby Věstolky si
ukládaly, aby vždy mohly do nich nablédnont.

„Sekretariát Hosp. Sdrušení“
v Janovicích wu Votic.

Ce ničí ovocné strom; © Většinaovoc
vých atromů v sadech ovocných hyne předčasně
následkem zpráchnivéní dřeva a kotlavosti kinene,
způsobené lidmi a vichřicemi. Jak často vidíme
stromy, na nichž je plao suchých pabýlů a uaho'
lých suků, které: povstaly tím, že vichřice polá
mala haluze a nikdo se nepostarsl o to, aby ko
náry se odstranily. Anebo hospodář sám „čistil“
strom obuškem a pilou tak, že, sednav na balus,
před sebou usekl neb utezal větev, a pahýl, na
němž seděl, nechá trčet. Pahýl uschne, ale zarůst
nemůže. Dřevo korou nechráněné rozpuká, voda
voiká do rány, způsobuje práchnivění a ostatní
pak dodělají houbovitéplísné, mys. ovzduší ru
šivé atd. Za krátko utvoří se problubina, dřevo
rychle práchniví, ve stromě povstane datina a sa
málo let str.m je zoičen úplně, ačkoliv by jinak
ještě mnohá desftileti byl bojaě rodil a na konec
zdravé, cenné dřevo byl poskytl Aby k takovým
koncům uedošlo, aetrpme na stromě suchárů,, pa
býlů, nezarostlých suků, a kde snad přece okáže
se dutina, ihned ji vyčistme, zpachřelé, zpráchni
vělé dtevo vyřežme, datinu cementem vyplňme a
ublaďdme vše na povrchu. Tak se zachová strom
ještě mnoho let. Větší dutiny vyčištěné a vysašené
se vyplňují buď vysašeným pískem čistým anebo
kamenoahelným popelem, načež se na povrcha
cementem zacelí.

Dobrý hnůj, bohatý na živioy, získáme,
když hnojiště po každém kydání hnoje urovnáme,
ušlapeme, předslunečními paprsky chráníme vhod
ným zastinóním, stále udržujeme mírně vlhkým,
chráníme před dešťovkou a sáplavou vůbec a
příliš vysoko nevratvíme. Jakmile na hoojišti je
hnůj přes metr vysoko, třeba jej vyvážet a nelze-li
bned zaorat, buď rozhodit na š.roko, aby sněhem
byl pokryt, anebo na poli narovnat do hranolovitých
kup oevysokých, kteréž se hlinou pokryjí. Jakost
booje se velmi zvýší, když bnojišté občas posy
peme buď sacbou blinou mělkou, anebo drtí ra
šelinatou. Pokud možno, hleďne bnůj vyvezený
ibned mělce zaorat. [ vzimě, nastane-li úleva,
využitkojme pobody k zaorávání hnoje.

Nymější drahotní pomě v Chicagu.Přítel našeho listu sděluje s námi s Chicaga: Libra
párků (asi 44'/, dkg) jest zde sa 10 centů (cent
—skoro 5 hal.), 1 Ib. bověsího masa na polévku
sa č c., | Ib. hov. masa k vaření nebo pečení
10 c., vepřového za 8—9 c. 1 Ib. sádla planího
9 ©. — Vejce jsou poměrně drahá: 1 tucet 25
—36 c. dle místa a doby. 1 tuna (1000 kg) uhlí
dle jakosti 4—5 až 5'/, dollaru (dollar —4 K 93 h);
i 6 dovozem del jsem za tunu Ó'26 dol. — Fůra
dříví (samé kousky prkónek a odpadků s tovéren
zpracovávajících dřevo) má cena 3—8'/, aš 4 dol.
Leč na fůře jest toho spousta; za tolik dříví bych
masil u vás platit asi 24 K. — Botya Šaty jsou
sde též laciné. Naše děvčata mají pěkné botky
sa 1:36 dol. a za 1:95 dol. Mužské boty šněro
vací jsou sde za $—260 aš 3 dol. — Prádlo též
poměrně laciné. Mažeké košile po 60 —75 eentech,

yard (— 36 palců) bavi. látky mací „pokejvkyBebo na prádlo 6—8—9—10 c. — Zvláté drahé



Jsou zde — brambory. 1 peck (vlc než pětilitr)
bremborů nás stál 26 cestů a jablek SD centů,
Celkem tedy drabota není veliká. Leč slněnější
„rent“ (byt) jest sde značně drabý, Zde platíme

k obklopený stálým čmoudem 10 dolj. mě
Výroba dusičňanu vápenatého se

vaduchu. Snad bude naše rolníky zajímat, že
se pomocí dusíkn ze vzdnchu podařilo vyrobit
dusičnan vápenatý, čili to nejlepší hnojivo. První
takový větší závod postaven jest v Notod-denu
v Norsku. Zde se využitkuje obromný vodopád
Rjukan, jeboš spád jest 656 m a množství vody
daleko přes 5O m! za vteřinu. Touto vodou pohá
nějí se dynama na atřídavé proudy trojfázové o
napjetí 10.000 volt. Sila elektrická se pak vede
7 do chemické továrny, kdež vzduch veden
j.st ohromným elektrickým obloukom ve zvláštních
pecích. Ohromnou teplotou působí kyslík ua du
ok a vzniká kysličník dusičitý. Složšitýmcbemickým
pochodem pomocí vápenného mléka a nebašeného
vápna obdrží se kristaloraný dusičnan vápenatý.
Jeho upotřebení je totéž jako cbilského Jedku,
účibky ale jsou rozbodně lepší. N rské závody
ne využitkování vzdušného dusíku vyrábějí nyní
přes 20000 tun dusičňcana vápenatého ročně a
brzy budou dodávati přes 160000 tun. Jen že
všady není tak ohromná síla vodní k dieposici.

Zimaje tu.
a proto obraťte se a důvěrou — kupu
jete-li: pánské a dámaké trikové prádlo ;
(též pravé jhgrové), rukavice, punčochy, |

pánské vlněné vesty
s rukávy atd, jakož i: |

Kněžské kolárky a
náprsemky —

na firmu:

Fejgl AByčiště,
Hradec Králové.

Divadelní ulice (proti kostelu P. Marie).

Veškeré přípravy pro šva- ;
dleny a krejčí.
Solidní obsluha.

Levné, pevné ceny.

Školský obzor.
Vrchol něltelského pokroku. Někdo

by se domníval, že akce pokrokových učitelů
vyčerpává ee výhradně štvanicemi proti kato
lioké církvi. Ale byla by to mýlka. Tito páno
vé mají cíle ještě vzpešenější, reformější. Jsou
také pro rozloko manželskou, aby se učini'a
přítrž dosavadnímu kčefiaření ze sňatků, jehož
příčina dle pokrokářů vězí v „ztronlém byro
kratickém řádě.“ A tak v 11. čísle fanaticky
pokrokářského „Škol. Obzoru“ otištěno nabíd
outí k sňatku, v němž se od nevěsty žádá
zpamenitá vlastnost, ježto se tam čtou slova:
„který jejím prostřednictvím měl by velikou
protekci“ Zlatá rozlokal Aš by na př. ts pro
tekce nevěstina zklamala, hledal by v případě
usákoněné rozloky učitel družku jinou, jejíž
protekce by byla účirnější, jistotnější. Ergo
jen si vykšeftovat sňatkem velikou protekci
třebas oa úkor samých pokrokových (i sastou
žilejších) kolegů! Takse porazí etrýčkovství,
chamtivost, protekční bespráví a svítězí —
pokroková, moderní epravedlivost!

„Volná škola“ v Ameriee. Dne 18.
prosince m. r. otiskl „Nový Věk“ pozorubodný do
pis skušeného člověku ze St Louis, z něhož uvá
díme: „Jsem v Americe deset let. Vzdělání stře
doškolského a částečně vyššího dostalo se mně na
Moravě a v Čecbách a děkuji tomu, že jsem byl
v náboženství utyrzen. Zde v Americe za deset
Jet zakusil jsem mnoho a sešel se e lidmi všech
tříd a vzdělání Byl jsem učitelem na česko-katol.
škole, pak obchodníkem, nato majetníkem lékárny,
redaktorem v Chicagu, farmářem v Jowě a nyní
po několik let jsem opět redaktorem. Z toho „vo
sejčku“ života mého snad goznáte, še jsem vtomto
alsavém údolí jiš něco odkoukal, a že bych mohl
o všeličema říci úsudek, jenž by se ukásal správ
ným, když ne hned, tedy později...

Zde v Americe nejlópe se zračí, kam vede
beznáboženská škola! Dětí sní a vní json zpustlé,
břemenem rodičů a veřejnosti.

. .., Státy jednotlivé v Americe nestačí stavět
epšoven pro neduspělé provinilce, kteří, nema

íce mravního náboženského základu, nevědí nic o
právním citu a dopouštějí se s raffinovanoatí ne
vídenou krádeží, podvodů, bnusvých nepravosti,
ba i vrašd, že nad tím vším splnají i sednářští

nauk p mat1 pově. = p nápravě,abmal, če v “ SROVUZAVO
den! náboženstvído škol... P

V Cechách se však má zavádět „americká
novota“ a volá se „pryč anáboženstvím se škol“|

Inu, čím dále tím rychleji to joe v -Cechách„řačím“ krokem ku předal Není-li dost v blavě,
fve se na prázdno, svolávají se internacionální
kongressy se sekretariáty moderních hecfilosofů a
savádí se novopobanství. — Jak bolestně rozdírá
srdce zde každodenní výjev na ulici, kdy ve voze
zamřížovaném jako pro divokou zvěřvezese 8—10
hochů zatčených pro sločiny. A tašte se jich, proč
tak jednají, proč se dopouštějí zločínů, a oni s u
divením vám feknou, že novědí, co je zločin, ba
ještě se vám drse vysmějí. Kdo volá „pryč 8 ná
boženstvím se škol“ ať jde na zkušenou do Ame
riky a ponoří se poněkud do šivota zdejšího a
vlasy se mu zješí hrůzou, co pozná — zvláště
mezi mládeží.“

Jest významno, že nejvíce se chválí „volná“,
beznáboženská škola tam, kde doscd nestává, a že
naopak málo radosti s ní mají ti, kteří její „do
brodiní“ na vlastní oči pozorují Volný myslitel
Pelant odjel s „neuvědomělých“ Čech do Ameriky,
kde si právě mnoho vavřínů svojí „svobodou“ ne
zlakal. Tam totiž mají té svobody tolik, až se v ní
dusí, až nad ní lomí rakama. Očekáváme, zda nyní
správné vylíčí dobrodiní volných škol v Americe.
Vždyť právě pokrokoví, skutečně uvědomělí lidé
mají rosvážně poukazovati netoliko na avětlo, ale
i na stín novodobých jevů Zatím nevíme, že by
byl Pelant s Ameriky o znamenitém prospěchu
tamějších volných škol psal. Patrně by byl> velice
nepřijemno nadšeným líčením utršiti si blamáž.
Zato aspoň Pelant vrhl světlo moderního ducha
svého na americkou prohibici (na zákas prodeje
libovin). Prý ta prohibice jest obmerováním osobní
svobody (v svobodné Americe !)

Probibici podporují pastoři a proto — jest
klerikalismem. Prý američtí duchovní mají hmotný
sájem na tom, aby lidé nepili. Ačkoli většina
evang. duchovních americ«ých jest abstinentní,
Pelant praví nesprávně a tendenčně, že američtí
duchovní, kteří horlí pro abstinenci, sami pravi
delně pijí. Jest zvláštní, jak „volný myslitel“ pře
často obcoval s duchovními, že je tak dobře zná!
Jinak by přece nemobl věděti tolik o jejich nedů
slednosti. Tedy takové věci aepoň hodlal americký
volnomyslitelský cestovatel v Čechách utratit, když
nenalezl k volebení volné školy americké látky
vhodné, příjemné. Ostatně o volně vychovávané
americké mládeži psalo e odporem již více váž

ných spisovatelů, kteří nejsou nijak „klerikály.“omu, kdo volnou školuvelebí, dobře jest odpo
vídati poukazem na smutné poměry „volné“ mlá
deže ve Francii a Americe.

Nové ukázky socialistické vzdě
lavací a podpůrné práce.
Radí pohlaváři mezi sebou. V rodém

listě „Nene Zeit“ několik týdnů hádali se nad
evudrozi Maurenbrecher, Bernstein a Kautsky,
kdy a jak v Německo má býti zřízena tisíciletá
říše, to jest stát budoucnosti. Maurenbrecher
mimo jicé napsal: „CoKautsky nazývá „po
citem slly“, jest ve skotečnosti náladou velko
městského dělníka, který ve svém avětě jen
ještě vidí dělníka a proto se domaolvá, že ve
světě výhradně on a jeho soudruzi jsou sko
tečnon mocí. Ale ten „tbeoretik“ nemá se ne
chat vésti náladou svého nejbližšího okolí. Má
přehlédoouti celek a má míti odvaba otevřeně
říci také nepohodlné pravdy masse, nacházející
se v jeho sousedství. Ubohý chlap, který přes
všecko množetví příležitostí k poznání, jež má
na suadě, nechává se vésti v poslední řadě
temným oítěním massy a ještě to docela na
zývá pyšně „kráčením napřed“ a hledáním
cesty.“ — Kautsky na to odpověděl delšími
vývody, které končí větou: usím Maoren
brechera skutečně prositi za odpuštění, že jsem
bo sebral přísně. Víckrát se to nestane“ —
Bernstei : zase psul ve svém článku o nadutém
tónu a schválně arážlivém způsobu Kautskyho
a žo musí mu Čiciti výtku hrubého klamání.
Kautsky na to poznamenal, že se odříká po
kračování ve výměně názorů s Bernsteinem. —
Jestliže tedy radí poblaváři sami na sebe jsou
tolik hrobí, jak teprve méně vzdělaní radí
kmánové? A jak teprve chovají se (přirozeně)
sprostácky k lidem z táborů jiných!

Kam jdou penize českých soudrahů?
Na ejezdu svazu kovodělníků ve Vídni usneseno
bylo zrašiti český odbor svazu pro království
České. Jeho zemská komise rozpuštěna a jsbo
stávkový fond přikázán do Vídně, kde budou
se od nového roku všecky příspěvky odváděti.
Usnesení toto stalo Be proto, aby prázdná po
kladna vídeňská byla naplněna penězi českého
odboru, který peníze měl. —Kdo to podporoje
německý centralism vídeňský? Vídeňští e0n
drazi české poplatníky odmění zase Časem ně
jským kopancem a posměchem, fako 60 dálo
uš dříve.

Už prohlédli , úrnou“ práci radou
Zpráva pracovního společenstva v Berlíně a.

vé, še sa rok vystoupilo 16.116 soadruhů
s organisace. Jen se epolečenstva stavebního

ubylo na.11.0J0 členů. Tuk přišel rudý štáb
okrouhle o 00000 marek ročního příjmu.

Lidumilní zaměstnavatelé. V lipském
Lidovém domě“ musil topič pracovati až přes

70 hodio týdaě. Když si obořák stěžoval ns
velikou přepracovanost, byl propuštěn. Jelikož
strojmistr nechtěl topičovu príci zastávati, byl
vybosen též.

Jak jsou proti militarismu. Dne21.t. m.
ve Irancouzské sněmovné socialista Jaurós při
mlouval se, aby 8a po.et děl rozmoožil. Jest
prý potřebí, aby bylo docíleno rovnováhy s dé
lostřelectvem německým. Badvu proti Jaurésovi
naši radí útočiti?

A zase jeden zákeřný lhář v pasti
Rudé listy jsou hotovými parolrni stříkačkami
na chrlení bláta po katolících. Uvedli jsme,
jak hanebným způsobem pošpinil radý „Glo3*“
čest znamenitého polského jesuity a jak po
několikeronásobném rafinovaném Ihaní —když
byl v úzkých —-skroušeně odprošoval. Nyní
nový, zvlášť křiklavý případ. Radý „Volka
zeitoog“, vycházející v Ionsbracku, byl přinu
cen dne 15. m. m. vyznati, že v čís. 40. a 48.
Špioil nespravedlivě řeholníci M. Imeldu Ha
bichrovou z domioikápského kláštera v Tbal
bachu. „Volkazeitang“ ve zkroošeném odvolání
praví, če soudním Šetřením zjišténa úplná ne
pravda a bezdůvodovst oněch útoků; proto ře
holaici prosí za promiontí a odvolává útoky
8 výrazem politování. Podepsán za redakci
Martin Rspoldi. Ovšem že slavná redakce vy
slovila „politování“ s velikým vztekem a jen
protv, že se bála kriminálu. Jicak by lbala
třebas dále.

Josef Štěpán,
odborný pozlacovač pro práce kostelní

v Pardubicích,
doporačaje závod avůj veledůstojnému ©ducho
venefvu a Sl. patronátním úřadům k opravování

a přezlacování

oltářů, kazatelen, kříšových cest
i veškerých chrámových předmětů, jakož i

k opravě pomníků, železných
náhrobních křížů,

sajících za ceny mírné. — Taktéž dodávám celá

nová chrámová zařízení
v každém slohu a provedení čistě uměleckém.
Plány a rozpočty zhotovuji úplně bezplatně a
k ústnímu jednání dostavím se na požádání taktéž

bez nároku na cestovné.

Mnoho pochvalných uznání po Pace a bronzová
státní medailie z výstavy v [ardnbicích.

OP*>Závod založen r. 1898. "i
o————————.—Ťť—[ťŤť[ŤťŤ[—íT

OOGO00000000000000

Pisař
mající úhledný rukopis, znalý obou zem
ských jazyků, pokud možno stenografie a
V psaní na stroji obeznalý, přijme se od
1. ledna do kanceláře.

Lask. nabídky s udáním nároků do
administrace tohoto listu.
O00000000000000000

LÁTKY= NÁBYTEK
kretomové, orepové, ripsové, gobelinové
polo- i oelehedvábné v mejmodernějších
vzorech.

PLYŠE
hladké a vzorkované v různých jakostech.

Prýmkářské ozdoby nábytkové

přesně k Bábríko m látkám seodící jako: sňůry,střapce, tře
pení atd. — — — — — —

LINOLEUM -
VOSKOVANÁ PLÁTNA

do koupelen, lázní, pisáren, úřadův atd.
* sa nejlevnější cena nabízí firma 

JAYOTODTA| PRAZL,úadřiškéo L



0
== Divany, garnitury, matrace

- do postelí,

BOLETY do oken nejlépekoupíte
u čalouníka

(rei
fonografi,

desky a válce
nejsolidněji koupíte

T elektretechn. závodě

Josef Ježek,
HradecKrálové.

Mřesíní listy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

O OI nd atuě0-46 4-69bnj

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
| (protokolovaná firma)
4 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

C ntr PJ. Hoškudiy,faráře vo Výprachtisleh)
: doporačuje P. 1. veledůstojn. duchovenstva

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

praporů a kovového máčlní.
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukáska (E
, se na požádání franko zašlou. ,

Elektrické
= světlo

pro továrny, hotely, domy, vily atd..

kuěněvthadnánění

rušnéPE-E01-00,(ubdějeh

CDTENENTIILI

páubběn

Telefony, výstražné signály,
telegrafy. Elektrické venti=
látory, počítadla, obloukové

lampy
nejnovějších systémů na proud střídavý a
stejsoměrný.Zárovky Tantalové,Vol
frámové, Edison, za ceny tovární. Sklad
lustrů a osvětlovacích těles jakož i veške

rých elektrotechnických potřeb.

Jos. Baudyš,
úředně koncessovaný
závod elektrotechnický

w Hradci Králové
Jiříkova třída č. 254.

a Světoznámé lomunické
a" suchary u

vyráběny x horakého másla, jsou pro svoji vý
tečnou chuť velice rozšířeny. Suchary možno
uschovati bez nebezpečí, že na své jakosti

a utrpí a zasílají se 1faždém množstvíjen do1 kou. “BPetr Vinklář,
a i: první výroba lomnickýchwnoharů i

1: Lemašel nad Popelkou, Čechy.

Suchary moje uznány jsou v místě za nejlepší.

Založeno r. 1860.
Vyrznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a mojstarší odborná dílna pasířská

v Hradci Králové č. 83.
k zhotovení ve ko
otelních nádeb ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesné, čisté a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílná
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému da
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky Jsou Jeho
Biskapskou Milostí rovido
vány.

Mešuí nádoby jen v obmí
slatím za ceny velice levné.

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

Vše sasílí:: jen posvěcené.
Vzorky, :. spočty, i

ů hotové zb34 naukákku freako
m se zašlou.

Chuděim kostelům možnosplácet bez přirážek.
SRP“ Sta odporuéenía čestných uznání po ruce. “j

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
Adůvěru závodu domácímu.
Spolkám doporučuji rychlé a levné provedení

odznaků spolkových sid.

2
ku koupi

větší statek
nebo menší dvůr

v ceně od 100 do 170 tisíc koran.

Nabídky pod zn. „Statek 184“, restante
Smiřice.

ŠBob, úvěrní společnost
zapsané epolečenetvo 8 ručením obmezeným

w Hradci Králové,
= (proti Grandhotelu) ::

přijímá vklady na kníšky

==za 44 až 5
úrok a to dle výpovědi.

G8“ Složní lístky na požádání zdarma. "UWUhlSen“
Rozšiřuje

!Časové úvahy!
»————————————

i Kupte si
Vlastenectví .'.
v duchu křesťanském

z póra biskupa
z A EGGERA «

Stran40. —Cena 8hal. Při hro
madných objednávkách velká sleva.

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvak“
v Hradei Králové.

9.

kk-uuorms„ff

5
EMEtszaČ
Btk
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m zEčě >
pw E Šzš: Wm
BLBEu ssh <pšEHP

Ke všem příležitostem

praktické dárky
©78velicelovnéosnynabízíG

V. Šolc, |*
zlatník a stříbrník,

přísežný
soudní znalec a odhadce

v Hradei Králové.| |doZo
k Vodné dn

Prodej se zárukou.l
První česká křest.-soc. svépomocná firma

v Hronově n. Met.

Látky všeho druhu,
ješ v domácnosti jsou třeba, vyrábí a Jevně dodává

Tkale. výrobní společ. „VZÁJEMNOST“
v Hronově. Král. České.

Vzorky a cenník zasílají se zdarma a franko
a požadují8e nazpět jen tenkráte, nebylo-li nic
objednáno

C. k. místodržitelstvím koncessovaná,

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rých kousí a prodejů v oborten

spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techajcké,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda j Zp trozomaká, taksa .

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.


